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POVZETEK  

Doktorska disertacija raziskuje problematiko povezovanja srednješolskega izobraževanja s 

potrebami gospodarstva ter učinke na brezposelnost mladih in inovativnost. V kvantitativnem 

delu raziskave s pomočjo regresijske analize analiziramo sekundarne podatke o brezposelnosti 

mladih in nekaterih dejavnikih te brezposelnosti. Bistvena ugotovitev regresijske analize je, 

da obstoječa povezanost gospodarstva ter sistema izobraževanja skozi kadrovske štipendije v 

Sloveniji ni ustrezna, kar je podlaga za zavrnitev postavljene hipoteze glede učinkov na 

brezposelnost mladih. Torej je treba sprejeti ukrepe, ki bodo to povezanost spodbudili in 

izboljšali. Odgovore na vprašanja, povezana s temi izzivi, ponujajo rezultati kvalitativne 

raziskave v okviru izvirnega modela povezovanja, s katerim bi izboljšali sodelovanje med 

obema sferama z namenom dviga zaposljivosti mladih. 

Ključne besede: povezovanje srednjega šolstva in gospodarstva, inovativnost, brezposelnost, 

trg dela, model povezovanja za Slovenijo. 

SUMMARY  

The doctoral dissertation explores the problem of connecting secondary education and the 

needs of the economy as well as the effects on youth unemployment and innovation. In the 

quantitative part of the research we use the regression analysis to analyse the secondary data 

on youth unemployment and factors connected to this. A crucial finding of the regression 

analysis is that the existing cohesion between the Slovene economy and the education system 

through corporate scholarships is not adequate, which is the basis for rejecting the hypothesis 

regarding the effects on youth unemployment. Therefore, measures that would encourage and 

improve the economic and the secondary education system cohesion must be taken. The 

answers to the questions related to these challenges are provided by the results of a qualitative 

research in the context of the original model of integration, which would improve cooperation 

between the two spheres in order to increase the employability of young people. 

Key words: linking secondary education and economy, innovation, unemployment, labour 

market, cohesion model for Slovenia. 

 

UDK: 37:331.1(043.3)  

 





V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali pri pisanju doktorske disertacije, še posebej 

mentorju, izr. prof. dr. Žigi Čeparju, katerega pomoč, nasveti in spodbude so neprecenljivi. 

Prav tako se za izjemno strokovno pomoč zahvaljujem somentorju, prof. dr. Borutu Likarju. 

Hvala vsem intervjuvancem za pripravljenost na sodelovanje, čas in misli. V veliko pomoč pri 

pisanju so mi bili sodelavec Marko Laznik, hčerka Blažka in sin Lar. Možu Tadeju se 

zahvaljujem za razumevanje in podporo. Hvala moji mami, ker ves čas verjame vame. 

 

 



 

 



VII 

VSEBINA  

1 Uvod .................................................................................................................................1 

1.1 Opis ožjega znanstvenega področja in opredelitev raziskovalnega problema .............1 

1.2 Namen in cilji raziskave ............................................................................................4 

1.3 Hipoteza, temeljno raziskovalno vprašanje in raziskovalna (pod)vprašanja ...............5 

1.4 Metodologija raziskovanja ........................................................................................7 

1.5 Prispevek k znanosti .................................................................................................9 

1.6 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ............................................. 10 

1.7 Struktura raziskave ................................................................................................. 12 

2 Trg dela in mladi ........................................................................................................... 14 

2.1 Opredelitev trga dela in brezposelnosti .................................................................... 16 

2.2 Vrste brezposelnosti in teorije brezposelnosti .......................................................... 19 

2.3 Statistični pregled trga dela in brezposelnosti mladih .............................................. 24 

2.4 Vprašanje kakovostne delovne sile ter izbira mladih kadrov .................................... 39 

3 Povezovanje izobraževanja in gospodarstva ................................................................ 41 

3.1 Pregled dosedanjih raziskav na področju načinov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja in gospodarstva ter primeri dobre prakse iz tujine ............................. 43 

3.2 Pregled dosedanjih raziskav na področju učinkov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja ter gospodarstva na gospodarstvo in trg dela ..................................... 51 

3.3 Stanje na področju načinov povezovanja srednješolskega izobraževanja in 

gospodarstva v Sloveniji ......................................................................................... 56 

4 Vloga inovativnosti pri povezovanju srednjega šolstva in gospodarstva .................... 59 

4.1 Ideja, invencija, inovacija, inoviranje, inovativna družba ........................................ 60 

4.2 Pomen ustvarjalnosti, podjetnosti in družbe znanja za inovativnost ......................... 62 

4.3 Inovativnost in podjetnost v šoli .............................................................................. 64 

4.3.1 Vloga šole, ravnateljev in učiteljev .............................................................. 65 

4.3.2 Profesionalni razvoj ravnateljev in učiteljev ................................................. 68 

4.3.3 Dejavniki uspešne šole in šolski kurikulum .................................................. 70 

4.3.4 Inovacijska kultura in klima v šolstvu ter organizacija invencijsko-

inovacijskega sistema v šoli ......................................................................... 72 

4.3.5 Izobraževanje in tehnološki razvoj ............................................................... 74 

4.3.6 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti .............................................. 76 

4.3.7 Zaviralni dejavniki inovativnosti .................................................................. 78 

4.3.8 Dejavniki vzpostavitve inovativne šole ........................................................ 80 

4.4 Inovativnost v gospodarstvu.................................................................................... 84 

4.4.1 Inovativno vodenje in inovacijski proces ..................................................... 86 

4.4.2 Vloga inovativnih podjetij ........................................................................... 87 

4.4.3 Inovacijska kultura v gospodarstvu ............................................................. 88 

4.4.4 Konkurenčnost in tržna vrednost inovacije .................................................. 90 

4.4.5 Globalna kriza gospodarstva ....................................................................... 91 

4.4.6 Vpliv inoviranja na gospodarsko rast ter izboljševanje produktivnosti ......... 92 



VIII 

4.4.7 Sistem za spodbujanje in prepoznavanje inovativnosti v podjetju ................ 93 

4.4.8 Raziskave in razvoj ..................................................................................... 96 

5 Kvantitativna raziskava in regresijska analiza ............................................................ 98 

5.1 Predstavitev podatkov za odvisno in neodvisno spremenljivko ................................ 98 

5.2 Potek izvedbe regresijske analize .......................................................................... 100 

5.3 Rezultati regresijske analize dejavnikov stopnje registrirane brezposelnosti mladih ... 

  ................................................................................................................. 103 

5.4 Ključne ugotovitve regresijske analize .................................................................. 110 

6 Kvalitativna raziskava in polstrukturirani individualni intervjuji ........................... 113 

6.1 Vzorec raziskave in triangulacija .......................................................................... 114 

6.2 Potek izvedbe polstrukturiranih intervjujev ........................................................... 115 

6.3 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov ter ključne ugotovitve .................. 117 

6.3.1 Pogledi ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih deležnikov 

na pomen povezovanja in usklajenosti izobraževanja ter gospodarstva ....... 124 

6.3.2 Vloga vodij in pomembnih deležnikov pri povezovanju obeh sfer .............. 127 

6.3.3 Stanje povezanosti med slovenskimi srednjimi šolami in gospodarstvom ... 132 

6.3.4 Prednosti povezovanja obeh sfer za trg dela in inovativnost mladih s 

poudarkom na aktualnosti izobraževalnih programov, politiki zaposlovanja in 

problemu strukturne brezposelnosti ............................................................ 137 

6.3.5 Ustvarjanje spodbudnega okolja za inovativnost ........................................ 153 

6.3.6 Dejavniki, ki vplivajo na boljše povezovanje šolstva in gospodarstva......... 158 

6.3.7 Zaviralni dejavniki medsebojnega povezovanja ......................................... 162 

6.3.8 Vzpostavitev trajnostnega dialoga med izobraževanjem in gospodarstvom. 168 

6.3.9 Priporočila in ugotovitve ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in 

pomembnih deležnikov .............................................................................. 170 

7 Model povezovanja in usklajevanja izobraževanja in gospodarstva ter priporočila za 

prakso .......................................................................................................................... 174 

7.1 Model povezovanja in usklajevanja ....................................................................... 175 

7.2 Priporočila ............................................................................................................ 183 

7.2.1 Priporočila ravnateljem .............................................................................. 184 

7.2.2 Priporočila managerjem podjetij ................................................................ 184 

7.2.3 Priporočila drugim pomembnim deležnikom .............................................. 185 

7.2.4 Priporočila glede kurikula .......................................................................... 185 

7.2.5 Priporočila pristojnima ministrstvoma ........................................................ 186 

7.2.6 Priporočilo SURS-u ................................................................................... 187 

8 Sklep ............................................................................................................................ 188 

8.1 Testiranje raziskovalne hipoteze ............................................................................ 190 

8.2 Odgovori na raziskovalna (pod)vprašanja ............................................................. 191 

8.3 Odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje ........................................................ 194 

8.4 Povzetek ugotovitev, povezanih s posameznimi cilji raziskave .............................. 196 

8.5 Primer slabe prakse ............................................................................................... 197 

8.6 Možnosti za nadaljnje raziskovanje ....................................................................... 197 



 

IX 

 

Literatura.......................................................................................................................... 199 

Priloge ............................................................................................................................... 221 



X 

SLIKE 

Slika 1:  Shema povezovanja delov raziskave .......................................................................6 

Slika 2:  Shema poteka raziskave ..........................................................................................9 

Slika 3:  Trg dela   .............................................................................................................. 16 

Slika 4:  Prostovoljna in neprostovoljna brezposelnost ........................................................ 21 

Slika 5:  Gibanje registrirane brezposelnosti 2008–2019 ..................................................... 25 

Slika 6:  Gibanje stopnje brezposelnosti mladih .................................................................. 27 

Slika 7:  Registrirane brezposelne osebe po starosti ............................................................ 28 

Slika 8:  Število in delež mladih brezposelnih, stanje konec leta ......................................... 28 

Slika 9:  Povprečni deleži mladih brezposelnih oseb v RS, 2005–2018 ............................... 29 

Slika 10:  Delovno aktivne osebe, mlajše od 25 let, Slovenija ............................................... 29 

Slika 11:  Povprečni delež iskalcev prve zaposlitve med vsemi registrirano brezposelnimi, 

2009–2018 ............................................................................................................ 31 

Slika 12:  Brezposelni po doseženi ravni izobrazbe, stanje konec leta ................................... 33 

Slika 13:  Trg dela 2018–2020 .............................................................................................. 36 

Slika 14:  Povezovanje deležnikov PKP ............................................................................... 50 

Slika 15:  Smernice za uspešno šolo ..................................................................................... 66 

Slika 16:  Vpliv dejavnikov managementa na razvoj kulture inoviranja v šoli ....................... 73 

Slika 17:  Tehnološkoizobraževalni krog .............................................................................. 75 

Slika 18:  Izboljšava organizacijske kulture .......................................................................... 94 

Slika 19:  Transfer idej ......................................................................................................... 95 

Slika 20:  Porazdelitev standardiziranih ostankov – končni model ...................................... 107 

Slika 21: Razsevni diagram – končni model ...................................................................... 107 

Slika 22:  Grafična predstavitev modela nekaterih dejavnikov brezposelnosti mladih in vloga 

povezovanja gospodarstva ter sistema izobraževanja pri vplivanju na brezposelnost 

mladih ................................................................................................................ 111 

Slika 23:  Algoritem poteka transformacije vprašanj za intervjuje, raziskovalnih (pod)vprašanj 

in ciljev v kategorije ........................................................................................... 118 

Slika 24:  Trajnostno sodelovanje vseh deležnikov ............................................................. 131 

Slika 25:  Neskladje v hitrosti sprememb ............................................................................ 162 

 

 

 

 



 

XI 

 

 

PREGLEDNICE  

Preglednica 1:  Registrirano brezposelni, stari od 15 do 29 let ........................................... 26 

Preglednica 2:  Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih ............................... 27 

Preglednica 3: Iskalci prve zaposlitve ............................................................................... 30 

Preglednica 4:  Registrirano brezposelne osebe po ravni izobrazbe .................................... 32 

Preglednica 5:  Število registrirano brezposelnih oseb po starosti in statističnih regijah,              

december 2018 .......................................................................................... 34 

Preglednica 6:  Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah od 2006 do 2018

 .................................................................................................................. 35 

Preglednica 7:  Gibanje brezposelnosti v Sloveniji............................................................. 36 

Preglednica 8:  Prednosti PIU DP za vse deležnike ............................................................ 49 

Preglednica 9:  Dejavniki uspešne šole .............................................................................. 70 

Preglednica 10:  Dejavniki razvoja inovativnosti ................................................................. 77 

Preglednica 11:  Zaviralni dejavniki inovativnosti ............................................................... 79 

Preglednica 12:   Dejavniki vzpostavitve inovativne šole ...................................................... 80 

Preglednica 13:   Dejavniki inovativnosti in zaviralni dejavniki ............................................ 85 

Preglednica 14:  Korelacijska matrika –  vse vključene spremenljivke ............................... 104 

Preglednica 15:  Regresijski koeficienti – preverjanje multikolinearnosti ........................... 105 

Preglednica 16:  Korelacijska matrika – po izločitvi pojasnjevalne spremenljivke PODJ ... 106 

Preglednica 17:   Sploščenost in asimetrija (za izbrane spremenljivke) ............................... 108 

Preglednica 18:   Povzetek končnega regresijskega modela ................................................ 108 

Preglednica 19:   ANOVA končnega regresijskega modela................................................. 109 

Preglednica 20:  Regresijski koeficienti – končni model .................................................... 109 

Preglednica 21: Povezava vprašanj za intervju, raziskovalnih (pod)vprašanj in ciljev v   

kategorije ................................................................................................ 118 

Preglednica 22:  Stanje v Sloveniji .................................................................................... 149 

Preglednica 23:   Prednosti povezovanja obeh sfer.............................................................. 152 

Preglednica 24:  Dejavniki za boljše povezovanje šolstva in gospodarstva ......................... 160 

Preglednica 25:  Spodbujevalni dejavniki povezovanja po področjih ................................. 161 

Preglednica 26:   Zaviralni dejavniki povezovanja .............................................................. 165 

Preglednica 27:  Zaviralni dejavniki po področjih .............................................................. 167 

Preglednica 28:  Predlogi intervjuvancev ........................................................................... 173 

Preglednica 29:  Model povezovanja sfere šolstva in gospodarstva .................................... 176 

Preglednica 30:  Dejavniki vzpostavitve trajnostnega dialoga ............................................ 177 

 



XII 

KRAJŠAVE 

ADS           Anketa o delovni sili 

CPI             Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 

EGP            Evropski gospodarski prostor 

GZS            Gospodarska zbornica Slovenije 

IKT             informacijsko-komunikacijska tehnologija 

MGRT        Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MI               manager inovativnega podjetja 

MIC            Medpodjetniški izobraževalni center 

MIZŠ          Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MOFAS      Modernizacija financiranja in administrativnega sistema 

OECD        Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

OZS           Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

PD              pomembni deležnik 

PIU DP       praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu 

PKP            Po kreativni poti do znanja 

PUD           praktično usposabljanje z delom 

RES            računalništvo, elektrotehnika, strojništvo 

RI               ravnatelj inovativne šole 

RR              raziskave in razvoj 

SRDAP      Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 

SURS         Statistični urad Republike Slovenije 

UMAR       Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 

VU             visoki uradnik 

ZDPNP       Zakon o delnem povračilu nadomestila plače 

ZDSPDČ    Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa 

ZIL             Zakon o industrijski lastnini 

ZOFVI       Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

ZPDZC-1   Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

ZRSŠ         Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

ZRSZ         Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZUJF          Zakon za uravnoteženje javnih financ 

ZUTD Zakon o urejanju trga dela 

ZZSDT      Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev



1 

1 UVOD  

Tema doktorske disertacije se uvršča na znanstveno področje Ekonomija (ARRS 5.02) ter na 

področje Druge družbene vede (ARRS 5.4 S). V uvodnem delu doktorske disertacije 

predstavljamo ožje znanstveno področje z raziskovalnim problemom, namen in cilje 

raziskave, izbrane metode dela, predpostavke ter omejitve raziskave in vsebinsko strukturo 

doktorske disertacije. 

1.1 Opis ožjega znanstvenega področja in opredelitev raziskovalnega problema 

Srednje šolstvo se v današnjem času sooča z izzivi ekonomske, politične in družbene narave 

na globalni ravni, zato bi bilo potrebno hitrejše preoblikovanje izobraževalnih programov, saj 

hitro spreminjajoče se okoliščine, globalizacija ter družba znanja od mladih ljudi čedalje bolj 

zahtevajo vsestranske sposobnosti, najrazličnejšo paleto znanj in kompetenc. Šolstvo mora 

izobraževati za prihodnost, saj globalizacijski procesi prinašajo veliko sprememb, torej je 

pomen človekove ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti še toliko večji (Maxwell 2003; 

Lorenz in Ludvall 2010), zato je še pomembneje, da izobrazimo inovativne in podjetne kadre, 

saj bodo rojeni po letu 1982 do leta 2025 predstavljali 75 odstotkov delovne sile (Mulej 

2013). Torej bi morali pridobiti takšno izobrazbo, ki bo vsakemu posamezniku omogočala, da 

bo v teku delovne dobe lahko večkrat menjal delovno mesto in poklic v skladu z zahtevami 

tehnoloških ter ekonomskih sprememb posamezne družbe (Černetič 2006) in s tem vplivali na 

večjo zaposljivost ter manjšo brezposelnost.  

Van der Ploeg in Veugelers (2008) opozarjata, da je za višjo stopnjo zaposlenosti ter 

gospodarsko rast pomembna tudi kakovost, vrsta in učinkovitost izobraževanja, pri čemer se 

nam postavlja vprašanje, koliko so se šole sposobne prilagajati spremembam, še posebej, ker 

je znano, da se šolski sistemi spreminjajo zelo počasi. Srednješolski sistem mladih ne usmerja 

dovolj k inovativnemu razmišljanju in s togim šolskim programom ne sledi potrebam 

gospodarstva, zlasti ne hitremu razvoju tehnologij (Likar in Fatur 2009a). Zaradi tega je 

sodelovanje srednjih šol s podjetji v lokalni skupnosti zelo pomembno, saj se morajo v 

gospodarstvu nenehno truditi za novosti, posodobitve, inovacije, ker drugače na trgu ne bodo 

preživeli. Medtem ko šole večkrat tudi zaradi pomanjkanja sredstev spremembam ne sledijo 

tako hitro. Ravno povezovanje obeh sfer pa mladim omogoča, da prej spoznajo npr. nove 

delovne stroje, robote, inovativne procese ipd.; prav tako podjetja lahko financirajo šolam 

potrebne novosti, saj izobražujejo pravzaprav njihov potencialni kader. Že Shultz (1964) je 

trdil, da bi lahko imelo vlaganje kapitala v ljudi enake učinke kot vlaganje kapitala v stroje, 

saj na ta način povečamo produktivnost in učinkovitost delovne sile. Na velik pomen 

izobraževanja za zmanjševanje brezposelnosti ter vrednost človeškega kapitala in razvoj 

gospodarstva opozarjata v svoji raziskavi tudi Čepar in Bojnec (2008). 
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Če pa bo šolam, s pomočjo podjetij, uspelo izobraziti ustvarjalen in inovativen kader, bo 

uspeh v prihodnosti zagotovljen, saj bo tudi njihovo znanje v procesih dela vplivalo na 

produktivnost in kakovost dela, tj. zvišan dohodek in dobiček, porast dobička gospodarskih 

organizacij, večjo družbeno blaginjo (Černetič 2006), zato je treba iskati rešitve in mladim 

pomagati, da se bodo sposobni soočati s problemi ter nenehnimi spremembami, ki jih prinaša 

hiter tehnološki in družbeni razvoj, procesi globalizacije, informatizacije, digitalizacije in 

visokotehnološke proizvodnje (Valimaa 2009, 4). Spodbujati je treba ustvarjalnost, 

inovativnost in podjetnost. Vsega navedenega je v naših srednjih šolah še vedno premalo. 

Raziskava (Kunc 2013), ki smo jo izvedli v okviru magistrske naloge, je pokazala, da so 

srednje šole v Sloveniji večinoma le sledilci trendom in posnemovalci dobrih praks, kar pa za 

uspešen dolgoročni razvoj ni dovolj. Prave inovativnosti torej skorajda ni, le nekaj izjem, kar 

je za našo prihodnost premalo, saj strokovnjaki opozarjajo (Likar 2006b; Likar 2015; Černetič 

2006), da Slovenija predstavlja majhno, odprto nacionalno ekonomijo, ki ji obstoj, rast in 

napredek ob ustreznih pogojih, kot so gospodarski sistem, gospodarska politika in cilji 

družbenega razvoja, omogočajo kakovost in razvoj človeških virov (Dougherty 2018). 

Gospodarska rast danes temelji na razširjanju inovacij in znanja, razpoložljivosti podjetniških 

idej in hitrosti, s katero se te ideje pojavljajo na trgu. Za konkurenčni preboj slovenskega 

gospodarstva mora torej Slovenija postati inovativnejša in bolj podjetniška, torej je treba 

uveljaviti koncept kakovostne gospodarske rasti, ki naj temelji na idejah, znanju, novi 

tehnologiji in to na vseh področjih delovanja od gospodarstva do javnega sektorja in države 

(Petrin 2004). Zavedati se moramo, da je Slovenija majhna, in že Trstenjak (1985) je trdil: 

»Majhen narod je ustvarjalen ali pa izgine!« Ob prebiranju literature zasledimo, da tudi 

Komisija evropskih skupnosti (2008) poudarja krepitev inovativnosti in ustvarjalnosti, 

vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.    

Izobraževanje med drugim povečuje človekove sposobnosti, znanje in veščine; zagotavlja 

osnovo za stalno iskanje in uporabo novih znanstvenih dognanj, tehnoloških odkritij ter 

inovacij, z zviševanjem delovne sposobnosti zaposlenih pa zagotavlja zviševanje 

produktivnosti in ekonomske rasti, s tem pa zagotavlja višji nivo zaposlenosti, zviševanje 

življenjskega standarda (Čepar in Troha 2015; Čepar in Bojnec 2009; Čepar in Bojnec 2013) 

ter celo višje življenjsko pričakovanje ob rojstvu (Novak Trunk, Čepar in Trunk 2016). 

Raziskovalni problem je povezan z vlogo ravnateljev in managerjev v podjetjih pri 

povezovanju izobraževanja in gospodarstva. Ta problem je bilo nujno treba raziskati in 

poiskati rešitve za boljše povezovanje teh dveh sfer z namenom zagotavljanja večje 

zaposljivosti mladih. 

Ravnatelji bi se morali zavedati, da je inovativnost na šoli dober temelj za dobivanje 

konkurenčne prednosti, zato bi morali biti dovzetni za spremembe, izboljšave, posodabljanje 

ter motiviranje zaposlenih za novosti. Pomembni so jasno opredeljeni cilji, ki vodijo k razvoju 

inovativnosti in s tem k trajnostnemu razvoju šole. Ravnatelji oziroma šole nimajo jasnih 
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smernic, kaj so inovacijski cilji, ki so na primer za gospodarstvo natančneje opredeljeni (Kunc 

2013).  

Menimo, da bi tudi managerji v podjetjih morali spoznati, da bi bilo treba pravočasno začeti 

komunikacijo s šolami, saj se ponekod že kaže pomanjkanje ustreznih kadrov. Podjetja bi 

morala že v prvem letniku dijake seznaniti s prakso v njihovih podjetjih, jih za delo mogoče 

nagraditi ter jih pritegniti k temu, da bi se želeli po končanem šolanju zaposlili pri njih. Ob 

tem bi  pridobili izkušnje, ki so po mnenju strokovnjakov ključne (Seikkula-Leino 2011). 

Čeprav se zdi povezovanje obeh sfer popolnoma samoumevno, temu ni tako, v naši predhodni 

raziskavi so intervjuvani ravnatelji še posebej izpostavili ta problem, da je veliko premalo 

povezovanja z lokalno skupnostjo, še posebej s podjetji, česar v naši predhodni raziskavi 

(Kunc 2013) nismo predvidevali in se je izkazalo kot problematično. 

Ob tem se vedno znova postavlja vprašanje zaposlovanja mladih, ki je vedno aktualna tema, 

saj je prvi vstop na trg delovne sile najtežji, hkrati pa se postavlja vprašanje izbire mladih 

kadrov, ki naj bi bili z vidika gospodarstva poleg vsega pričakovanega, kar jim omogoči 

izobraževanje, tudi inovativni. Mladi težko dobijo prvo zaposlitev, saj je prva ovira že to, da 

delodajalci zahtevajo izkušnje, ki pa jih mladi še nimajo (Zaletel 2006; Barham idr. 2009;  

Hodkinson, Sparkes in Hodkinson 2013). Po drugi strani pa je to lahko tudi prednost, ker tako 

lahko delodajalci mladega kandidata vzgojijo v duhu lastne organizacije (Merkač Skok 2005; 

Graen in Grace 2015). Pomemben vidik pa je tudi to, da so mladi cenejša delovna sila (Zaletel 

2006).  

Ključni vidik namena povezovanja izobraževanja in gospodarstva je dvig ravni zaposlenosti 

mladih, ki zapuščajo sistem poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja. V tem 

je tudi izražena ključna motivacija za proučevanje tega področja.  

Ugotovimo lahko, da je brezposelnost mladih na splošno lahko povezana z vsemi razlogi, ki 

jih obravnavajo teorije brezposelnosti in veljajo tudi za ostale starostne skupine prebivalstva. 

Zagotovo pa je prehod mladih iz izobraževanja na trg dela še posebej občutljiv, kompleksen 

in nepredvidljiv. Mladi, ki zaključijo šolanje in se podajo za iskanjem prve zaposlitve, se 

srečujejo z enim izmed zahtevnejših dogodkov v svojem življenju tako na individualni kot na 

makrosistemski ravni (Trbanc 2007, 38). Mladi so posebna skupina oziroma segment delovne 

sile. 

Z raziskavo smo proučili, kako bi lahko bolje povezovali srednješolsko izobraževanje s 

potrebami gospodarstva z namenom dviga inovativnosti bodočih kadrov ter njihove večje 

zaposljivosti. Menimo namreč, da bi povezovanje obeh sfer lahko omogočilo mladim, da bi se 

že tekom šolanja tesneje povezali s konkretnim delodajalcem, ga bolje spoznali in tako že v 

času šolanja dobili morebitne inovativne ideje. Prek tega modela povezovanja šolstva in 

gospodarstva bi posledično gospodarstvo dobilo bolj inovativne delavce, zmanjšala pa bi se 
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tudi brezposelnost. Model, ki smo ga vzpostavili, da bi bilo povezovanje obeh sfer 

učinkovitejše, bo med drugim upravičil namen naše raziskave, kar podrobneje opredeljujemo 

v naslednjem poglavju. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je proučiti sedanje stanje ter priložnosti in možnosti za boljše usklajevanje 

srednješolskega izobraževanja s potrebami gospodarstva, kar lahko pomembno vpliva na višjo 

zaposljivost mladih po končanem izobraževanju oziroma njihovo manjšo brezposelnost. S 

pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, kako dobro management šolstva (vključiti smo 

morali različne nivoje – slovenski izobraževalni koncept, kurikulum in ravnatelje) in 

gospodarstva obvladujeta medsebojno usklajevanje ter analizirati vpliv tega povezovanja na 

brezposelnost mladih med ostalimi dejavniki brezposelnosti mladih s srednješolsko izobrazbo. 

Na podlagi tega smo izdelali model za povezavo šolstva in gospodarstva oziroma oblikovali 

predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo ter s tem povečati pozitivne učinke na 

zaposlovanje in zmanjšanje brezposelnosti. 

Na podlagi proučene strokovne in znanstvene literature, predhodnega intervjuja z vodjem 

RES (računalništvo, elektrotehnika, strojništvo) tehnike ter aktualne problematike smo 

postavili cilje raziskave, raziskovalno hipotezo, temeljno raziskovalno vprašanje ter temu 

podrejena posamezna raziskovalna (pod)vprašanja. 

Cilji raziskave: 

– Podati pregled sodobne literature in raziskav povezovanja srednjega šolstva in 

gospodarstva – predvsem njuno sodelovanje ter vključiti primere dobre prakse iz tujine. 

– Podati pregled sodobne literature in raziskav s področja učinkov povezovanja šolstva ter 

gospodarstva na trg dela, predvsem na brezposelnost mladih. 

– Opraviti kvantitativno analizo brezposelnosti mladih ter ugotoviti pomen izobrazbe,  

inovativnosti ter povezanosti šolstva in gospodarstva med ostalimi dejavniki za 

brezposelnost mladih v Sloveniji. 

– Raziskati poglede ravnateljev šol in managerjev podjetij na pomen povezovanja 

izobraževanja in gospodarstva. 

– Raziskati in ugotoviti dosedanjo povezanost in pomen povezav med slovenskimi 

srednjimi šolami in gospodarstvom. 

– Raziskati, katere prednosti za trg dela in za inovativnost mladih bi povezovanje prineslo 

šolam in katere gospodarstvu, predvsem kar zadeva aktualnost izobraževalnih programov 

ter politiko zaposlovanja in problem brezposelnosti. 

– Na podlagi rezultatov analize odgovorov ravnateljev in managerjev ugotoviti, kako 

povezati šolstvo in gospodarstvo za doseganje pozitivnih učinkov na brezposelnost v 

prihodnosti. 
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– Na podlagi razvitega modela povezovanja šolstva in gospodarstva podati priporočila 

managementu srednjih šol ter podjetij, ki bi pomagala pri doseganju večje zaposljivosti 

mladih ter pri doseganju temeljne usmeritve nacionalne politike glede spodbujanja 

inovativnosti. 

– Podati priporočila za nadaljnje raziskave na tem področju. 

1.3 Hipoteza, temeljno raziskovalno vprašanje in raziskovalna (pod)vprašanja 

Raziskovalna hipoteza: Povezanost med sistemom izobraževanja ter gospodarstvom je v 

Sloveniji najpomembnejši dejavnik brezposelnosti mladih med vsemi dejavniki 

brezposelnosti.  

Na brezposelnost mladih vpliva mnogo različnih dejavnikov. V tem delu raziskave, ki je 

vezan na preverjanje raziskovalne hipoteze, ni bil namen analizirati vse dejavnike 

brezposelnosti mladih, ampak se osredotočiti na vpliv, ki ga ima povezovanje sfere 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva na brezposelnost mladih v obstoječem sistemu 

in okoliščinah, ki veljajo v Sloveniji v proučevanem obdobju. Ne gre torej za preverjanje 

hipoteze na splošno, ampak konkretno v razmerah, ki veljajo na tem področju v Sloveniji.  

Na podlagi ciljev in na podlagi raziskovalne hipoteze smo zastavili temeljno raziskovalno 

vprašanje: Kako z inovativnimi pristopi povezovanja srednješolskega izobraževanja ter 

gospodarstva vzpostaviti model povezovanja, s katerim bi lahko zmanjšali brezposelnost 

mladih?  

V okviru kompleksnega temeljnega raziskovalnega vprašanja smo postavili naslednja 

raziskovalna (pod)vprašanja z namenom njegove sistematične obravnave: 

– Kakšni so pogledi ravnateljev in managerjev v podjetjih na pomen povezovanja in 

usklajenost izobraževanja ter gospodarstva nasploh s ciljem doseganja večje zaposljivosti 

mladih? 

– Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti trajnostni dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom? 

– Kakšna je vloga vodij pri povezovanju obeh sfer? 

– Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni dejavniki 

povezovanja šolstva in gospodarstva? 

– Kaj bi bilo treba storiti za doseganje konkretnih rezultatov pri povezovanju teh dveh sfer 

oziroma kako naj bi delovale povezave med srednjimi šolami in gospodarstvom, da bi 

dosegale dobre rezultate? 

– Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Povezanost raziskovalne hipoteze, raziskovalnih (pod)vprašanj in temeljnega raziskovalnega 

vprašanja je ilustrirana v shemi (slika 1). 
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Slika 1: Shema povezovanja delov raziskave 

Glede na predstavljena teoretična izhodišča smo skozi analizo raziskovalnih vprašanj pridobili 

poglobljen vpogled v to, na kakšen način povezati šolstvo in gospodarstvo, da bi dijaki s 

svojimi idejami in ustvarjalnostjo že v času šolanja lahko pomagali gospodarstvu ter si tako 

povečali možnosti za poznejšo zaposlitev, ker bi delodajalci v njih videli bodoči inovativni 

kader. Gospodarstvo pa bi jih že pred tem uvajalo, usmerjalo, dajalo nova praktična znanja, ki 

so poleg temeljnih znanj, ki jih nudi šola, zelo pomembna, ko mladi vstopijo na trg delovne 

sile. Nujno je namreč, da se dijaki seznanijo z delovnim okoljem v bodočih podjetjih in 

spoznajo njihov tehnološki proces. Tako bi se mladi že pred tem lahko prilagajali željam 

oziroma potrebam delodajalcev, ki pa bi posledično lažje sprejeli novo inovativnejšo delovno 

silo ter s tem ključno prispevali k povečanju zaposljivosti mladih oziroma k njihovi manjši 

brezposelnosti.  
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1.4 Metodologija raziskovanja 

Doktorsko disertacijo sestavljata dva sklopa – teoretični in empirični. Raziskovalni proces v 

teoretičnem delu temelji na osnovi študije izbrane temeljne literature, kjer smo opredelili 

ključne pojme, proučili širšo in ožjo problematiko, ugotovitve analizirali in jih med seboj 

povezali ter podali teoretična izhodišča. Teoretični del vsebuje poglobljen pregled teoretičnih 

izhodišč področja trga dela in brezposelnosti mladih ter inovativnosti tako v srednjem šolstvu 

kot v gospodarstvu ter iskanje že obstoječih praks povezovanja obeh sfer, zanimal pa nas je v 

tem kontekstu tudi vidik posledičnega vpliva na zaposlovanje mladih oziroma vpliva na 

problem brezposelnosti mladih. Teoretični in empirični del sta medsebojno povezana in se 

dopolnjujeta v smislu, da je empirični del raziskave logična nadgradnja teoretične osnove 

raziskave. 

V empiričnem delu smo uporabili kombinacijo različnih metod kvantitativnega ter 

kvalitativnega raziskovanja, ki se smiselno nadgrajujejo in med seboj dopolnjujejo. 

Tashakkori in Teddlie (1998) takšne raziskave imenujeta »raziskave mešanih metod«; 

Bryman (2000) jih poimenuje »raziskava z več strategijami«;  Brewer in Hunter (2003) pišeta 

o »večmetodnih raziskavah«;  Morgan (2013) pa uporablja izraz »združeno raziskovanje«, ker 

združimo rezultate raziskave, ki smo jih izbrali s kombinacijo raziskovalnih metod, značilnih 

za kvalitativne in kvantitativne raziskave. Prednost kombinacije kvalitativne in kvantitativne 

raziskave je v tem, da se lahko vsaka s svojimi specifičnimi prednostmi in slabostmi 

osredotočata na popolnoma različne vidike sicer enakega raziskovalnega problema (Lobe 

2006). Tudi Campbell in Holland (2005) menita, da se kvalitativni del, s katerim pridobimo 

bolj »bogate« in poglobljene rezultate, odlično dopolnjuje z deskriptivnim kvantitativnim 

delom, ki omogoča analitično širino. 

Najprej smo se lotili kvantitativne raziskave vpliva povezovanja obeh sfer na brezposelnost 

mladih v kontekstu ostalih dejavnikov brezposelnosti mladih, na kar se navezuje poznejši 

kvalitativni del raziskave. V okviru kvantitativne raziskave smo s pomočjo regresijske analize 

ugotovili, kakšen je dejansko vpliv povezovanja šolstva in gospodarstva na to, da mladi 

hitreje dobijo službo oziroma se s tem zmanjša stopnja njihove brezposelnosti. Hkrati pa smo 

s tem dobili nov vplogled ne samo v vlogo tega dejavnika med ostalimi potencialnimi 

dejavniki brezposelnosti mladih, ampak tako razvili regresijski model več dejavnikov 

brezposelnosti mladih s srednješolsko izobrazbo. 

V prvem delu empirične raziskave smo torej izvedli kvantitativno analizo z namenom 

testiranja raziskovalne hipoteze. Različne teorije brezposelnosti različno pojasnjujejo vzroke 

in posledice brezposelnosti v kontekstu vzpostavitve ravnovesne stopnje zaposlenosti. Na 

ravnovesno stopnjo brezposelnosti namreč vplivajo tako dejavniki na strani ponudbe dela 

kakor tudi dejavniki na strani povpraševanja po delu na trgu dela. Hipoteza o dejavnikih 

brezposelnosti mladih izhaja iz predstavljene teorije trga dela, služi pa umeščanju dejavnika 
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povezovanja med šolstvom in gospodarstvom med ostale dejavnike brezposelnosti mladih ter 

kot izhodišče kvalitativnega dela raziskave. 

V nadaljevanju smo v okviru kvalitativnega dela raziskave proučili vidike povezovanja 

srednjega šolstva in gospodarstva ter pomen inovativnosti v tem kontekstu. V tem delu naše 

raziskave nas zanimajo zgodbe, pripovedi, izkušnje ljudi, mnenja, predlogi in zamisli, zato so 

v tem delu raziskave primerne metode kvalitativnega raziskovanja. Kvalitativni del nam 

omogoča vpogled v delo srednjih šol in podjetij na področju njunega sodelovanja ter 

povezovanja, kot ga vidijo ravnatelji in managerji. 

Za poglobljeno analizo pogledov in mnenj več organizacij (tako gospodarskih kot 

negospodarskih) smo uporabili metodo analize vsebine (content analysis method), nekatere 

ugotovitve pa smo podkrepili z opazovanjem v lastni organizaciji (raziskovalka zaposlena na 

Srednji šoli Ravne).  

Vzorec je kvotni, saj smo po vnaprej določenih kriterijih izbrali tri vire/skupine udeležencev, 

ki so nam lahko o naših raziskovalnih vprašanjih podali odgovore, in sicer so v prvi skupini 

trije ravnatelji najinovativnejših šol po merilih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) 

Ljubljana, v drugi trije managerji podjetij, ki so v letu 2018 dobila nacionalno priznanje 

Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za inovacije, in v tretji je šest udeležencev, ki lahko 

pomembno pomagajo pri povezovanju obeh sfer. Kriteriji za izbor in način vzorčenja so 

podrobneje predstavljeni v začetku šestega poglavja, kjer je predstavljena kvalitativna 

raziskava. 

Kredibilnost kvalitativne raziskave smo torej povečali s triangulacijo po virih/skupinah.  

Van Maanen (1983) definira kvalitativne tehnike kot »zbirke interpretativnih tehnik, ki 

skušajo opisati, dekodirati, prevesti in drugače odkriti pomen, ne frekvence, določenih bolj ali 

manj naravno nastalih pojavov v družbenem svetu«. V ta namen smo izvedli večje število 

intervjujev.  

Podatke smo z namenom lažjega razumevanja uredili v preglednice ter jih izčrpno analizirali. 

Pustili pa smo si tudi »prostor« za ideje, ki so »vzniknile« iz podatkov (Glaser 1992). 

Na podlagi sheme poteka raziskave (slika 2) je razvidno, kako smo parcialne rezultate 

povezali, jih sintetizirali in združili v odgovoru na temeljno raziskovalno vprašanje. 
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Slika 2: Shema poteka raziskave 

V prvem delu empirične raziskave smo torej izvedli kvantitativno analizo z namenom 

doseganja zastavljenih ciljev in testiranja raziskovalne hipoteze. Podatke za kvantitativno 

analizo smo pridobili iz statistične baze Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), torej 

so v tem delu raziskave uporabljeni sekundarni podatki. 

V drugem delu raziskave smo izpeljali kvalitativno raziskavo. Primarni vir informacij so 

predstavljali intervjuji, in sicer jih Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007) ločijo glede na 

strukturo (nestrukturirani, polstrukturirani, strukturirani) in glede na število udeležencev 

(individualni, skupinski). Za namen naše raziskave in zato da smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja, smo izvedli polstrukturirane individualne intervjuje (primarni podatki), pri tem pa 

smo si vzeli čas za pilotno raziskavo, da smo preverili začetno zamisel in ocenili izvedljivost. 

1.5 Prispevek k znanosti 

V raziskavi smo analizirali različne vidike ter poglede managerjev iz sfere gospodarstva in 

ravnateljev iz sfere izobraževanja glede tega, kako širiti inovativnost na šolah in kako 

povezati ter uskladiti šolstvo in potrebe gospodarstva ter s tem vplivati na manjšo 

brezposelnost mladih in hkrati na boljšo kadrovsko opremljenost podjetij. Tako smo 

odgovorili na raziskovalna vprašanja ter s pomočjo regresijske analize brezposelnosti mladih 

preverili raziskovalno hipotezo, kar s svojimi specifičnimi rezultati prinaša doprinos k 

znanosti na področju proučevanja povezovanja srednjega šolstva in gospodarstva ter učinkov 

tega na brezposelnost mladih, še posebno za Slovenijo.  
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Prispevek k znanosti se kaže deloma tudi skozi izvirno kombinacijo uporabljene 

metodologije. V prvem kvantitativnem delu raziskave namreč najprej s pomočjo regresijske 

analize preverimo delovanje obstoječega povezovanja obeh sfer, nato pa raziskavo 

nadgradimo v okviru kvalitativne raziskave, kjer s pomočjo metode analize vsebine 

analiziramo podatke, zbrane s polstrukturiranimi intervjuji in na tej osnovi razvijemo lastni 

model učinkovitega povezovanja sfere srednjega šolstva in gospodarstva. Na obravnavanem 

področju takšna raziskava še ni bila izvedena. 

Ključni prispevek k znanosti na obravnavanem področju je razvoj izvirnega modela, ki 

omogoča učinkovitejše povezovanje srednjih šol s podjetji. Ta model rešuje aktualen in 

zapleten problem – kako učinkoviteje povezati srednje šolstvo in gospodarstvo s ciljem 

doseganja večje inovativnosti mladih ter zmanjševanja brezposelnosti v Sloveniji. Rezultati 

naše raziskave so lahko smiselno uporabni tudi v primerljivih državah. Tak model 

povezovanja do zdaj še ni obstajal in zato tudi še ni mogel biti vzpostavljen. 

Po drugi strani na podlagi rezultatov kvantitativne raziskave prispevamo nova spoznanja 

glede smeri in moči vplivov, ki jih imajo nekateri dejavniki na brezposelnost mladih, s 

poudarkom na vplivu, ki ga ima obstoječi sistem povezovanja srednjega šolstva in 

gospodarstva na zaposljivost mladih prek kadrovskih štipendij. Taka regresijska analiza na 

panelnih podatkih po občinah v Sloveniji še ni bila izvedena in kot taka s svojimi originalnimi 

rezultati ter novimi spoznanji prispeva k dosedanjim raziskavam s tega področja.  

1.6 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Omejitve raziskave določajo njen okvir tako v krajevnem, časovnem in predmetnem smislu, 

kakor tudi na splošno predvidene težave, vezane na razpoložljivost podatkov in druge 

metodološke težave. Doktorska disertacija temelji na naslednjih omejitvah: 

– omejili smo se na proučevanje povezovanja gospodarstva in le poklicnega ter strokovnega 

srednješolskega izobraževanja in ne tudi izobraževanja na ostalih višjih ali nižjih ravneh 

izobraževanja; 

– kvantitativni del raziskave, ki se nanaša na regresijsko analizo, zajema podatke po občinah 

za celo Slovenijo za štiriletno obdobje od leta 2013 do leta 2016; 

– v okviru regresijske analize smo se zaradi omejenosti razpoložljivih podatkov pri merjenju 

povezovanja srednjega šolstva in gospodarstva omejili na kadrovske štipendije; 

– pri vključevanju spremenljivk v regresijsko analizo, ki so bile uporabljene kot »proxy« 

spremenljivke pri merjenju potencialnih dejavnikov brezposelnosti mladih, smo se omejili 

na podatke, ki so po obravnavanih letih in občinah bile na razpolago; 

– pri izvedbi intervjujev smo se omejili na najinovativnejša podjetja in najinovativnejše 

srednje šole;  

– kvalitativni del raziskave je potekal od decembra 2018 do februarja 2019 na območju 

celotne Slovenije. 
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Nekateri problemi, s katerimi smo se soočili pri zbiranju primarnih podatkov in ki tudi 

predstavljajo omejitev raziskave, so naslednji: 

– težaven dostop v organizacije (poskusili smo z neformalnim procesom pridobivanja 

dostopa do ljudi); 

– prezasedenost managerjev in ravnateljev; 

– v  nekaterih primerih oviro predstavljajo tudi pogoji zaupnosti; 

– potencialna subjektivnost pridobljenih podatkov s strani intervjuvancev; 

– potencialna pristranskost intervjuja zaradi raziskovalca kot instrumenta, saj obstaja 

nevarnost »vsiljevanja svojega lastnega referenčnega okvira« (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007). 

Predpostavke raziskave so tista izhodišča, ki jih v doktorski nalogi ne bomo preverjali, bomo 

pa iz njih izhajali ter na njih gradili raziskavo. Doktorska disertacija temelji na naslednjih 

predpostavkah (prvih šest velja za kvantitativni del raziskave, ostale pa za kvalitativni del): 

– predpostavljamo, da so podatki, pridobljeni s strani SURS-a točni in da bodo predstavljali 

realno stanje, saj bodo služili kot osnova za nadaljnje analize; 

– v skladu s teorijo predpostavljamo, da je povpraševanje po delu večje, če je podjetniška 

aktivnost večja, saj ta generira nova delovna mesta, s tem pa se povečuje povpraševanje 

po delu; 

– predpostavljamo, da so investicije v nove zmogljivosti podjetij kazalec investicij v kapital, 

kar pa se lahko dopolnjuje ali pa izključuje z investicijami v delo; 

– predpostavljamo, da lahko višino povprečne mesečne plače uporabimo kot »proxy« 

spremenljivko za merjenje razvitosti občine ob odsotnosti podatkov o bruto domačem 

proizvodu (BDP) po občinah, saj smo predpostavili, da imajo občine z višjim BDP na 

prebivalca tudi višje povprečne plače; 

– predpostavljamo, da imajo občine, kjer imajo več prebivalcev z višjo ravnjo izobrazbe, 

več možnosti za zaposlitev tudi tisti, ki imajo samo srednješolsko izobrazbo, saj višja 

skupna raven izobrazbe pomeni večjo produktivnost dela, večjo dodano vrednost podjetij 

in s tem več delovnih mest za vse;   

– v skladu s teorijo predpostavljamo, da inovativnost v šolstvu pripomore k boljšemu 

šolstvu in s tem k manjši brezposelnosti mladih, ki končajo šolanje; 

– predpostavljamo, da je izmed izbranih podjetij, ki so bila nagrajena kot inovativna, 

verjetno večina najbolje usposobljena podati ideje za uspešno povezovanje gospodarstva s 

šolstvom; 

– predpostavljamo, da so izbrana podjetja in srednje šole najboljši primeri dobre prakse, saj 

so izbrana podjetja dobila nacionalna priznanja GZS za inovacije v letu 2018 (GZS 2018), 

srednje šole pa je po njihovih merilih kot inovativne prepoznal ZRSŠ Ljubljana; 

– predpostavljamo, da bodo podjetja, ki so bila dolgo časa samozadostna, v nekaj letih 

soočena s problemom, kako pridobiti ustrezen kader; 

– predpostavljamo, da vprašani odgovarjajo vestno in iskreno ter da zbrani podatki odražajo 

resnične dejavnosti vprašanih ter realno stanje; 
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– predpostavljamo, da smo z odprtimi vprašanji pri polstrukturiranih intervjujih zmanjšali 

možnost pristranosti; 

– pod pojmom država imamo v tej nalogi večinoma v mislih ključne institucionalne, 

regulatorne in druge odločevalce države, ki so povezani s problematiko povezovanja sfere 

srednjega šolstva in gospodarstva, kar vključuje tudi pristojni ministrstvi – Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT). 

1.7 Struktura raziskave 

Doktorska disertacija je sestavljena iz osmih poglavij. 

V prvem, uvodnem poglavju predstavljamo ožje znanstveno področje in opredelimo 

raziskovalni problem, namen in cilje raziskave, raziskovalno hipotezo, temeljno raziskovalno 

vprašanje in raziskovalna (pod)vprašanja, metodologijo raziskovanja, prispevek k znanosti ter 

predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema. 

V drugem poglavju opisujemo, katere so bistvene značilnosti trga dela mladih in kaj vpliva na 

delovanje tega trga, nato opredelimo trg dela in brezposelnost, se seznanimo z vrstami 

brezposelnosti ter teorijami brezposelnosti. Nato sledi statistični pregled trga dela in 

brezposelnosti mladih v Sloveniji ter vprašanje kakovostne delovne sile in izbira mladih 

kadrov. 

V tretjem poglavju opredelimo povezovanje izobraževanja in gospodarstva, seznanimo pa se 

tudi z dosedanjimi raziskavami na tem področju in primeri dobre prakse iz tujine. Zanimajo 

nas raziskave na področju učinkov povezovanja srednješolskega izobraževanja ter 

gospodarstva na gospodarstvo in trg dela. Tretje poglavje sklenemo s pregledom stanja na 

področju povezovanja srednješolskega izobraževanja in gospodarstva v Sloveniji. 

Četrto poglavje je namenjeno vlogi inovativnosti pri povezovanju teh dveh sfer. Ker gre za 

zelo pomembno področje za prihodnost Slovenije, inovativnost podrobneje predstavimo, in 

sicer vse od temeljnih pojmov inovativnosti, pomena ustvarjalnosti, podjetnosti in družbe 

znanja za inovativnost, do tega, kako je s tem področjem v šolah, pri čemer nas zanima tudi 

vloga ravnateljev in učiteljev ter njihov profesionalni razvoj, ki je povezan s tem. Predstavimo 

dejavnike uspešne šole in šolski kurikul, inovacijsko kulturo in klimo ter organizacijo 

invencijsko-inovacijskega sistema v šoli. Dotaknemo se povezave izobraževanja in 

tehnološkega razvoja ter navedemo dejavnike, ki vplivajo na razvoj inovativnosti, zaviralne 

dejavnike in dejavnike vzpostavitve inovativne šole. Predstavimo, kako je z inovativnostjo v 

gospodarstvu, kakšno je inovativno vodenje in inovacijski proces, vlogo inovativnih podjetij 

ter inovacijsko kulturo v gospodarstvu. Opredelimo konkurenčnost in tržno vrednost 

inovacije. Pišemo o globalni gospodarski krizi, o vplivu inoviranja na gospodarsko rast ter 
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izboljševanju produktivnosti. Seznanimo se s sistemom spodbujanja in prepoznavanja 

inovativnosti v podjetju ter poglavje sklenemo s področjem raziskav in razvoja (RR). 

Jedro doktorske disertacije sta peto in šesto poglavje, kjer je predstavljena naša raziskava 

povezovanja srednjega šolstva in gospodarstva. Najprej predstavimo kvantitativni del, in sicer 

podatke za odvisno in neodvisno spremenljivko, regresijsko analizo ter rezultate regresijske 

analize. Sledi analiza in interpretacija podatkov iz polstrukturiranih intervjujev, kjer so 

predstavljeni pogledi na to problematiko iz več perspektiv. Opredelimo vzorec raziskave, 

triangulacijo in potek izvedbe polstrukturiranih intervjujev. Sledi analiza in interpretacija 

kvalitativnih podatkov po posameznih kategorijah. 

Sedmo in osmo poglavje sta sklepni poglavji, kjer povzemamo ugotovitve raziskave in 

implikacije, predstavimo model za usklajevanje izobraževanja in gospodarstva, podamo 

priporočila za posamezne deležnike, ki lahko pomembno pripomorejo k rešitvi tega problema, 

pa tudi k rešitvi strukturne brezposelnosti mladih in krepitvi inovativnosti. Podani so predlogi 

za nadaljnje raziskave ter sklepne misli. 

Na koncu doktorske disertacije je navedena uporabljena literatura in dodane priloge. 
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2 TRG DELA IN MLADI 

Zadnjih nekaj let se svet sooča s krizo brezposelnosti mladih, ki se spopadajo z nevarno 

kombinacijo visoke stopnje brezposelnosti, povečane neaktivnosti ter pretirane ponudbe 

negotovih oblik dela (Cerovšek in Lukič 2013). Cerovšek in Lukič (2013) opozarjata tudi, da 

mladi trpijo zaradi nedostojnega dela – nizkih plač in neugodnega zaposlitvenega statusa 

oziroma večjega deleža fleksibilnih oblik dela. 

Fleksibilne oblike dela same po sebi niso nekaj negativnega, toda prinašajo več negotovosti in 

manj stabilnosti. 

Delodajalci od mladih zahtevajo sposobnosti in veščine za okolje polno izzivov (Quint 2006; 

Chell in Athayde 2009). Današnji mladi ljudje se soočajo z nesigurno prihodnostjo, kar je 

rezultat svetovne konkurenčnosti in tekmovalnosti, ki hitro spreminja industrijo, delo in 

kakovost življenja ljudi (Chell in Athayde 2009). Globalizacija, spremembe v ekonomiji od 

industrijske k informacijsko-tehnološki in spremljajoče socioekonomske spremembe v svetu 

so namreč v zadnjih desetletjih zahtevale od mladih razvoj novih kompetenc, spretnosti in 

znanja, ki jih posamezniki potrebujejo za učinkovito delovanje v odraslosti (Zupančič in Sirch 

2018; OECD 2018). 

Smernice na trgu delovne sile mladih so v veliki meri odvisne od siceršnjih ekonomskih in 

socialnih dogajanj v Sloveniji (Ignjatović in Trbanc 2009), pri čemer moramo izpostaviti 

veliko prožnost zaposlovanja mladih, ki vpliva na pogostost prehodov med zaposlitvami in na 

pogostost brezposelnosti (za določen in nepolni delovni čas, študentsko delo, honorarno in 

občasno delo). Trbanc in Verša (2002) sicer menita, da imajo z vidika znanja mladi prednost 

pred tistimi, ki so izobraževanje zaključili pred daljšim časom, saj je danes znanje bolj 

kompleksno – vključene so tudi kompetence, ki jih danes potrebujemo na delovnih mestih, 

kot je raba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), obvladanje tujih jezikov, 

komunikacijske spretnosti ipd. Ker so to generacije, ki jih IKT spremlja že skoraj od rojstva, 

imajo, kot smo že omenili, najrazličnejše kompetence in znanja s tega področja, seveda pa, 

kot navajata Ignjatović in Trbanc (2009), prinašajo s seboj tudi nova znanja iz 

izobraževalnega procesa. 

Posebnost mladih kot delovne sile je, da nimajo delovnih izkušenj (Ignjatović in Trbanc 2009; 

Popovič in Zajc 2002), Svetlik (1985) pa k temu dodaja, da nimajo tudi ne znanja o iskanju 

zaposlitev. Šole mladih ne opremijo z veščinami, kako poiskati službo in kako uravnati svojo 

karierno pot (Puklek Levpušček 2018). Pomanjkanje izkušenj je poleg izobrazbe največja 

težava mladih pri kandidiranju za prosta delovna mesta (Trbanc in Verša 2002), medtem ko so 

prednosti mladih tudi lastnosti, kot so hitra prilagodljivost, inovativno razmišljanje, socialna 

inteligentnost, medijska pismenost, transdisciplinarnost, sprejemanje sprememb ipd. 
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Mlade se označuje kot prilagodljive delavce, saj naj bi bili bolj pripravljeni sprejeti fleksibilne 

oblike zaposlitve, zaposlitev za krajši čas oziroma zaposlitev, ki ne ustreza njihovim 

poklicnim ciljem. Pri tem je treba poudariti, da so mladi pravzaprav v fleksibilnost oblik dela 

prisiljeni, saj v glavnem nimajo možnosti izbire med zaposlitvami oziroma delom za 

nedoločen čas (Cerovšek in Lukič 2013), saj na trgu dela ni veliko razpoložljivih delovnih 

mest za stalno zaposlitev. Več kot 80 odstotkov zaposlitve na trgu dela namreč predstavljajo 

službe za določen čas (Mladinski svet Slovenije 2014).  

Vstop mladih na trg delovne sile v družbi storitev in informacijske tehnologije je negotov, 

varnost zaposlitve pa redka dobrina (Puklek Levpušček 2018). 

Mladinski svet Slovenije (2014) je snovalcem politike podal kar nekaj predlogov za 

izboljšanje položaja mladih, in sicer izenačevanje prednosti ter slabosti dela za določen in 

nedoločen čas ter izenačitev pravic, ki prihajajo iz naslova zaposlitve tudi v primeru prekarnih 

oblik dela, kar pomeni, da je treba zagotoviti, da se tudi pri prekarnih oblikah dela obdobje 

dela šteje v delovno dobo, zagotovi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nudi možnost 

prejemanja nadomestila v primeru bolniškega staleža in porodniškega dopusta ter omogoči 

najem bančnih posojil. Predlagali so odpravo volonterskih pripravništev in nadgradnjo 

opravljanja pripravništva z obveznim mentorstvom za pripravnike ter vzpostavitvijo okvira za 

kakovostna pripravništva, ki bo opredeljeval čas trajanja pripravništva, strokovne in učne 

cilje, transparenten sistem informiranja o pravicah in obveznostih ter ustrezno socialno zaščito 

in plačilo pripravnika. Prav tako so se zavzeli za subvencije za zaposlovanje mladih na 

različnih področjih ter za spodbude za delodajalce pri zaposlovanju mladih, še posebno 

mladih žensk in mladih mater, pri čemer je treba okrepiti finančne spodbude z ukrepi za 

ustvarjanje novih delovnih mest tudi v nevladnem sektorju, v katerem je trenutno zaposlenih 

manj kot odstotek ljudi, medtem ko je evropsko povprečje osem odstotkov (Mladinski svet 

Slovenije 2014). 

Vlade sicer ne morejo v celoti nadzorovati in obvladovati vseh dejavnikov, ki vplivajo na 

brezposelnost, lahko pa z učinkovito politiko izboljšajo stanje na tem področju. Ena od 

konkretnih rešitev je premostitev vrzeli med sistemom izobraževanja na eni strani ter trgom 

dela na drugi. 

Prehodi mladih iz izobraževanja na trg dela se lahko razlikujejo glede na hitrost in gladkost 

prehodov. Poznamo individualne, strukturne in institucionalne dejavnike, ki so med seboj 

povezani. Obstajajo tudi različni instrumenti povezovanja šolstva in gospodarstva, s čimer 

lahko prispevamo k večji zaposljivosti mladih po zaključku formalnega izobraževanja. Prehod 

mladih iz izobraževanja na trg dela se lahko med drugim začne z vajeništvom, obvezno 

prakso, pripravništvom, štipendiranjem in z različnimi programi, ki pomagajo mladim pri 

iskanju prve službe (Trbanc 2007, 55; Trbanc in Verša 2002, 357). 
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Ker so v današnjem času tako v vsakdanjem kot v poklicnem življenju spremembe stalnica, 

menimo, da v Sloveniji še nimamo vzpostavljenega pravega načina pomoči mladim pri 

prehodu mladih na trg dela, ki je eden najzahtevnejših in ključnih prehodov v življenju, zato 

so raziskave, kot je naša, še kako potrebne in smiselne. V nadaljevanju opredelimo trg dela in 

brezposelnost, vrste in teorije brezposelnosti, prikažemo kratek statistični pregled trga dela in 

brezposelnosti mladih ter se dotaknemo vprašanja kakovostne delovne sile in izbire mladih 

kadrov. 

2.1 Opredelitev trga dela in brezposelnosti 

V Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/2012 – Zakon 

za uravnoteženje financ (ZUJF), 21/2013, 63/2013, 100/2013, 32/2014 – Zakon o 

preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), 47/2015 – Zakon o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), 55/2015) je trg dela opredeljen kot prostor, na 

katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami (ponudba 

dela) ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma vrste dela 

(povpraševanje po delu).  

 

 

 

 

 

                                               obseg dela (L) 

Slika 3: Trg dela 

Vir: Samuelson in Nordhaus 2002. 

Na sliki 3 je shematski prikaz trga dela, kjer je v skladu s splošno uveljavljenim standardom v 

ekonomiji na y-osi prikazana cena dela (plača), na x-osi pa obseg dela. To seveda ne pomeni, 

da je plača odvisna od obsega ponudbe dela ali obsega povpraševanja, ampak ravno obrnjeno.  

Grafa funkcije ponudbe dela ne smemo brati tako, da bi sklepali, da bo plača večja, če se bo 

obseg ponudbe dela povečal, ampak obrnjeno. Obseg ponudbe dela s strani (potencialnih) 

delavcev bo večji, če se plača poveča. In po drugi strani skladno s funkcijo povpraševanja po 

delu prikaz v zgornji sliki ne pomeni, da se bo plača znižala, če se bo obseg povpraševanja po 

delu povečal, ampak obrnjeno. Če se bo plača znižala, se bo obseg povpraševanja po delu s 

strani podjetij povečal, saj nižji stroški dela spodbujajo podjetja k večjemu zaposlovanju.   

ce
n
a 

d
el

a 
-p

la
ča

 (
w

) 

ponudba 

dela 

povpraševanje 

po delu 

L*

* 

w*

* 



 

17 

Eden od razlogov, zakaj na y-osi prikazujemo ceno dela, je predvsem zaradi možnosti, ki nam 

jih tak prikaz ponuja pri analizi ravnotežne plače w*, ki jo najdemo v presečišču krivulje 

ponudbe in povpraševanja po delu. Če se ponudba dela (ne obseg ponudbe dela) s strani 

(potencialnih) delavcev poveča (torej se krivulja ponudbe dela premakne v desno), potem  po 

pričakovanjih ravnotežna plača pade. Če pa se poveča povpraševanje po delu (ne obseg 

povpraševanja po delu) s strani delodajalcev (torej se krivulja povpraševanja po delu 

premakne v desno), potem ravnotežna plača zraste. Kakšni bodo končni učinki teh premikov 

na ravnotežno plačo w* je odvisno tudi od elastičnosti (strmin) obeh funkcij. 

Pomembno je, da je trg dela fleksibilen, saj se tako gospodarstvo hitreje prilagaja 

spremembam (Kajzer 2005). Lušina in Brezigar Masten (2011) razlagata, da s pojmom 

fleksibilnosti mislimo na sposobnost odzivanja in prilagajanja različnim spremembam ter da 

fleksibilnost trga dela kaže hitrost prilagajanja trga dela na spremenjene makroekonomske 

razmere. 

Mladinski svet Slovenije (2014) za izboljšanje položaja mladih na trgu dela predlaga, da se v 

okviru nacionalnih politik spodbuja prilagajanje izobraževalnih programov in mest na 

posameznih programih potrebam po znanju, ki jih narekuje trg dela, z namenom doseganja 

večje povezanosti med izobraževalnim sistemom in trgom dela. 

Prav tako bi vzpostavitev ustreznega sistema priznavanja formalno pridobljenih delovnih 

izkušenj in kompetenc lahko bil eden od ukrepov, ki bi bistveno pripomogel k boljši 

kompetenčni opremljenosti mladih in dvigu njihove konkurenčnosti na trgu dela. Razviti bi ga 

bilo treba v sodelovanju z mladinskimi in drugimi nevladnimi organizacijami, omogočati pa 

bi moral dokazovanje neformalno pridobljenih delovnih izkušenj in kompetenc z različnimi 

dokazili ter jih po pomenu izenačiti s formalno pridobljenimi (Mladinski svet Slovenije 

2014).  

Pri proučevanju literature beremo o pomanjkljivostih, ki so na tem področju, ter o tem, da ni 

nekega pravega sistema oziroma modela povezovanja sfere šolstva in gospodarstva, ki bi 

pripomogel k odpravi vrzeli, ki je očitno problem, posledice pa se kažejo pri zaposlovanju 

mladih. Problematičen postaja tudi razkorak med potrebami na trgu dela in razpoložljivo 

delovno silo, ki prihaja iz šol, saj analize trga dela kažejo, da se razhajanja med znanjem in 

sposobnostmi brezposelnih ter zahtevami na novo nastajajočih delovnih mest iz leta v leto 

večajo, zato je treba uvajati učinkovite sisteme, ki tako zaposlenim kot brezposelnim 

pomagajo obvladovati spremembe in prehode na trg dela (ZRSZ 2017). 

ZUTD v 8. členu opredeljuje, da je brezposelna oseba tista, ki je zmožna za delo, prijavljena 

na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ, v nadaljevanju Zavod), aktivno išče 

zaposlitev in je pripravljena sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki jo ponudi 

Zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter: 

– ni v delovnem razmerju; 
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– ni samozaposlen; 

– ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in 

hkrati poslovodna oseba v zavodu; 

– ni kmet; 

– ni upokojenec; 

– nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 

26 let. 

Za brezposelno osebo po tem zakonu se štejejo tudi tujec z državljanstvom države, ki ni 

članica Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske 

konfederacije in ima prost dostop na slovenski trg dela, tujec z veljavnim enotnim 

dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev 

ali delo, tujec z modro karto EU ter tujec, ki v Republiki Sloveniji (RS) prebiva na podlagi 

dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega 

dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjuje pogoje za 

prejemanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v RS, dokler prejema to 

nadomestilo, kot je opredeljeno v ZUTD. 

Ne glede na določbo prvega odstavka 8. člena ZUTD se za brezposelno osebo šteje tudi 

oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v zavarovanje za primer 

brezposelnosti, če se prijavi na Zavodu zaradi uveljavitve pravice iz zavarovanja in z 

namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno 

osebo se takšna oseba šteje ves čas prejemanja denarnega nadomestila in po prenehanju 

prejemanja denarnega nadomestila, dokler izpolnjuje vse obveznosti brezposelnih oseb. Za 

brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se je v izobraževanje vključila med ali po prenehanju 

prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, dokler aktivno išče zaposlitev in 

izpolnjuje ostale obveznosti brezposelnih oseb, opredeli ZUTD. 

Brezposelnost definiramo kot stanje brez uradne zaposlitve. V Sloveniji merimo 

brezposelnost na dva načina, prva metoda temelji na Statističnem registru delovno aktivnega 

prebivalstva (SRDAP), druga metoda pa na Anketi o delovni sili (ADS). Merjenje 

brezposelnosti po metodi ADS ustreza metodologiji Mednarodne organizacije za delo 

(International Labour Organisation – ILO), katera sicer opozarja, da se lahko definicije 

brezposelnosti med državami nekoliko razlikujejo predvsem v starostnih okvirih, referenčnih 

obdobjih, kriterijih iskanja zaposlitve idr. (Žižmond idr. 2005, 185–188; Malešič 2012). 

Stopnjo brezposelnosti (u – unemployment rate) izračunamo tako, da poiščemo delež 

brezposelnih (U) v delovni sili (LF – labor force) v odstotkih (Mikek in Rihtarič 2005): 

u = (U / LF) * 100. 
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Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih med aktivnim 

prebivalstvom (ZRSZ 2019a). Stopnja brezposelnosti torej pomeni delež brezposelnih v 

delovni sili, delovno silo pa sestavljajo delovno aktivni, torej tisti, ki dejansko opravljajo delo, 

in brezposelni, kar se prikazuje v odstotkih (Trbanc 1994, 58). Tako se je v času gospodarske 

krize stopnja brezposelnosti povečala, medtem ko sta se stopnji aktivnosti in delovne 

aktivnosti zmanjšali. Samuelson in Nordhaus (2002) opozarjata, da je skrb zbujajoča 

posledica vsake recesije rast stopnje brezposelnosti in pri tem navajata Okunov zakon, ki 

pravi, da se za vsaka dva odstotka padca BDP v primerjavi s potencialnim BDP brezposelnost 

poveča za okoli odstotek.  

Bubnov Škoberne in Strban (2010) zapišeta:  

Brezposelnost je individualno in družbeno stanje. Z brezposelnostjo kot o individualnem stanju 

mislimo na stanje, ki lahko posameznika doleti v aktivni dobi. Z brezposelnostjo kot o stanju v 

družbi pa mislimo na to, da v državi v določenem obdobju ni možnosti, da bi vsi, ki iščejo delo, 

našli ustrezno oziroma primerno zaposlitev.  

Mouhamed (2010) pa razlaga, da je za ekonomiste brezposeln, kdor je pripravljen in sposoben 

delati za določeno plačilo, toda ne najde zaposlitve, medtem ko ima Cleaver (2007, 71) 

brezposelnost za »kreacijo« moderne industrijske družbe. 

Brezposelnost z ekonomskega vidika pa predstavlja neizkoriščene vire, zaradi katerih 

gospodarstvo ne dosega svojega potencialnega BDP-ja (Senjur 2001). 

Poznamo različne vrste in teorije brezposelnosti. 

2.2 Vrste brezposelnosti in teorije brezposelnosti 

Teorije na področju trga dela omenjajo različne vrste brezposelnosti glede na razloge oziroma 

vzroke zanjo. Brezposelnost, ki je posledica neusklajenosti med šolstvom in gospodarstvom, 

je predvsem strukturna brezposelnost. Z boljšim povezovanjem šolstva in gospodarstva bi 

vplivali predvsem na zmanjšanje te vrste brezposelnosti. Strukturna brezposelnost nastopi 

torej, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji 

delodajalcev zaradi strukturnih sprememb v narodnem gospodarstvu in zaradi tehnološkega 

napredka (Žižmond idr. 2005, 189). To situacijo z ekonomskega vidika definiramo kot 

neskladje med ponudbo kadrov in povpraševanju po kadrih (Samuelson in Nordhaus 1998),  

saj delovne sposobnosti iskalca zaposlitve v danem trenutku ne ustrezajo zahtevam 

delodajalca, ki išče osebo za prosto delovno mesto. Strukturna brezposelnost nastane zaradi 

trajnih premikov v vzorcih povpraševanja po dobrinah in storitvah ali zaradi sprememb 

tehnologije (Mikek in Rihtarič 2005). Delimo pa strukturno brezposelnost na regionalno ter 

sektorsko (Haralambos in Holborn 2005, 250) in predstavlja velik problem države. 
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Menimo, da čeprav se že v različnih sferah zavedajo tega problema, še vedno ni konkretnih 

ukrepov, da bi tovrstno brezposelnost začeli reševati. Precejšnja krivda je na strani 

gospodarstva, ki bi moralo ukrepati, če želi zdaj, še bolj pa v prihodnosti, dobiti ustrezno 

usposobljen kader. Ni mogoče razumeti tudi tega, da podjetja ne naredijo analiz in strategij, 

koliko in kakšen kader bodo potrebovali ter se potem na podlagi tega povezati z 

izobraževalnimi institucijami. 

Poleg strukturne brezposelnosti, ki nas v tej raziskavi najbolj zanima, poznamo še ciklično 

brezposelnost, ki se pojavi zaradi povečevanja brezposelnosti v recesiji in zniževanja v 

ekspanziji. Pri ciklični brezposelnosti se zmanjša povpraševanje po proizvodih, zato se 

zmanjša obseg proizvodnje in s tem tudi število delovnih mest (Hrovatin 2002); je posledica 

premikov agregatnega povpraševanja v poslovnem ciklu (Mikek in Rihtarič 2005) in obstaja, 

ko je celotno povpraševanje po delu nizko. Ko padejo celotni izdatki, se brezposelnost skoraj 

v vseh sektorjih poveča – celotno povpraševanje po delu pa je nizko (Samuelson in Nordhaus 

2002). 

Podobno velja za sezonsko brezposelnost, ki se spreminja, ker podjetja zaradi nihanja v 

proizvodnji v določenih sezonah najemajo oziroma odpuščajo sezonske delavce.  

Frikcijska brezposelnost je posledica premikov med zaposlitvami in je posledica odzivanja 

posameznikov na spreminjajoče se tržne signale v gospodarstvu (položaj »med dvema 

službama« – v prejšnji službi so že dali odpoved, v novi službi pa še niso pričeli z delom) – je 

začasna in kratkotrajna (Hrovatin 2002).  

Naravna brezposelnost pa je vsota strukturne in frikcijske brezposelnosti (najnižja neizogibna 

možna stopnja brezposelnosti). Klasična brezposelnost je posledica previsoke cene dela in 

posledično presežka ponudbe dela nad povpraševanjem po delu. Keynesijanska brezposelnost 

se pojavi, ko ni mogoče prodati dovolj blaga in storitev, da bi lahko izkoristili vse 

razpoložljive kapacitete gospodarstva. Tako brezposelnost je mogoče odpraviti s povečanjem 

agregatnega povpraševanja (Layard, Nickel in Jackman 2005).  

Poleg tega literatura navaja še druge vrste brezposelnosti, kot so prostovoljna brezposelnost, 

tehnološka brezposelnost in prikrita brezposelnost. 

Prostovoljno brezposelni so tisti posamezniki, ki niso zaposleni zaradi osebnih razlogov (se 

nočejo voziti v oddaljen kraj, se ne želijo prekvalificirati, so zadovoljni z denarno socialno 

pomočjo ipd.). Tehnološko brezposelnost povzročajo tehnološke spremembe in je del 

strukturne brezposelnosti. Prikrito brezposelni pa naj bi bili tisti, ki dejansko formalno imajo 

zaposlitev, vendar bi lahko delovni procesi tekli brez njih – so neke vrste višek, kar je bilo 

značilno za socializem, ko so ljudje imeli službo, čeprav morda skoraj nič niso delali. 
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K vsem vrstam brezposelnosti prispeva dotok mladih iz šol (Rapuš Pavel 2005), kar je 

značilno za vse države. 

Zaradi problematike, katero bomo raziskovali v doktorski disertaciji, pa bi izpostavili 

strukturno brezposelnost, torej ko posamezniki ne ustrezajo razpoložljivim prostim delovnim 

mestom (Haralambos in Holborn 2005). Podjetja povprašujejo po določenih kadrih, toda 

izobraževalni sistem ne usposablja za ta področja (Samuelson in Nordhaus 2002). Strukturna 

brezposelnost na slovenskem trgu dela je povezana tudi z množičnim vstopom mladih 

generacij v terciarno izobraževanje, pa tudi z razvojem slovenskega gospodarstva (Ignjatović 

2017). Ignjatović (2017) navaja, da prihaja do velikih razhajanj med željami družbe (prehod k 

družbi znanja) in mladih (kakovostna delovna mesta z visoko plačo ter dobrimi delovnimi 

razmerami) ter realnostjo (kvalifikacijsko nezahtevna delovna mesta z nizko plačo in slabimi 

delovnimi razmerami). 

Poznamo pa tudi različne teorije brezposelnosti. 

Teorija neprostovoljne brezposelnosti (minimalna plača) 

 

Slika 4: Prostovoljna in neprostovoljna brezposelnost 

Vir: Samuelson in Nordhaus 2002. 

Prostovoljna (voluntary) brezposelnost nastane, ker pri določeni plači delavci prostovoljno 

niso pripravljeni sprejeti dela (ker je trenutna plača nižja od tiste, pri kateri bi bili oni 

pripravljeni delati). Čeprav je povpraševanje po njihovem delu prisotno, sploh niso vključeni 

v aktivno prebivalstvo (AP). AP je vsota delovno aktivnih in brezposelnih, brezposelni 

(registrirano ali pa anketno) pa so le tisti, ki želijo delati, pa dela ne dobijo. 
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Ponudbo dela (Ls) torej tvorijo tisti, ki so pripravljeni pri določeni plači delati. Tisti pa, ki 

niso pripravljeni delati, so prostovoljno brezposelni (to pa je število vseh, kar jih še ostane 

potencialno aktivnih).  

Višja kot je plača (w), manj je prostovoljne brezposelnosti (ker je pri višji plači manj takih, ki 

jim je ta plača preslaba) in vedno več je neprostovoljne brezposelnosti (vedno večji je 

presežek ponudbe dela nad povpraševanjem). 

Na primer pri plači w* je NS1 število teh, ki želijo delati pri tej plači (od celotne delovne 

sile). Ker je Ld pri w* le N*, je razlika AB obseg neprostovoljne brezposelnosti. Obseg BC 

pa je prostovoljna brezposelnost, ker so to tisti, ki jim je w* preslaba plača in zato ne delajo 

(tudi če bi lahko). Če je prostovoljna brezposelnost 0, potem je doseženo »potencialno« 

aktivno prebivalstvo, ker ni takih, ki nočejo delati (pa bi lahko). So pa potem vsi, ki so 

brezposelni, dejansko neprostovoljno brezposelni. 

Teorija učinkovitosti plač  

Višje plače od ravnotežne tržne lahko zvišajo produktivnost oziroma učinkovitost zaposlenih 

zaradi: 

– večje pripravljenosti na delo, tudi ko ni kontrole; 

– večje pripadnosti zaposlenih podjetju. 

Višje plače (zaradi želje po višji učinkovitosti zaposlenih) predstavljajo višje stroške dela za 

podjetje. Podjetje bo posledično imelo manj zaposlenih (določen delež oseb ostane brez dela, 

podobno kot pri ravni plač w* na sliki 4). Podjetja bodo po tej teoriji plačevala več, kot to 

zahteva tržna raven, saj pričakujejo, da se bo zato povečala storilnost in da bodo delavci bolj 

motivirani (Summers 1988). 

Zaradi dražje delovne sile se lahko zviša brezposelnost, ker delodajalci ne bodo povečali 

števila zaposlenih.  

Insider-outsider teorija  

Insiderji so osebe, ki so povezane s podjetjem ali so celo zaposlene v trenutku, ko se odvijajo 

pogajanja o plačah in lahko zato zase izborijo posebne ugodnosti v pogodbah o delu 

(Lindbeck in Snower 2002) .  

Outsiderji so osebe, ki nimajo povezav s podjetjem ter tako nimajo nobene vloge pri 

pogajanju o plačah. Outsiderji bi bili sicer pripravljeni delati za nižje plačilo kakor insiderji, 

vendar je zamenjava zaposlenih (insiderji) z nezaposlenimi zaradi visokih stroškov 

odpuščanja nerentabilna (Lindbeck in Snower 2002). 
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Ker si med pogajanji o plačah insiderji izborijo višje plače od tistih, ki bi jih sicer dovoljeval 

trg, se zato gospodarstvo znova znajde na višji ravni plač od ravnotežne (w*>wE), katere 

posledica je brezposelnost. 

Lindbeck in Snower (2002) menita, da je neprostovoljna brezposelnost posledica konflikta 

med insiderji (zaposlenimi) in outsiderji (brezposelnimi). Zaposleni imajo pogajalsko 

prednost zato, ker delodajalec potrebuje določen čas za uvajanje in prilagajanje morebitnega 

novega delavca, ki bi prišel na delovno mesto odpuščenega. Shaked in Sutton (1984) 

razlagata, da stroški odpuščanja vplivajo na gibanje zaposlenosti in brezposelnosti v 

gospodarstvu, pri tem pa stroški fluktuacije povečujejo pogajalsko moč zaposlenih.  

Lazar in Ovin (2015) sta v svoji raziskavi potrdila delovanje insider-outsider teorije na 

slovenskem trgu v obravnavanem obdobju (2005–2014) na osnovi podatkov o gibanju bruto 

plač in brezposelnosti, ki predpostavlja, da je izziv cenejšega dela na trgu za podjetja sicer 

zanimiv, toda zavedati se je treba, da prinaša tudi višje stroške. Če želijo delodajalci trenutno 

zaposlene zamenjati z novimi, na primer brezposelnimi, je to lahko za njih nerentabilno, saj je 

njihovo usposabljanje povezano z visokimi stroški. Pri tem je treba poudariti, da delovno-

pravna zakonodaja v Sloveniji še dodatno krepi posledice delovanja te teorije za iskalce 

zaposlitve, saj je zaradi institucionalne regidnosti v regulaciji trga dela in varovanja zaposlitve 

delavce težje odpustiti, kar poveča previdnost delodajalcev pri zaposlovanju novih (Lazar in 

Ovin 2015). 

Teorija iskanja 

Ker so tako delovno aktivno prebivalstvo kot delovna mesta heterogeni, se tako na strani 

podjetij kot na strani delovno aktivnega prebivalstva pojavljajo stroški v obliki časa, ko gre za 

iskanje nove službe oziroma novega zaposlenega. Iskanje nove službe oziroma osebe, ki jo 

podjetje zaposli, je zelo zapleten proces za obe strani, v katerem mora priti do izenačitve 

ponudbe in povpraševanja po specifičnih lastnostih ter znanjih zaposlenih. Ker do izenačitve 

potreb podjetij in ponujenega proizvodnega dejavnika delo ne pride takoj, bo v gospodarstvu 

vedno obstajala določena brezposelnost, ki smo jo že poimenovali – frikcijska brezposelnost 

(pride še posebej do izraza v gospodarstvih, za katera je značilna visoka stopnja fluktuacije 

delovne sile) (Andolfatto 2006). 

Implicitne pogodbe 

Med podjetji in njihovimi zaposlenimi obstajajo poleg samih pogodb o delu še dolgoročnejša 

razmerja. Pogosto se podjetja ne odločajo za menjavo delovne sile, in sicer zaradi specifičnih 

znanj, ki jih posedujejo njihovi zaposleni, in stroškov, ki so povezani z odpuščanjem 

obstoječih ter najemanjem in uvajanjem novih. Zaradi takšnih dolgoročnih razmerij med 

podjetji in zaposlenimi ni nujno takojšnje prilagajanje plač razmeram na trgu dela. Zaposleni 
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so s svojim položajem na delovnem mestu zadovoljni, vse dokler pričakovani dohodki 

presegajo dohodke, ki bi jih imeli v drugih podjetjih. Zaradi dolgoročnega razmerja z 

njihovimi delodajalci so njihovi tekoči prejemki v obliki plač relativno nepomembni pri 

odločitvi o zamenjavi službe. Med zaposlenimi in njihovimi delodajalci torej obstajajo 

implicitne pogodbe, v katerih plače niso natančno določene, saj delovno mesto poleg plače 

zagotavlja tudi socialno varnost in druge ugodnosti, zato lahko plače znova odstopajo od 

tistih, ki bi se sicer oblikovale na trgu dela (Azariadis 1975).  

Ta teorija poskuša pojasniti glavni vzrok brezposelnosti med recesijo. Delovne pogodbe in 

delovna zakonodaja delodajalcem namreč otežujejo zmanjšanje plač obstoječih delavcev, zato 

se v času recesije, ko se podjetja trudijo prihraniti stroške in optimizirati svoje poslovanje, 

običajno odločijo odpustiti svoje delavce ali zmanjšati svojo delovno silo, namesto da bi 

znižali plače (Pineda 2018). 

V doktorski disertaciji nas zanima predvsem strukturna brezposelnost, ki je čedalje večji 

problem. Tudi Mladinski svet Slovenije (2014) izpostavi problematiko, da šolski sistem vsako 

leto izobrazi drugačne profile, kot jih gospodarstvo dejansko potrebuje.  

Svetlik in Lorenčičeva (2002) opozarjata na neusklajevanje ponudbe delovne sile s 

povpraševanjem, predvsem zaradi izrazito heterogene delovne sile, ki je usposobljena samo za 

njim prirejena specifična delovna mesta, zato po njunem mnenju trg delovne sile razpada na 

vse ožje in med seboj neprehodne segmente. Poglablja se neskladje med izobraževalnimi in 

tehnološkimi krogi, ker se nove tehnologije pojavljajo veliko hitreje, kot pa se temu prilagaja 

izobraževanje. 

Problem, ki se kaže na tem področju, postaja čedalje večji, saj že mladi, ki se pravzaprav 

izobražujejo po programu, ki naj bi ustrezal delovnemu mestu, ne dobijo ustrezne izobrazbe, 

ker šolski programi ne sledijo dovolj hitro spremembam, ki jih v gospodarstvu vpeljujejo 

hitreje, kar spet kaže na nujnost povezovanja obeh sfer. Posledično se tudi zaradi tega 

nepovezovanja lahko brezposelnost mladih povečuje.  

2.3 Statistični pregled trga dela in brezposelnosti mladih  

Po podatkih ZRSZ (2018b) je bilo konec decembra 2018 registriranih 78.534 brezposelnih 

oseb, kar je 2.435 oseb oziroma 3,2 odstotka več kot novembra. V primerjavi z decembrom 

2017 je bila brezposelnost manjša za 6.526 oseb oziroma za 7,7 odstotka, torej se 

brezposelnost znižuje (ZRSZ 2018b).  

Podjetja so se na gospodarsko krizo odzvala z nižanjem plač, padlo pa je tudi povpraševanje 

po delu. Povečala se je brezposelnost (slika 5), in sicer je v obdobju 2008–2010 narasla v vseh 

starostnih skupinah. Največ brezposelnih po tem, ko se je pričela finančno-gospodarska kriza, 

je bilo decembra 2009, in sicer 96.672, čeprav če pogledamo podatke še za nekaj let nazaj, 
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vidimo, da je bila največja brezposelnost leta 1997, in sicer kar 128.572 oseb. Razpoložljivi 

podatki so še za leto 1987, ko je bilo le 17.826 brezposelnih oseb (ZRSZ 2018b). 

 

Slika 5: Gibanje registrirane brezposelnosti 2008–2019 

Vir: ZRSZ 2019a. 

Na novo se je decembra na ZRSZ (2018b) prijavilo 7.298 brezposelnih oseb, 18,8 odstotka 

več kot novembra in 11,3 odstotka manj kot decembra 2017. Med novoprijavljenimi je 550 

iskalcev prve zaposlitve, kar je za 7,6 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2017. 

V letu 2018 je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 78.474 brezposelnih oseb, kar je 11,5 

odstotka manj kot leta 2017 (ZRSZ 2018b). 

Največ brezposelnih mladih (med mlade v naši raziskavi štejemo osebe, stare od 15 do 29 let) 

v letu 2018 je bilo januarja (preglednica 1), verjetno zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 

najmanj pa v poletnih mesecih, ko podjetja in ustanove iščejo delavce zaradi letnih delovnih 

dopustov. 

Brezposelnost mladih se znova dvigne jeseni, ko študentje zaključijo študij. 

Podatki o zaposlovanju kažejo, da se število brezposelnih znižuje. 
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Preglednica 1: Registrirano brezposelni, stari od 15 do 29 let 

Mesec 2018 Število Delež 

januar 

februar 

marec 

april 

maj 

junij  

julij 

avgust 

17.172 

16.444 

15.489 

14.718 

14.042 

13.441 

13.832 

13.835 

19,5 

19,2 

19,1 

18,7 

18,3 

17,9 

18,2 

18,2 

september 13.460 18,2 

oktober 

november 

december 

16.347 

15.932 

15.924 

21,4 

20,9 

20,3 

Vir: Povzeto po ZRSZ 2019c. 

V januarju 2019 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavila 2.701 oseba v starosti od 15 

do 29 let, kar je 180 oseb oziroma 6,2 odstotka manj kot v enakem obdobu predhodnega leta 

(ZRSZ 2019č). 

Januarja 2014 je bilo število brezposelnih mladih zelo visoko, in sicer skoraj 34.000 

brezposelnih mladih. Slika 6 prikazuje gibanje stopnje brezposelnosti mladih, ki v decembru 

leta 2014 doseže 30,5 odstotka mladih brezposelnih, starih od 25 do 29 let, in 19,1 odstotek 

mladih brezposelnih, starih od 15 do 24 let.  Razmere na trgu dela so se nato v letu 2014 

stabilizirale in število brezposelnih je začelo padati, predvsem se je zmanjšalo število 

brezposelnih mladih, ki se je do konca decembra 2018 zmanjšalo za malo več kot polovico. 

Vse to kaže na okrevanje gospodarstva, seveda pa ne smemo pozabiti dejstva, da so tudi 

manjše generacije mladih, ki končajo šolanje in se vključijo na trg dela (ZRSZ 2019a). 
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Slika 6: Gibanje stopnje brezposelnosti mladih 

Vir: ZRSZ 2019č. 

Če pogledamo preglednico 2, kjer je prikazano število brezposelnih mladih po starostnih 

razredih še podrobneje, vidimo, da je več brezposelnih mladih, starih od 25 do 29, torej po 

končanem terciarnem izobraževanju. Vzrok je tudi v tem, da čedalje več mladih nadaljuje z 

izobraževanjem po končani srednji šoli. 

Preglednica 2: Registrirano brezposelne osebe po starostnih razredih 

Mesec 2018 15–24 let 25–29 let  

januar 

februar 

marec 

april 

maj 

junij 

julij 

avgust 

7.155 

6.801 

6.357 

6.028 

5.740 

5.431 

5.429 

5.388 

10.017 

9.643 

9.132 

8.690 

8.302 

8.010 

8.403 

8.447 

september 5.463 7.997 

oktober 

november 

december 

7.309 

7.077 

6.992 

9.038 

8.855 

8.932 

Vir: Povzeto po ZRSZ 2019c. 

Mlade od 15 do 29 let uvrščamo med brezposelne z več težavami pri zaposlovanju (ZRSZ 

2019a). Na sliki 7 vidimo, koliko brezposelnih mladih je med ostalimi starostnimi skupinami. 

Večje število brezposelnih je v primerjavi z mladimi le tistih, ki so stari 50 ali več.                                       
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Slika 7: Registrirane brezposelne osebe po starosti 

Vir: ZRSZ 2019a. 

S slike 8 je razvidno, da število vseh brezposelnih in prav tako tudi brezposelnih mladih od 

leta 2013 pada. 

 

Slika 8: Število in delež mladih brezposelnih, stanje konec leta 

Vir: ZRSZ 2019a. 

Stopnje brezposelnosti mladih so pomemben kazalec trga delovne sile. V obdobju 2005–2018 

se v zadnjih letih kaže izboljšanje splošnega položaja mlade populacije na trgu delovne sile 

(slika 9). Stanje se izboljšuje zaradi visoke gospodarske rasti in večjega povpraševanja po 

delovni sili, ki bo po napovedih doseglo vrh v letu 2019. Po lastnih izračunih, na podlagi 

podatkov ZRSZ (2019b), je bil najvišji povprečni delež mladih brezposelnih v prikazanem 

obdobju leta 2005, in sicer 37,4, najnižji pa leta 2018, ko je padel na 18,2. 
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Slika 9: Povprečni deleži mladih brezposelnih oseb v RS, 2005–2018 

Vir: Po podatkih ZRSZ 2019b. 

Število delovno aktivnih mladih se je v zadnjih petih letih ves čas dvigovalo, kar je razvidno 

na sliki 10. 

 

Slika 10: Delovno aktivne osebe, mlajše od 25 let, Slovenija 

Vir: Klanjšek 2019. 

Med delovno aktivnimi osebami je bilo konec novembra 2018 4,7 odstotka ali približno 

42.100 mladih, starih od 15 do 24 let.  
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Največ delovno aktivnih mladih je bilo z vidika dejavnosti zaposlenih v predelovalnih 

dejavnostih, kar 31 odstotkov ali nekaj manj kot 12.900. 14 odstotkov (nekaj manj kot 5.800) 

jih je bilo zaposlenih v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil, 11 odstotkov 

(nekaj več kot 4.600) v gradbeništvu, 8 odstotkov (približno 3.300) v gostinstvu in 8 

odstotkov (nekaj manj kot 3.200) v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (Klanjšek 

2019). 

V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 65 odstotkov ali 

približno za 16.600 (Klanjšek 2019). 

V letu 2018 se je na ZRSZ (2019b) prijavilo 11.408 iskalcev prve zaposlitve, kar je za 7,6 

odstotka manj kot leto prej. Iz preglednice 3 je razvidno, da je bilo leta 2018 največ iskalcev 

prve zaposlitve januarja, nato število pada in se znova dvigne oktobra, saj se konec septembra 

zaključi študijsko leto. 

Preglednica 3: Iskalci prve zaposlitve 

Mesec 2018 Število Delež 

januar 

februar 

marec 

april 

maj 

junij 

juliij 

avgust 

13.978 

13.374 

12.909 

12.460 

12.076 

11.575 

11.297 

11.159 

15,9 

15,6 

15,9 

15,9 

15,7 

15,4 

14,9 

14,7 

september 11.247 15,2 

oktober 

november 

december 

13.952 

13.520 

13.100 

18,3 

17,8 

16,7 

Vir: Povzeto po ZRSZ 2019c. 

V obdobju 2009–2018 je bil delež iskalcev prve zaposlitve med vsemi registrirano 

brezposelnimi navjišji leta 2015, in sicer 17,7 odstotka, najnižji pa leta 2012, in sicer 13,7 

odstotka (slika 11). Za tem pa delež vsako leto pade in je v letu 2018 16,0 odstotkov. 
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Slika 11: Povprečni delež iskalcev prve zaposlitve med vsemi registrirano brezposelnimi, 

2009–2018 

Vir: Po podatkih ZRSZ 2019b. 

Delodajalci so v zadnjih nekaj letih postavljeni ob vedno večje zahteve zaradi konkurenčnosti, 

zato je njihova težnja, da bi zaposlili kandidate, ki bi čim prej prinesli dodano vrednost 

podjetju, zato so iskalci prve zaposlitve pogosto v slabšem položaju kot izkušeni kandidati, ki 

že imajo delovne izkušnje. 

Zaradi gospodarske rasti in večjega povpraševanja po kadrih pa imajo večje možnosti za 

zaposlitev tudi iskalci prve zaposlitve, kar je zelo pozitivno, saj raziskave kažejo močno 

povezanost med zaposlitvijo, ki jo dobi iskalec prve zaposlitve in trajanjem brezposelnosti na 

eni strani ter uspešnostjo kariere na drugi (ZRSZ 2019b). 

Po podatkih ZRSZ (2019a) so decembra lani delodajalci podali 9.309 prostih delovnih mest, 

in sicer so najbolj iskani delavci v predelovalnih dejavnostih, vozniki težkih tovornjakov in 

vlačilcev, čistilci in strežniki ter gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih 

ustanovah, varilci, natakarji, prodajalci, elektroinštalaterji, strokovnjaki za zdravstveno nego 

in poklici za zdravstveno ter socialno oskrbo. 

Snovalci izobraževalnih politik bi morali razmisliti, kako mlade spodbuditi za poklicno 

izobraževanje, kjer se kažejo veliko večje zaposlitvene možnosti. Prav tako bi bilo morda 

treba spremeniti pogoje vpisa na terciarno izobraževanje, ki je omogočeno prav vsem, ne 

glede na njihove sposobnosti. Zaradi sistema modernizacije financiranja in administrativnega 

sistema (MOFAS) pa kakovost izobraževanja pada, saj so izobraževalne ustanove plačane po 
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številu tistih, ki končajo šolanje. Zaradi tega so se minimalni standardi v srednjih šolah, 

gimnazijah in na nekaterih fakultetah močno znižali. 

Preglednica 4 prikazuje registrirano brezposelne osebe po ravni izobrazbe, razvidno je, da je 

nekoliko več tistih brezposelnih, ki imajo nižjo ali srednje poklicno izobrazbo. 

Preglednica 4: Registrirano brezposelne osebe po ravni izobrazbe 

Mesec 2018 Nižje, srednje poklicno 

izobr. 

Srednje tehniško, strokovno, 

splošno izobr. 

januar 

februar 

marec 

april 

maj 

junij 

julij 

avgust 

23.433 

22.865 

21.439 

20.609 

20.051 

19.600 

19.651 

19.578 

22.082 

21.474 

20.742 

20.280 

19.704 

19.244 

19.481 

19.457 

september 19.174 18.963 

oktober 

november 

december 

19.335 

19.385 

20.255 

20.126 

19.858 

19.848 

Vir: Povzeto po ZRSZ 2019c. 

Položaj brezposelnih mladih pri nižjih ravneh izobrazbe bi bil še slabši, če se mladi ne bi 

vključevali v terciarno izobraževanje. Šolanje podaljšujejo, da bi si izboljšali zaposlitvene 

možnosti na bolje plačanih delovnih mestih in na delovnih mestih, kjer so boljši pogoji za 

delo. 

Opazno je pomanjkanje delovnih mest zlasti za iskalce zaposlitve s terciarno izobrazbo, ki 

zato pogosto delajo v prekarnih oziroma fleksibilnih zaposlitvah. Če nastopi kriza, pa so 

običajno prvi, ki izgubijo zaposlitev. 

Zmanjšuje se število mladih, vpisanih v srednješolsko izobraževanje, kar posledično pomeni 

tudi manj razpoložljivega bodočega človeškega kapitala (UMAR 2018). K zmanjšanju števila 

mladih so pripomogli demografski razlogi, in sicer za približno četrtino v obdobju 

2006/2007–2016/2017, kar je tudi razlog za manjše število vpisanih v terciarno izobraževanje 

in manjše število kandidatov na trgu dela. 
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Zmanjšalo se je tudi število mladih, vpisanih v srednje poklicno izobraževanje, čeprav se je 

njihov delež povečal. V šolskem letu 2016/2017 smo dobili vajeništvo, ki bo omogočilo 

boljše sodelovanje med šolstvom in gospodarstvom (UMAR 2018). 

Slika 12 prikazuje, koliko je brezposelnih oseb po doseženi ravni izobrazbe konec leta 2018, 

in sicer je največ tistih, ki imajo osnovno šolo ali manj, in najmanj tistih z višjo, visoko ali 

več, kar se ujema z že omenjenimi izsledki raziskav, da so iskalci zaposlitve z višjo stopnjo 

izobrazbe lažje zaposljivi. 

 

Slika 12: Brezposelni po doseženi ravni izobrazbe, stanje konec leta 

Vir: ZRSZ 2019a. 

Najvišje število registrirano brezposelnih v decembru med mladimi je imela Podravska regija, 

najnižjo pa Primorsko-notranjska (preglednica 5).  

Decembra 2018 se je v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost mladih nekoliko 

znižala skoraj v vseh statističnih regijah, razen v Pomurski, Posavski in Primorsko-notranjski, 

kjer je nekoliko porasla. 
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Preglednica 5: Število registrirano brezposelnih oseb po starosti in statističnih regijah,     

december 2018 

Kohezijska / statistična regija 15–24 let 25–29 let 

Slovenija 

 

Vzhodna Slovenija 

Jugovzhodna Slovenija 

Koroška 

Podravska 

Pomurska 

Posavska 

Primorsko-notranjska 

Savinjska 

Zasavska 

 

Zahodna Slovenija 

Gorenjska 

6.992 

 

4.709 

641 

235 

1.421 

684 

354 

152 

999 

223 

 

2.229 

444 

8.932 

 

5.321 

668 

260 

1.715 

655 

394 

175 

1.202 

252 

 

3.515 

570 

Goriška 224 377 

Obalno-kraška 

Osrednjeslovenska 

 

Občina izven RS 

276 

1.285 

 

54 

386 

2.182 

 

96 

Vir: Povzeto po ZRSZ 2019c. 

Če pogledamo preglednico 6, kjer so prikazane stopnje registrirane brezposelnosti v 

dvanajstih statističnih regijah v Sloveniji, vidimo, da stopnja registrirane brezposelnosti 

narašča od leta 2009, ko se začnejo kazati posledice gospodarske in finančne krize. Število 

brezposelnih oseb se namreč povečuje, če se gospodarska aktivnost upočasnjuje ali če se BDP 

zmanjšuje. Najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti je od 2009 do 2016 imela Pomurska 

regija, najnižjo pa Gorenjska regija. 
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Preglednica 6: Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah od 2006 do 

2018 

Statistična 
regija 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pomurska 15,6 13,4 12,2 15,9 19,0 18,0 17,3 17,8 18,4 18,9 17,4 15,1 13,2 
Podravska 12,6 10,4 9,1 12,0 13,5 14,5 14,0 14,7 14,4 13,6 12,5 11,0 9,6 
Koroška 10,2 8,1 7,3 10,9 13,1 13,3 12,2 13,9 13,0 11,5 10,6 8,9 7,6 
Savinjska 11,6 9,4 9,0 10,3 11,9 12,7 12,7 13,9 13,9 13,3 12,4 10,5 9,1 
Zasavska 12,0 9,7 8,2 11,0 11,9 13,3 14,6 16,6 17,7 15,2 13,9 11,1 9,2 
Spodnje- 

posavska 
10,5 9,0 7,7 10,2 12,2 13,4 13,9 14,8 14,7 13,6 12,8 10,6 9,4 

Jugovzhod. 

Slovenija 
8,6 7,0 6,3 8,6 10,0 11,6 12,8 14,2 13,9 13,0 11,7 9,3 8,1 

Osrednje- 

slovenska 
7,2 6,0 5,0 6,8 8,5 9,9 10,1 11,5 11,8 11,0 10,1 8,6 7,6 

Gorenjska 6,4 4,9 4,4 6,9 8,1 8,8 8,9 9,8 9,5 8,6 7,6 6,4 5,9 
Primorsko- 

notranjska 
7,0 5,4 4,9 7,1 8,5 10,0 10,4 12,3 11,9 11,1 10,1 8,8 7,1 

Goriška 6,2 4,9 4,2 7,1 8,5 9,9 10,3 11,7 11,2 10,3 8,7 7,1 6,0 
Obalno- 

kraška 
7,2 6,3 5,2 6,9 7,9 9,6 10,2 11,7 12,1 11,0 10,1 8,6 7,6 

SLO 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 12,0 13,1 13,1 12,3 11,2 9,5 8,0 

Vir: Lastni preračuni po podatkih ZRSZ 2019c. 

Tudi raziskava Kavklerjeve, Boršičeve in Kajzerjeve (2009) je pokazala razliko med dolžino 

pojavov brezposelnosti, ki kaže, da so brezposelni iz Gorenjske regije v veliko boljšem 

položaju na trgu delovne sile, in sicer imajo za kar 14,5 odstotka boljše možnosti kot 

brezposelni iz Obalno-kraške regije, ki pa je druga najugodnejša regija. V najslabšem 

položaju so brezposelni iz Pomurske, Savinjske in Zasavske regije, ki imajo za kar 36 

odstotkov manj možnosti za zaposlitev kot brezposelni iz Gorenjske regije (Kavkler, Boršič in 

Kajzer 2009). 

V zadnjem četrtletju lanskega leta je bila stopnja anketne brezposelnosti 4,4 odstotka. Gre za 

najnižjo stopnjo anketne brezposelnosti po zadnjem četrtletju leta 2008, ko je znašala 4,3 

odstotka. 

Leta 1987 je bilo število registriranih brezposelnih samo 15.184, nato pa se začne število 

strmo dvigovati in leta 1993 doseže že 129.087 registrirano brezposelnih, torej kar za 8,5-krat. 

Nato se v obdobju od 1993 do 2000 brezposelnost malo zmanjša, po letu 2000 pa se znova 

močneje znižuje. Leta 2008 doseže najnižje število, in sicer 63.216 registrirano brezposelnih. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v tem letu najnižja, in sicer 6,7, stopnja anketne 

brezposelnosti pa samo 4,4. V drugi polovici leta 2008 se začne gospodarska in finančna 

kriza, kar zelo vpliva na poslabšanje stanja glede brezposelnosti in je povzročila, da se je v 

letu 2009 stopnja brezposelnosti dvignila za 2,4 odstotka. Nato ves čas narašča in doseže vrh 

leta 2013, takrat je bila povprečna stopnja brezposelnosti najvišja, in sicer 13,1-odstotna. Leta 

2014 ostane registrirana stopnja brezposelnosti enaka kot leta 2013, stopnja anketne 

brezposelnosti pa se nekoliko zniža (ZRSZ 2019c). Od leta 2015 pa stopnja tako registrirane 

kot anketne brezposelnosti znova pada (preglednica 7). V letu 2017 je stopnja anketne 
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brezposelnosti znašala 6,6 odstotka, kar je za 1,4-odstotne točke manj kot v letu 2016. 

Anketna brezposelnost se je znižala v vseh statističnih regijah in je bila najnižja po letu 2009. 

V letu 2018 pa se je še znižala na 5,1 odstotka (ZRSZ 2019c). 

Preglednica 7: Gibanje brezposelnosti v Sloveniji 

 

Leto 

Stopnja brezposelnosti (%) 

registrirana anketna 

1987 1,6 … 

1993 14,6 9,1 

2000 12,2 6,7 

2001 11,6 6,3 

2002 11,6 6,3 

2003 11,2 6,7 

2004 10,6 6,3 

2005 10,2 6,5 

2006 9,4 6,0 

2007 7,7 4,9 

2008 6,7 4,4 

2009 9,1 5,9 

2010 10,7 7,3 

2011 11,8 8,2 

2012 12,0 8,9 

2013 13,1 10,1 

2014 13,1 9,8 

2015 12,3 9,0 

2016 11,2 8,0 

2017 9,6 6,6 

2018 8,2 5,1 

Vir: ZRSZ 2019c. 

Napovedana povprečna stopnja registrirane brezposelnosti naj bi bila v letu 2019 7,7-

odstotna, v letu 2020 pa 7,2-odstotna (ZRSZ 2019a). Stopnja anketne brezposelnosti pa naj bi 

bila po napovedih v letu 2019 4,9-odstotna in v letu 2020 4,4-odstotna (slika 13). 

 

Slika 13: Trg dela 2018–2020 

Vir: ZRSZ 2019a. 
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V Sloveniji so se razmere na trgu dela stabilizirale že leta 2014. Močno se je zmanjšalo 

število brezposelnih mladih. Konec decembra 2017 je bilo na ZRSZ prijavljenih 16.968 

mladih, konec decembra 2018 pa 15.924, torej brezposelnost mladih ves čas pada (ZRSZ 

2019a).  

Pravzaprav upadanje brezposelnosti odraža okrevanje gospodarstva in več delovnih mest ter 

priložnosti za zaposlitev, vzrok pa so tudi manjše generacije mladih, ki zaključujejo šolanje 

(ZRSZ 2017). 

Napovedi slovenskih in mednarodnih institucij so glede ekonomskih trendov za naslednje 

dveletno obdobje pozitivne (ZRSZ 2019a). Napovedana je 3,7-odstotna gospodarska rast, kar 

ugodno vpliva na dogajanje na trgu dela (ZRSZ 2019a). 

Leto 2019 se kaže kot leto priložnosti za vse, ki si želijo zaposliti ali zamenjati službo, saj 

makroekonomske napovedi kažejo rast zaposlitvenih možnosti v mnogih dejavnostih. 

Ponudba dela je velika in raznovrstna. Zavod za prvo polletje napoveduje 35.000 novih 

zaposlitev (ZRSZ 2019a). V naslednje pol leta naj bi se odprlo 18.200 novih delovnih mest 

(ZRSZ 2019a), delodajalci napovedujejo 2,8-odstotno rast zaposlenosti. Iskalcem zaposlitve 

se v takih razmerah na trgu seveda ponujajo boljša pogajalska izhodišča, delodajalci pa se 

bodo morali soočiti s težavo, da ustrezno usposobljenega kadra ne bodo mogli dobiti. Dobro 

je, da se je po dolgih letih trg dela obrnil v prid iskalcem zaposlitve, saj tako lahko tudi oni 

postavljajo pogoje sodelovanja. Delodajalci pa se morajo bistveno bolj potruditi – tisti 

delodajalci, ki bodo ponudili boljše plače, boljše pogoje dela ipd., bodo tisti, ki bodo dobili 

dober kader. 

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za leto 2019 

napoveduje povečanje zaposlenosti za 1,5 odstotka in za 0,8 odstotka v letu 2020 (ZRSZ 

2019a). 

Raziskava podjetja ManpowerGroup (2018) kaže, da je Slovenija med obravnavanimi 44. 

državami po svetu na četrtem mestu po obsegu zaposlovanja v prvih treh mesecih letos. 

Največ razpoložljivih delovnih mest bo v gradbeništvu, logistiki, prometu, predelovalni 

dejavnosti, trgovini in finančnih storitvah. Podobno ugotavljajo tudi na ZRSZ (2018a), kjer 

opozarjajo, da za veliko delovnih mest ne bo lahko najti ustreznih delavcev. Kadra 

primanjkuje za dve tretjini poklicev od skupno 173, ki so jih zajeli v raziskavo, in tudi če 

kader je, ni nujno, da je dovolj usposobljen.  

Na ta problem strokovnjaki opozarjajo že vrsto let. Gre za krizo človeških virov (Leibowitz 

2004; Dougherty 2018), ko imamo veliko število prostih delovnih mest, toda brezposelni 

nimajo ustrezne izobrazbe in znanja, da bi jih lahko zasedli. 
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Tudi nekatera podjetja že opozarjajo, da tudi če delavce dobijo, je problem kakovost delovne 

sile. Največ težav imajo pri iskanju tehnikov in inženirjev. 

Anketa Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), v kateri je sodelovalo 510 obrtnikov in 

podjetnikov, je pokazala, da ima tudi tri četrtine obrtnikov in podjetnikov problem s 

pridobitvijo ustrezno usposobljenega kadra. Hudo pomanjkanje usposobljenega kadra v svojih 

podjetjih občuti kar 75 odstotkov vprašanih, zato od vlade pričakujejo ustrezne sistemske 

rešitve (OZS 2019). 

Tudi na ZRSZ (2019a) v prihodnje pričakujejo primanjkljaj delovne sile zaradi strukturnih 

neskladij in demografskih sprememb, zato je treba v čim večji meri uskladiti ponudbo in 

povpraševanje na trgu dela ter v delovno aktivnost vključiti tudi ranljive skupine, med katere 

spadajo tudi mladi in nizko izobraženi.  

Že nekaj časa se podjetja in podjetniki soočajo s tem, da primanjkuje delovne sile, predvsem 

na področju poklicnih dejavnosti, zato so strukturni ukrepi nujni. Nujno bi bilo treba 

spodbuditi mlade k poklicnemu izobraževanju. Vedeti pa moramo tudi, da je na kratek rok 

uvažanje delovne sile neizogibno. 

Tudi v letu 2019 se bo povpraševanje po manj kvalificirani delovni sili povečevalo. Če smo v 

preteklem letu pripeljali 6.000 tujcev, bo tudi v tem letu tako, ali pa bo številka še višja.  

Svetujejo (ZRSZ 2019a), da bi iskalci zaposlitve razmislili o pridobivanju novih znanj 

oziroma prekvalifikaciji, toda delodajalci ob tem iskanju ne smejo spregledati svojih 

zaposlenih, tudi zato, da ne bodo odhajali v tujino. Strokovnjaki ves čas svarijo tudi glede 

tega, da je treba razbremeniti plače najperspektivnejših strokovnjakov, saj ti zelo pogosto 

zapuščajo domovino zaradi nizkih neto plač. Okoli 20.000 inženirjev bi po mnenju 

gospodarstvenikov lahko prispevalo h gospodarskemu preboju Slovenije, a ti zaradi nizkih 

neto plač zapuščajo Slovenijo. Če torej želimo zaustaviti »beg možganov« in omogočiti 

razvoj gospodarstva tudi v prihodnje, moramo zvišati neto plače. 

Preteklo leto je bilo zelo dobro za gospodarstvo, saj je delež izvoza v slovenskem BDP-ju 

dosegel 86 odstotkov. Še posebej spodbudno je, da hitro rastoča podjetja ustvarijo kar 75 

odstotkov delovnih mest, kar je nad povprečjem EU-ja (Evropska komisija 2019). 

Cilj Slovenije je, da do leta 2025 poveča dodano vrednost na zaposlenega z zdajšnjih 42.000 

na 60.000 evrov. A če bomo želeli to doseči, bomo morali inženirje zadržati doma. To pa 

bomo dosegli tako, da jim država ne bo vzela več kot polovice plače. V Avstriji za višjo neto 

plačo namreč delodajalci plačajo manj davkov kot pri nas za nižjo neto plačo, zato ogromno 

tehnične inteligence odhaja v tujino in to je narodnogospodarska težava. Slovenija za 

najperspektivnejše kadre nima posluha, saj so njihove plače med najbolj obdavčenimi na 

svetu (UMAR 2018; ManpowerGroup 2018; ZRSZ 2019a; OZS 2019; Evropska komisija 

2019).  
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Pri zaposlovanju mladih kadrov je za delodajalca torej zelo pomembno, da dobi usposobljene 

mlade, ki so motivirani za delo, imajo določena znanja, so se pripravljeni nenehno učiti, 

izpopolnjevati, imajo ideje, so inovativni ipd. – skratka kakovostno delovno silo. 

2.4 Vprašanje kakovostne delovne sile ter izbira mladih kadrov 

Trbanc in Verša (2002) opozarjata na problematičnost prehoda po končanem šolanju v 

zaposlitev predvsem zaradi strukturnih lastnosti trga delovne sile oziroma mehanizmov 

njegovega delovanja, kot je na primer velik pritok mladih iskalcev zaposlitve v določenih 

obdobjih, struktura delovnih mest na lokalnih in regionalnih trgih, obseg netipičnih oblik 

zaposlitev, odnos delodajalcev do zaposlovanja mladih in podobno. 

Temeljni cilj managementa človeškega kapitala je razvoj in zagotavljanje takšne delovne sile 

v podjetju, ki bo ustvarjala čim večjo dodano vrednost (Baron in Armstrong 2007), kar pa je 

danes vedno težje, saj je globalizacija povzročila neizprosno tekmo z novimi tehnologijami. S 

tem pa tudi tekmo za usposabljanje delovne sile, ki je sposobna s to zahtevno tehnologijo 

delati in jo tudi razvijati (Svetlik in Lorenčič 2002). 

Človeški kapital, ki je kombinacija sposobnosti, veščin in znanj (Bontis idr. 1999), postaja 

čedalje pomembnejši dejavnik za uspešnost podjetij (Abdullah in Sofian 2012; Sumedrea 

2013). Nosilci znanja v podjetju odigrajo odločilno vlogo (Drucker 1993). 

Že Hillage in Pollard (1998) navedeta, da je zaposljivost odvisna od posameznikovih znanj, 

veščin, spretnosti, socialnega omrežja, osebnih okoliščin in trenutnih razmer na trgu dela.  

Primeren in zanimiv za delodajalca je tisti posameznik, ki ima prepletene najrazličnejše 

kompetence – tako poklicne kot tehnične, pomembne pa so tudi osebnostne lastnosti 

(Žirovnik 2009). Podobno menita tudi Buck in Barrick (1987), torej da bo delodajalec poleg 

strokovnih kompetenc upošteval vse lastnosti delavca. 

Mladi bi se morali zavedati, da je zelo pomembno, da si morajo že v času šolanja začeti 

nabirati delovne izkušnje. Hkrati pa bi morali poglobiti svojo dodano vrednost in jo znati 

pozneje delodajalcu predstaviti na ustvarjalen način. 

Burgar (2003, 37) poudarja, da so eden ključnih dejavnikov na področju inoviranja človeški 

viri in da moramo dobro gospodariti z njimi, še posebej moramo biti pozorni na posameznike, 

ki imajo razvite inoviranju naklonjene vrednote, motive ter so s svojimi sposobnostmi zmožni 

preseči obstoječi nivo razmišljanja in razvijati ustvarjalno domišljijo. Znanje, izkušnje, talent 

in ustvarjalnost so vrline, ki bodo zaznamovale prihodnost (Černetič 2006). 

Če je bil do zdaj v gospodarstvu najpomembnejši finančni vidik, se to videnje počasi 

spreminja in v ospredje prihaja zavedanje o pomembnosti človeškega kapitala.  
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Slovenski delodajalci se čedalje bolj soočajo s težavami pri iskanju kadrov, ki bi bili ustrezno 

kvalificirani. Znanje namreč zelo hitro zastareva in kot opisujeta Svetlik in Lorenčič (2002), 

vloga šolskega izobraževanja postaja čedalje vprašljivejša, saj vse krajši tehnološki krogi in 

vse daljše izobraževanje povzročata še večje neskladje med šolstvom in gospodarstvom. 

Problem je zlasti pri mladih s srednjo poklicno in strokovno izobrazbo, po katerih se že nekaj 

časa povpraševanje veča (Čelebič 2018). 

Trend izobraževanja v Sloveniji namreč čedalje bolj kaže na to, da se mladi raje odločijo za 

študij na višjih in visokih šolah, kot pa da bi se zaposlili, kljub njihovim nižjim sposobnostim. 

Tudi kritiki generacijskih razlik ugotavljajo, da imajo mladi danes višja pričakovanja, so pa 

tudi bolj skeptični glede uporabne vrednosti šole kot prejšnje generacije mladih (Trzesniewski 

in Donnellan 2010). Pa tudi vzroki množičnega odločanja za terciarno izobraževanje so 

različni in so pogosto povezani z ekonomskim razvojem visokotehnoloških družb, katere za 

svoj razvoj potrebujejo kompleksna in specializirana znanja na posameznih poklicnih 

področjih ter generalizirana znanja (Puklek Levpušček 2018). 

Nekatera večja podjetja, predvsem so to napredna podjetja, ki razmišljajo vnaprej, sicer to 

neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili oziroma strukturno 

brezposelnost že same rešujejo, in sicer tako, da izpopolnijo delovne zmožnosti 

posameznikov, preden jih polno vključijo v delovni proces (Svetlik in Lorenčič 2002) – jih 

uvajajo v delo, jih prilagodijo delovnim mestom, dodatno izobrazijo zunaj organizacij in 

podobno, saj se zavedajo, da bodo le tako usposobljeni za njih ustvarjali prednost pred 

konkurenco. Neskladja v znanju in spretnostih namreč zmanjšujejo možnosti za učinkovito 

uporabo človeškega kapitala (Leibowitz 2004; Čelebič 2018). 

Že v letu 2018 je bilo zaposlovanje okrepljeno, še bolj pa možnost zaposlovanja napovedujejo 

za leto 2019, zato lahko predpostavimo, da bodo mladi v večjem deležu neposredno prihajali 

iz šol v zaposlitev (Rebernik idr. 2018), kar je z vidika družbe pomembno predvsem zato, da 

se ne izgubi potencial znanja, in kot povračilo investicije, ki jo država vloži v izobraževanje 

posameznika, še posebej, če to izobraževanje vključuje tudi terciarno izobrazbo. 

Da pa bi mladi že v času šolanja pridobili ustrezne kompetence in ustrezna znanja, da bodo 

uspešni na trgu dela, za katerega je značilno nenehno spreminjanje, posodabljanje in 

napredovanje, je pomembno bolje povezati šolstvo in gospodarstvo ter krepiti ukrepe za 

medsebojno sodelovanje. To povezovanje bi bilo zelo dobro tudi zaradi večje zaposljivosti 

mladih, saj bi začeli nabirati delovne izkušnje že v času šolanja. 
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3 POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA IN GOSPODARSTVA 

V današnjem času se soočamo z nenehnimi spremembami v vseh sferah družbenega življenja. 

Priča smo neverjetnemu razcvetu tehnologij in posledično spreminjanju znanja. Življenje je 

zaradi tega lahko zelo zahtevno. Potrebujemo različne spretnosti in kompetence. Še najbolj se 

to kaže na poklicnem področju. Prihaja čas, ko bodo mladi na svoji poklicni in življenjski poti 

zamenjali več poklicev, ne samo delovnih mest. Pridobiti morajo sposobnosti, da bodo vedno 

znova lahko pridobivali nova znanja, ki bodo pomembna na njihovi karierni poti. 

Na takšno pot in pripravljenost na spremembe jih moramo pripraviti v šolah, zato se 

izobraževalni sistem vse bolj prilagaja potrebam na znanju temelječega gospodarstva (Bevc, 

Koman in Murovec 2006), skratka pridobljena znanja naj upoštevajo pričakovanja podjetij, ki 

bodo ta znanja potrebovala (Markič 2004; Nübler 2014; OECD 2018). 

V današnjem času v ospredje prihaja smernica, da naj bi se šole čedalje bolj odpirale in 

sodelovale tako z lokalnim kot širšim okoljem, na kar opozarjajo tudi Trnavčevićeva idr. 

(2006). Po njihovem (Trnavčević idr. 2006) naj bi to sodelovanje postalo nuja oziroma kar 

»preživetje« šol, ki prinaša nove možnosti in izzive, pri čemer naj bi bila zelo pomembna 

komunikacija med sodelujočimi (Gotvassli 2008). Temu dialogu z različnimi deležniki in 

skupnostjo pritjujejo tudi Cankar, Deutsch in Trampuš (2015), saj so lokalne in regionalne 

spodbude zelo pomembne za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti mladih s skupnim ciljem, 

da se programi, projekti ter ostale dejavnosti uspešno odvijajo in zaključijo. Pomembnosti 

sodelovanja se zavedajo tako podjetja kot druge organizacije, saj razumejo, da je v lokalnem 

okolju za lastno inovativnost potrebna tudi podpora neposrednega okolja, ki zagotavlja dovolj 

spodbud in podjetniških izzivov, še posebej, ker se zavedajo, da mladi predstavljajo njihov 

bodoči zaposlitveni potencial (Cankar, Deutsch in Trampuš 2015). 

Med drugim izobraževanje in izobraževalni sistem predstavljata pomemben dejavnik za 

uspešno inovacijsko politiko, saj lahko mladim zagotovita usposabljanje za ključne 

kompetence in veščine, kot sta ustvarjalnost in podjetnost. Podjetništvo je potencialni razvojni 

dejavnik, ki vpliva na konkurenčnost gospodarstva, hkrati pa prispeva k zaposljivosti, 

podjetniške in inovacijske spretnosti pa so odločilne za socialno kohezijo (Shapiro in Helms 

2011). Izobraževanje bi moralo zagotoviti, da bi mladi pridobili zadostno in zadovoljivo 

znanje, da bodo lahko sledili tehnološkim spremembam in bodo primerni za potrebe 

gospodarstva na trgu dela. Evropska unija v svojih dokumentih (European Commission 2013) 

države članice spodbuja h korenitim spremembam na področju izobraževanja, ki bi moralo 

biti eno najpomembnejših področij za ustvarjanje podpornega okolja za razvoj ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti pri mladih. Zapisano je (European Commission 2013), da bi 

»morali biti vsi mladi ljudje deležni vsaj ene podjetniške izkušnje, preden zapustijo sistem 

obveznega šolanja«. Finska je spodbude že vključila v šolski sistem, in sicer je podjetniško 

izobraževanje obravnavano v celotnem šolskem sistemu, od osnovne šole do univerze 

(Finnish Ministry of Education and Culture 2004). Tudi ostale študije (Kourilsky in Carlson 
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1997; Gibb 2002; Seikkula-Leino 2011) pritrjujejo, da bi moral imeti izobraževalni sistem 

odločujočo vlogo pri razvijanju podjetništva in posledičnem zmanjševanju stopnje 

brezposelnosti. Izobraževanja v tej smeri pa je v našem sistemu zelo malo. Ko proučujemo 

literaturo, vidimo, da strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da so spremembe v šolskem 

sistemu nujne, vendar so premiki v tej smeri zelo počasni.  

Svetlik in Lorenčič (2002) opozorita, da je zaradi hitrosti in količine tehnoloških ter 

organizacijskih sprememb potrebno vse bolj zvezno prilagajanje izobraževanja in vse manj v 

obliki občasnih reform.  

Nujna je tesnejša komunikacija med delodajalci in pedagogi ter predvsem hitrejše prilagajanje 

izobraževanja s ciljem, da bo izobrazilo zaposljive mlade v skladu z zaposlovalnimi trendi 

prihodnosti, predvsem tistimi, ki so povezani z industrijo 4.0 in digitalizacijo. Glede na to, kaj 

nas čaka v prihodnosti, bi bilo treba uvesti nujno potrebne spremembe v izobraževalni sistem. 

Nova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega šolstva poudarja socialno partnerstvo, ki 

temelji na večjem sodelovanju med gospodarstvom in šolami. Šole želijo prisluhniti potrebam 

gospodarstva, želijo spoznati tok razvoja in novosti v gospodarstvu, vse nastale spremembe 

vnesti v kurikul, ustrezno usposobiti dijake, da lahko takoj po končanem šolanju nastopijo z 

delom (Justinek in Žnidar 2010; OECD 2018).  

Po drugi strani pa se pojavlja problem, da v gospodarstvu niso zadovoljni s kadri, ki prihajajo 

neposredno iz šol, menijo, da nimajo potrebnega znanja, kar kaže na razkorak med 

gospodarstvom in šolstvom, ki se odraža tudi v strukturni brezposelnosti. Formalna izobrazba, 

sposobnosti in ostale lastnosti delovne sile se torej ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev 

zaradi strukturnih sprememb v narodnem gospodarstvu ter tehnološkega napredka. Ta 

razkorak med značilnostmi razpoložljive delovne sile, ki zaključi poklicno in strokovno 

srednješolsko izobraževanje ter potrebami po delovni sili, ki ga izkazuje gospodarstvo, bi bilo 

nujno treba premostiti. 

Podjetja se čedalje bolj zavedajo, da je predvidljiva ponudba delavcev bistvena za njihov 

razvoj in preživetje nasploh, zato so ponekod že začela pritiskati na izobraževalne ustanove, 

da prilagodijo svoje programe zahtevam industrije. Teh pritiskov lahko pričakujemo vedno 

več, zato nas zanima, koliko in kakšno povezovanje že obstaja.  

V nadaljevanju tega poglavja predstavljamo pregled dosedanjih raziskav na področju načinov 

povezovanja srednješolskega izobraževanja in gospodarstva ter primere dobre prakse iz tujine. 

Nato predstavljamo pregled dosedanjih raziskav na področju učinkov povezovanja 

srednješolskega izobraževanja ter gospodarstva na gospodarstvo in trg dela. Na koncu 

predstavljamo še pregled stanja na področju načinov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja in gospodarstva v Sloveniji. 
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3.1 Pregled dosedanjih raziskav na področju načinov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja in gospodarstva ter primeri dobre prakse iz tujine 

Delodajalci zahtevajo od mladih ustrezne spretnosti – predvsem inovacijske, ki pomagajo 

učinkovito reševati probleme in se soočati s spremembami (Cankar, Setnikar Cankar in 

Deutsch 2015). Izobraževanje mora mlade pripraviti na hitre spremembe na področju 

gospodarstva, zato se moramo zavedati, kako sta ti dve področji pomembno med seboj 

povezani (Drucker 1985; Crowther in Caldwell 1991; Rae 2007; Jacobsone in Cakula 2015). 

Izobraževanje nasploh zagotavlja osnovo za stalno iskanje in uporabo novih znanstvenih 

dognanj, tehnoloških odkritij ter inovacij (Černetič 2006). 

Somekh in Lewin (2005, 7) menita, da je raziskovanje v izobraževanju čedalje bolj 

spolitizirano, saj vlade namreč verjamejo, da obstaja neposredna povezava med 

izobraževalnimi dosežki in močno ekonomijo. Vprašati se je treba, ali so obstoječi sistemi 

izobraževanja in usposabljanja primerno razviti za naraščajočo mednarodno tekmovalnost in 

za izzive novih tehnologij (Černetič 2006). 

Za potrebe raziskave smo proučili primere dobrih praks iz tujine. 

V Avstriji na primer je sistem poklicnih šol primer dobre prakse povezovanja sfere 

izobraževanja in trga dela. Zaradi tega ima dobro razvito gospodarstvo in nizek odstotek 

brezposelnosti. Zavedajo se, da je v času nenehnih tehnoloških sprememb pomembno, da 

izobraževalni sistem sledi spremembam in potrebam na trgu dela ter se temu po potrebi 

prilagaja (Piskaty idr. 2000; Achleitner, Wallner in Schönherr 2012). V Avstriji se delodajalci 

že zgodaj vključijo v izobraževanje in ga ves čas spremljajo, dopolnjujejo in izboljšujejo, saj 

jim to zagotavlja, da bodo dobili ustrezno usposobljen kader, za katerega ne bodo potrebni 

dodatni stroški uvajanja. Velika razlika z našim poklicnim izobraževalnim sistemom je v tem, 

da je avstrijski bolj usmerjen v praktično usposabljanje, in sicer nudijo vajencem, ki se 

izobražujejo v učnem poklicu, spremljajoč in strokovno usmerjen pouk (dualno 

izobraževanje); podpirajo in izpopolnjujejo izobraževanje v podjetjih in splošno izobrazbo 

(Piskaty idr. 2000; Achleitner, Wallner in Schönherr 2012). V strokovno-teoretičnem in 

gospodarsko-poslovnem izobraževanju poteka pouk v dveh težavnostnih skupinah. Učenci 

obiskujejo pouk ali najmanj enkrat tedensko med šolskim letom ali pa v obliki tečaja, ki v 

vsakem šolskem letu traja najmanj osem tednov. Število šolskih let je odvisno od trajanja 

učne dobe poklica (MIZS 2018). 

V Avstriji vajeništvo poteka tako, da 80 odstotkov časa vajenci delajo v podjetju, le 20 

odstotkov časa pa preživijo v šoli. Pomembno je tudi dejstvo, da avstrijski model vajeništva 

vključuje povezanost vseh socialnih partnerjev (MIZS 2018). Eden od teh partnerjev je 

gospodarska zbornica, ki je odgovorna za registracijo pogodb in tudi za to, da podjetja 



 

44 

vajence ustrezno izučijo. Njihov način vajeništva je tudi primer, ki kaže, da ima povezovanje 

podjetij in mladih pomembno vlogo pri preprečevanju brezposelnosti (MIZS 2018).  

Avstrijska podjetja v vajeništvu vidijo naložbo za prihodnost, saj na ta način usposobijo 

najbolje kvalificirane delavce po svojih merilih in potrebah (Achleitner, Wallner in Schönherr 

2012). 

Splošno znano je, da je finski šolski sistem eden najboljših na svetu. Vzrok za visoko 

kakovost šolstva v tej državi so med drugim tudi inovacije in visok družbeni status 

inovativnega dela učiteljev. 

Po vsej državi imajo zelo močno medinstitucionalno sodelovanje v razvojno-raziskovalni 

dejavnosti in tako ustvarjajo primerno podporno okolje za mednarodno konkurenčna podjetja. 

Prav tako tesno sodelujejo različni subjekti – ministrstva, financerji, univerze, raziskovalni 

inštituti ipd. (Bevc, Koman in Murovec 2006), ki poudarjajo tehnične sposobnosti, 

ustvarjalnost, inovativnost, fleksibilnost in podjetništvo. V poklicnem izobraževanju mladih 

so na Finskem leta 1998 začeli z učenjem na delovnem mestu kot obvezno učno metodo, na 

področju ocenjevanja pa je bilo leta 2006 vpeljano ocenjevanje s t. i. predstavitvami poklicnih 

kompetenc. Organizatorje poklicnega izobraževanja so usmerili k vzpostavitvi velikih 

poklicnih šol, ki omogočajo učenje na več različnih poklicnih področjih. Šolske oblasti si 

prizadevajo za to, da bi bilo izobraževanje bolj prilagojeno trgu dela (fleksibilno prenavljanje 

programov) in da bi poklicno izobraževanje postalo še privlačnejše, kar jim uspeva, saj se za 

poklicno šolanje zdaj odloči več kandidatov in kandidatk, kot je prostih mest (CEPS in SVIZ 

2014). 

Na Finskem v prihodnosti načrtujejo, da bo učitelj v poklicni šoli pripravljal na trg dela, nudil 

zahtevano znanje in pomagal pri razvoju kariere. Sodelovanje učiteljev s trgom dela bo 

predstavljalo del poučevanja, pri čemer se bodo metode sodelovanja še razvile in bodo 

raznovrstnejše. Učitelji bodo vzpostavljali mreže sodelovanja lokalno, na ravni države in 

mednarodno (CEPS in SVIZ 2014). 

Nemški izobraževalni sistem je vpeljal program »integriranih srednjih šol«, ki naj bi bile 

prilagodljivo okolje za poznejše izobraževanje in usposabljanje študentov glede na njihove 

individualne zmožnosti in sposobnosti. Tradicionalni nemški izobraževalni sistem namreč 

prisili študente, da se že v zgodnjem obdobju izobraževanja odločijo za eno izmed usmeritev 

in pozneje ne daje možnosti prilagajanja glede na razvoj posameznika (Bevc, Koman in 

Murovec 2006).  

Najnižjo stopnjo brezposelnosti med vsemi šestnajstimi nemškimi zveznimi deželami ima 

Bavarska; prav tako ima najvišjo stopnjo gospodarske rasti. Dejavniki, ki so odločujoči za tak 

položaj, so partnerstvo med podjetniki in managerji, sodelovanje politike in gospodarstva, 

usmerjenost v raziskave in pozitivna klima za raziskovanje (visokošolske institucije so v 
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primerjavi z nemškimi standardi nadpovprečno opremljene). Izpostavili bi zanimivost, ki so 

jo uvedli, in sicer tehnološki prenos in podpora novim podjetjem (start-up) – prenos 

tehnologije z univerz v industrijo je instrument za povečanje konkurenčnosti in tehnološke 

razvitosti podjetij. Ker so univerze želele povečati izmenjavo informacij na področju prenosa 

tehnologij, so ustanovile t. i. centre za prenos tehnologije, katerih naloga je, da vzpostavljajo 

stike z industrijo ter dvigajo ozaveščenost zaposlenih na univerzah in študentov (Bevc, 

Koman in Murovec 2006).  

Ker tudi na Irskem primanjkuje določenih kadrov in so tudi tam prav tako razhajanja med 

usposobljenostjo oziroma znanjem kadrov, ki dokončajo šolanje, in potrebami gospodarstva, 

so bile podane naslednje smernice (OECD 2002): 

– državna raziskovalna politika si mora prizadevati povečati število doktorandov, predvsem 

iz naravoslovja in tehnike; 

– spodbujati je treba raziskovanje in poklicne poti dodiplomskih študentov ter povečati 

privlačnost naravoslovnih in tehničnih študijskih programov za srednješolce; 

– izvajati je treba ukrepe za privabljanje raziskovalcev iz tujine. 

 

V Veliki Britaniji so leta 2000 začeli izvajati program Univerza za industrijo, s katerim so 

ugotavljali izobraževalne potrebe delodajalcev in delojemalcev, spodbujali povpraševanje po 

izobraževanju z masovnim trženjem, zagotavljali dostop do visokokakovostnih izobraževalnih 

programov na partnerski podlagi, ponujali ljudem informacije o virih potrebnega znanja in 

okrepili sodelovanje med državo ter zasebnimi institucijami, da bi s pomočjo sodobne 

tehnologije zagotovili visoko kakovostno izobraževanje doma, na delovnem mestu in v novih 

izobraževalnih centrih (ESA 2000). 

Velika Britanija je začela v zadnjih nekaj letih pospešeno delati na povezovanju šolstva in 

gospodarstva, saj se zavedajo, kako pomembno je povezati mlade s sfero dela in jim 

pomagati, da se bolje pripravijo na prihodnost (Harris 2015; Harris 2016). Krepiti so začeli 

vezi med šolami, univerzami in delodajalci. Prizadevajo si, da bi vzpostavili trajne vezi med 

njimi in da bi prepoznavali različne izzive na različnih področjih, saj se sfera dela zelo hitro 

spreminja. Harrisova (2015) razlaga, da je jedro modela, ki si ga prizadevajo vzpostaviti, 

mreža koordinatorjev, ki povezujejo vse deležnike in so pravzaprav tisti, ki imajo vse 

informacije o lokalnih šolah in delodajalcih. Vsaki šoli so ponudili poslovnega prostovoljca, 

da z njimi sodeluje pri razvoju kariernega in podjetniškega načrta, ki temelji na lokalni 

podpori in je podprt z raziskavami o tem, kaj je učinkovito pri določenih starostnih skupinah. 

Preizkus na petih področjih Anglije je pokazal spodbudne rezultate. Ustanovili so lokalna 

podjetniška partnerstva med lokalnimi oblastmi in podjetji, katerih cilj je skrbeti za 

gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest znotraj lokalnega območja (Harris 2015). 

Vodje poklicnih poti na šolah in univerzah bodo mladim lahko dali najnovejše nasvete in jih v 

celoti pripravili na sfero dela (Harris 2017). Naloga srednjih šol pa je, da dijakom vsako leto 

zagotovi vsaj eno pomembno interakcijo s podjetji, s poudarkom na delodajalcih s področja 
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znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Da bi na ta način pomagali pri zagotavljanju 

visoko kvalificiranih kadrov, ki so potrebni v teh industrijah (Harris 2017). Harrisova (2016) 

razloži, da so odprli tudi svetovalno omrežje »Enterprise Adviser« s ciljem, da bi šolam in 

univerzam olajšali povezovanje z lokalnimi delodajalci ter poklicnimi in podjetniškimi 

ponudniki. Omrežje podpira vrsta podjetniških koordinatorjev, zaposlenih s polnim delovnim 

časom, ki sodelujejo s šolami in univerzami ter zagotovijo pregled lokalnih delodajalcev ter 

poklicnih in podjetniških storitev – so pravzaprav vez med vsemi deležniki. Harrisova (2016) 

poudarja pomembnost tega povezovanja, pri čemer je izpostavila raziskave, ki so zajele 

vključevanje delodajalcev v britansko srednješolsko izobraževanje in ki so pokazale, da je za 

mlade, ki se že med svojim izobraževanjem srečujejo z delodajalci, veliko manj verjetno, da 

bodo postali brezposelni, in da celo zaslužijo v povprečju 18 odstotkov več kot vrstniki, ki 

niso imeli možnosti tega povezovanja z delodajalci v času izobraževanja. Harrisova (2016) 

omeni tudi, da je vlada ustanovila Podjetje za kariere in podjetništvo, ki naj bi pomagalo 

premostiti vrzel med izobraževanjem ter gospodarstvom, in sicer tako, da delajo na nacionalni 

ravni, vendar lokalno. Njihova naloga je določiti »hladne točke« v karieri in mladim po vsej 

Angliji nuditi pomoč na njihovi karierni poti. 

Razvoj izobraževanja in usposabljanja v industriji igra veliko vlogo pri izboljšanju kakovosti 

dela, širjenju zaposlitve (še posebej v okviru zadnje svetovne ekonomske krize), spreminjanju 

načina gospodarskega razvoja, prilagajanju in optimiziranju industrijske strukture in 

promociji harmoničnega razvoja gospodarstva in družbe, zato so Shen, Ye in Zhu (2018) z 

vidika gospodarstva zahodnega dela sveta analizirali izobraževanje in usposabljanje v 

industriji, in sicer na podlagi pomembne vloge človeškega kapitala med gospodarskim 

preoblikovanjem na Kitajskem. Ugotovili so, da se razlika med izobraževanjem in 

usposabljanjem ter produktivnostjo relativnega mejnega proizvodnega faktorja izračuna z 

uporabo modela zvestobe (na ta način so ugotovili, kateri so zunanji vplivi izobraževanja in 

usposabljanja v industriji). Kitajska mora prav tako poskrbeti tako za ruralne in mestne 

potrebe izobraževanja, ki se velikokrat razlikujejo, zato Shen, Ye in Zhu (2018) menijo, da je 

za ta namen treba aktivno graditi sistem izobraževanja in usposabljanja, ki pravično in enako 

zajema tako ruralna kot mestna območja. Posebna politika predvideva uporabo poklicnih 

veščin usposabljanja kot obliko »po-obveznega izobraževanja«, ki bi se izpeljalo po koncu 

obveznega izobraževanja. Ker se Kitajska sooča tudi z vedno večjim tekmovanjem na 

mednarodnem nivoju, je še toliko bolj pomembno povečati konkurenčnost znanja in 

spretnosti. Hitra rast kitajskega gospodarstva pa zahteva stalno usposabljanje in 

izpopolnjevanje. Prav tako lahko Kitajska razširi izobraževanje tako, da zgradi bolj integriran 

sistem učenja ter poskrbi, da učenje ne bo vsebovalo le formalnega izobraževanja, ampak tudi 

vseživljenjsko učenje, ki je potrebno za zadovoljitev potreb študentov, delavcev in trga (Shen, 

Ye in Zhu 2018). 

Izvedena je bila tudi raziskava, ki ugotavlja, kakšen vpliv ima splošnejša izobrazba na 

brezposelnost na Švedskem. Hallova (2016) je pri raziskovanju uporabila reformo 
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izobraževanja na Švedskem, ki se je zgodila v zgodnjih devetdesetih letih. Reforma je namreč 

podaljšala poklicne programe v srednjih šolah, jim tako dodala dodatno leto ter precej bolj 

splošno vsebino. Poskušala je ugotoviti, če je ta reforma, torej splošnejše izobraževanje, 

vplivalo na tveganje brezposelnosti ter ugotovila, da ni nobenih dokazov, da bi daljše in 

splošnejše izobraževanje na poklicnih srednjih šolah pomenilo zmanjšano tveganje za 

brezposelnost. Rezultati pa so prav tako pokazali, da lahko ima daljše izobraževanje na srednji 

šoli s splošnejšo vsebino negativen učinek v smislu višje stopnje osipa in posledično tudi 

slabših rezultatov na trgu dela med šibkejšimi učenci (Hall 2016). 

V Kanadi je večina izobraževalnih ustanov javnih in pod odgovornostjo vlad različnih 

provinc. Province imajo nadzor nad politiko poučevanja in stopnjami vpisa, zato se 

izobraževalni sistem med provincami razlikuje. Učenci po navadi maturirajo, ko končajo 

nekje 12 ali 13 let šolanja, odvisno od posamezne province (Allesandrini 2018). 

Allesandrinijeva (2018) s to raziskavo ugotovi, da razmere na trgu dela vplivajo tudi na vrsto 

ustanove, ki jo učenci izberejo, ter na sestavo študentske populacije. Ugotovila je, da bodo 

zaradi neugodnih razmer na trgu dela učenci manj verjetno izstopili iz srednješolskega 

izobraževanja in bodo verjetneje nadaljevali študij po končanem srednješolskem 

izobraževanju. Ti rezultati pa vodijo tudi k ugotovitvi, da se z naraščanjem brezposelnosti 

sestava študentske populacije spreminja. Prišla je do zaključkov, da če se več učencev vpiše 

na univerzo med obdobjem večje brezposelnosti, še ne pomeni nujno večjega števila 

študentov v višješolskem izobraževanju. Ker brezposelnost vpliva na izobraževalne poti 

posameznikov, vpliva tudi na vrsto spretnosti in znanja, ki ga učenci pridobijo, to pa lahko 

vpliva na njihove plače, poklicno izbiro in poklicne poti. Rezultati pri raziskavi so pokazali, 

da razmere na trgu dela vplivajo tudi na izbiro posameznika, kateri višješolski program 

izobraževanja izberejo pri vpisu. Ugotovila pa je tudi, da brezposelnost povečuje neenakost v 

izobraževanju, saj je za posameznike, ki imajo starše z visoko izobrazbo, bolj značilno, da se 

bodo vpisali na univerzo. Raziskava prav tako pokaže, da razmere na trgu vplivajo tudi na 

delavce in njihovo odločitev, da se vrnejo v šolo, ko pridobijo nekaj izkušenj na trgu dela. 

Mladi delavci se tako vračajo v šolo, da bi dokončali svojo nedokončano stopnjo šolanja, ko 

je brezposelnost nizka, izkušeni delavci pa se vrnejo v šolo, da bi pridobili dodatna znanja, ko 

je brezposelnost visoka (Allesandrini 2018). 

Opalk idr. (2003, 10) razlagajo, da je v tujini praktično usposabljanje, kjer so podjetja dijake 

ali študente uporabljala izključno kot pomoč pri manj zahtevnih delih, stvar preteklosti. 

Podjetja se povezujejo s srednjimi in višjimi strokovnimi šolami ter se prek njih predstavljajo 

dijakom in študentom, ki nato izbirajo med podjetji glede na to, kaj jim ta lahko ponudijo – 

novo znanje, možnost poznejše zaposlitve, zveneče postavke v življenjepisu ipd. Tuja podjetja 

razvijajo vedno nove načine in programe, da bi mlade prepričali, da so prav oni najboljši 

delodajalci za njih.  
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Načinov in poti je veliko. Treba se bo domisliti inovativnih načinov povezovanja ali pa 

nadgraditi stare, preverjene načine. Domiselni delodajalci so spoznali, da jim na primer 

praktično usposabljanje omogoča lažji dostop do kroga morebitnih kandidatov z veliko manj 

konkurence kot pri tradicionalnem privabljanju (Vodopivec in Smerajec 2016).  

 

Pri nas je bila leta 2008 na Posvetu o praktičnem izobraževanju dana pobuda tudi za praktično 

izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu ravno zaradi tega, ker učitelji splošnih 

predmetov in strokovnih modulov nimajo delovnih izkušenj iz neposrednega dela v 

gospodarstvu (Justinek in Žnidar 2010). Tako se je leta 2009 pod vodstvom Centra Republike 

Slovenje za poklicno izobraževanje (CPI) oblikovala ekipa (Justinek in Žnidar 2010), v kateri 

so sodelovali organizatorji praktičnega izobraževanja izbranih šol, s temeljnim ciljem 

povezati šole s podjetji zaradi: 

– spoznavanja novosti na strokovnem področju; 

– medsebojnega spoznavanja in povezovanja med učitelji ter delodajalci glede 

komuniciranja o strokovnih problemih in možnih rešitvah; 

– usposabljanja učiteljev za konkretna delovna mesta, konkretne delovne situacije in 

aktualne potrebe v sferi dela, za katera izobražujejo dijake; 

– posodabljanja in aktualizacije znanj, spretnosti in kompetenc učiteljev na strokovnem 

področju; 

– prenašanje novopridobljenih znanj in izkušenj še na druge učitelje. 

Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu (PIU DP) je trajalo 80 ur in je bilo s 

strani udeležencev ocenjeno kot zelo spodbudno, saj naj bi prinašalo korist i tako učiteljem kot 

tudi podjetjem in jih povzemamo v preglednici 8. 
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Preglednica 8: Prednosti PIU DP za vse deležnike 

Prednosti za šolo, dijake in učitelje: Prednosti za podjetja: 

– spoznavanje z neposrednim delovnim 

okoljem; 

– spoznavanje potreb po sodobnih znanjih 

na trgu delovne sile; 

– seznanitev z delovnim procesom, 

delovnimi pogoji, delovnimi pripomočki 

in stroji, organizacijo dela ipd.; 

– pridobivanje konkretnih praktičnih 

izkušenj z delom; 

– navezovanje stikov za možnosti 

sodelovanja dijakov v podjetju (pri 

projektih, prireditvah in drugih 

dejavnostih); 

– neposredna komunikacija med šolo in 

podjetjem glede izvajanja praktičnega 

usposabljanja dijakov; 

– spoznavanje vloge podjetja; 

– prenos pridobljenih znanj in izkušenj iz 

delovnega procesa na dijake in druge 

učitelje; 

– posodabljanje vsebin teoretičnega in 

praktičnega znanja  v skladu s potrebami 

delovnih mest; 

– možnost izbire tem za inovacijske 

projekte, seminarske in projektne naloge, 

praktični del poklicne mature ipd. 

– povezovanje z učitelji, ki izobražujejo  

njihove bodoče kadre; 

– konkretna strokovna pomoč s svežimi 

idejami učitelja pri delu v času PIU DP; 

– neposredna komunikacija med obema 

sferama glede praktičnega usposabljanja 

z delom za dijake; 

– izvedene projektne, seminarske ali 

raziskovalne naloge za potrebe podjetja; 

– izveden praktični del poklicne mature na 

temo za potrebe podjetja; 

– izvedeni inovacijski projekti za potrebe 

podjetja; 

– strokovna pomoč šole, učiteljev in 

dijakov podjetju pri raznih projektih, 

prireditvah oziroma dejavnostih; 

– podjetje postane primer dobre prakse 

povezovanja obeh sfer; 

– podjetje kot primer učeče organizacije v 

slovenskem in mednarodnem prostoru; 

– navezovanje stikov s sorodnimi podjetji 

in njihovim okoljem v tujini prek šol in 

njihovih partnerskih šol ter projektov EU 

(Leonardo da Vinci ipd.). 

 

Vir: Justinek in Žnidar 2010. 

PIU DP kaže, da ima povezovanje teh dveh sfer pozitivne učinke tako za šolstvo kot tudi za 

gospodarstvo. 

Zavedati se moramo, da bomo le z ustrezno kvalificirano delovno silo konkurenčni na 

svetovnem trgu. Delovna sila sedanjosti in prihodnosti mora biti sposobna ustvarjati 

inovativne izdelke, storitve in postopke. 

EU se zaveda izrednega pomena, ki ga ima izobraževanje za blaginjo vseh državljanov v 

prihodnosti, zato je pripravila program Erasmus+, s katerim lahko spodbudimo tako osebni 

razvoj kot poklicne možnosti mladih (Evropska komisija 2014). Ta program zelo podpira 
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oblike sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom, saj je svetovna 

gospodarska kriza razkrila strukturne pomanjkljivosti gospodarstev. Prav tako se je pokazalo, 

da sta pomembna dejavnika za visok delež brezposelnosti med mladimi tudi slaba izobrazba 

in pomanjkanje znanja (Evropska komisija 2014). 

Ravno to pomanjkanje strokovne usposobljenosti, ko je opazna velika neskladnost med 

znanjem, ki ga iščejo delodajalci, in znanjem, ki ga ponujajo iskalci dela, bi radi rešili s 

projektom Erasmus+, ko lahko mladi del poklicnega izobraževanja in usposabljanja opravijo 

v tujini ter s tem pridobijo znanje in spretnosti, ki so potrebne na konkurenčnem trgu dela. Na 

ta način lahko dijaki poklicnih šol delovno prakso dokončajo v tujini v podjetju, organizaciji 

ali poklicni šoli z obdobjem učenja z delom v podjetju. Tako pridobijo poklicne izkušnje, 

razširijo krog znanstev ter pomagajo posodobiti in internacionalizirati evropske sisteme 

izobraževanja in usposabljanja. Erasmus+ omogoča še vrsto ukrepov, ki bodo pozitivno 

vplivala na izboljšanje izobraževanja in usposabljanja mladih v prihodnosti (Evropska 

komisija 2014). 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (2019) izvaja program Po 

kreativni poti do znanja (PKP) z namenom, da bi mladi že v času šolanja pridobili praktične 

izkušnje in s tem tudi znanja, kompetence in veščine, ki jih bodo potrebovali, ko bodo 

vstopali na trg dela. PKP visokošolskim zavodom omogoča povezovanje z gospodarstvom, 

saj študentje v okviru sofinanciranih projektov oblikujejo kreativne in inovativne rešitve za 

potrebe gospodarstva. Povezovanje teh deležnikov prikazuje slika 14. 

 

Slika 14: Povezovanje deležnikov PKP 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 2019. 
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Projekti PKP so s tem, ko so povezali gospodarstvo in fakultete, prispevali tudi k 

posodabljanju študijskih programov v Sloveniji (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS 2019). 

To je le nekaj primerov dobre prakse povezovanja, zanimajo pa nas tudi raziskave, ki so se 

ukvarjale s proučevanjem učinkov tega povezovanja na gospodarstvo in trg dela. 

3.2 Pregled dosedanjih raziskav na področju učinkov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja ter gospodarstva na gospodarstvo in trg dela 

 

Menimo, da je treba ponekod vpeljati ali poglobiti sodelovanje med srednjim šolstvom in 

gospodarstvom, saj je kar nekaj raziskovalcem (Hanushek in Kimko 2000; Krueger in Lindhal 

2001; Bassanini, Scarpetta in Hemmings 2001; Barro 2001; Woessmann in Schütz 2006; 

Hanushek in Woessmann 2008; Dougherty in Lombardi 2016) uspelo dokazati pozitivno 

povezavo med izobraževanjem, stopnjo zaposlenosti ter gospodarsko rastjo, česar pa se pri 

nas še ne zavedamo povsem oziroma je tega povezovanja premalo ali pa ga sploh ni. Eden 

vodilnih raziskovalcev na tem področju je Hanushek (2018), ki pravi, da je kakovost 

izobraževanja tesno povezana z gospodarsko rastjo države. 

Izobraževanje ima zelo pomembno vlogo, kar lahko utemeljimo z ekonomskimi modeli 

produkcijske funkcije, ki opisujejo tudi pozitivno in močno povezanost med velikostjo ter 

kakovostjo človeškega kapitala in dela na eni strani ter obsegom proizvodnje na drugi strani 

(Benhabib in Spiegel 1994). Na velik pomen izobraževanja za vrednost človeškega kapitala in 

razvoj gospodarstva opozarjata v svoji raziskavi tudi Čepar in Bojnec (2008). Jedro nove 

ekonomije sta znanje in inovacijske kapacitete človeškega kapitala, ki sta tudi ključna vira 

prednosti pri ekonomskem tekmovanju med državami, industrijami in podjetji (Lenarčič 

2007). 

Hanushek in Woessmann (2008, 1) izpostavita tri povezave med izobraževanjem in 

gospodarsko rastjo: 

– izobraževanje povečuje zalogo človeškega kapitala, kar se kaže v večji produktivnosti in s 

tem višji ravni proizvodnje (ta sklep temelji na neoklasični teoriji rasti); 

– izobraževanje povečuje inovativnost v gospodarstvu, ustvarjanje novega znanja in 

tehnologij (po teorijah endogene gospodarske rasti); 

– izobraževanje omogoča hitrejši prenos in širjenje znanja, obdelavo novih informacij in 

uvajanje tujih tehnologij za lastne potrebe. 

Etzkowitz in Leydesdorff (2000) menita, da tesnejši razvoj sodelovanja med univerzami, 

gospodarstvom in državo, ki temelji na modelu trojne vijačnice, omogoča dobro interakcijo 

med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami v tako imenovanem trikotniku znanja. 



 

52 

Lenkei, Mustafa in Vecchi (2018) so raziskovali vpliv človeškega kapitala na gospodarsko 

rast nekaterih azijskih držav, saj so razlike med nekaterimi državami velike. Rezultati 

raziskave so pokazali, da je imela naložba v izobraževanje veliko vlogo pri rasti 

produktivnosti. Raziskali so tudi, ali različni tipi izobrazbe vplivajo oziroma so relevantni za 

rast gospodarstva, in sicer so uporabili povprečno število let v osnovni in srednji šoli ter v 

višješolskem izobraževanju. Rezultati poudarjajo pomen osnovnega in srednjega 

izobraževanja ter podpirajo sedanjo politiko, ki se osredotoča na širjenje osnovnega 

izobraževanja v državah v razvoju. Presenetljiv rezultat raziskave je bila ugotovitev 

negativnega vpliva višješolskega izobraževanja, kar pa so poskušali pojasniti s pomanjkanjem 

priložnosti za visoko izobražene delavce, premalo delavcev, ki so višješolsko izobraženi ter 

pojavom bega možganov. Predlagali so, da bi se lahko to vprašanje še podrobneje raziskalo. 

Različni okoljski dejavniki, ustanove in kakovost izobraževanja med državami pomeni, da se 

lahko vloga človeškega kapitala razlikuje, kar pa nakazuje, da mora politika ukrepati in 

upoštevati posebne potrebe držav, zlasti če želijo razviti ponudbo sekundarnega in terciarnega 

izobraževanja (Lenkei, Mustafa in Vecchi 2018). 

Brzinsky-Fay (2017) je opravil raziskavo, katere namen je bil raziskati pomanjkljivosti 

obstoječih pristopov in identificirati institucionalne konfiguracije na brezposelnost mladih. 

Glavna hipoteza raziskave je bila, da bodo imele vse institucionalne karakteristike različne 

izide, kar pa je odvisno od kombinacije z drugimi institucijami. To je sicer nekoliko širši 

obseg, kot predvideva običajna praksa, ki proučuje le dodane neto učinke na posamezne 

institucije, in sicer ob predpostavki, da so ti učinki neodvisni drug od drugega (Brzinsky-Fay 

2017). Brzinsky-Fay (2017) je v raziskavi spremljal spremenljivko »relyue«, ki se izračuna 

tako, da se stopnja brezposelnosti mladih, starih do 25 let, deli s stopnjo brezposelnosti tistih, 

ki so stari nad 25 let. To zagotavlja kontroliranje merjenja brezposelnosti, ki v določeni meri 

nadzoruje ciklične gospodarske razmere in se običajno uporablja tudi v drugih analizah. Poleg 

tega lahko z njo ugotovimo neugoden položaj mladih na trgu dela v primerjavi z drugimi 

starostnimi skupinami. Ta spremenljivka ima tudi prednost, da je na voljo vsem opazovanim 

državam. Ugotovili so, da ni institucije, ki bi vplivala izključno na »relyue«, vsaka od njih 

kaže svojo povezavo z izidom z drugimi institucijami. To pa podpira dejstvo, da morajo biti 

politike vedno usmerjene v institucionalne konfiguracije. Rezultati, ki so povezani z varstvom 

pri zaposlovanju, nasprotujejo notranjo-zunanji teoriji, ki trdi, da visoka varnost pri 

zaposlovanju povečuje »relyue«. Vseeno pa je visoka varnost pri zaposlovanju del treh 

konjukturnih učinkov, skupaj z nizko standardizacijo, nizko poklicno specifikacijo ali nizko 

stratifikacijo. Zaradi tega je visoka varnost pri zaposlovanju »skoraj nujna«. Politična 

implikacija je, da povečanje poklicnega usposabljanja ne zadostuje za reševanje 

brezposelnosti mladih, ampak je treba druge institucije usmeriti v okviru konfiguracije. 

Čeprav so ugotovitve v tej raziskavi predvsem raziskovalne narave, bogatijo vpogled v 

medsebojne odnose med institucionalnimi značilnostmi izobraževalnega sistema in trgom 

dela.  
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Wolbers (2000) je v svojo raziskavo vključil podatke z Nizozemske, in sicer je tam, tako kot 

tudi v drugih industrializiranih državah, brezposelnost med posamezniki z nižjo izobrazbo 

višja kot med posamezniki, ki imajo doseženo višjo stopnjo izobrazbe. To bi lahko bil rezultat 

gneče na trgu dela. Tisti z višjo izobrazbo prevzamejo dela, ki so mišljena za nižje izobražene 

ter tako izpodrinejo tiste z nižjo izobrazbo s trga dela. Raziskan je bil tudi odnos med 

izobrazbo in brezposelnostjo. Nižje izobraženi imajo večjo možnost, da izgubijo službo, kot 

tisti, ki imajo doseženo višjo stopnjo izobrazbe. Ugotovljeno je bilo, da imajo na 

Nizozemskem večjo možnost zaposlitve tisti, ki so dosegli kakršno koli diplomo, kot pa tisti, 

ki so dosegli le prvo (osnovno) stopnjo šolanja. Med posamezniki, ki so dosegli sekundarno 

ali terciarno stopnjo šolanja pa ni večjih razlik pri brezposelnosti. Prav tako je razlika tudi 

med spoloma, saj ženske težje najdejo službo, razen ženske z višjo izobrazbo, ki pa hitreje 

najdejo službo kot moški z isto stopnjo izobrazbe. Trajanje brezposelnosti je različno med 

stopnjami izobrazbe. Povečanje možnosti za delo na začetku obdobja brezposelnosti pa je 

večje, če je izobrazbena raven višja. Ugotovljeno je bilo tudi, da se univerzitetni diplomanti 

soočajo z večjim tveganjem za brezposelnost kot pa diplomanti poklicnega izobraževanja, 

čeprav bi morali po teoriji prvi zasedati boljše položaje na trgu dela. Zato lahko, v nasprotju z 

akademskimi programi, poklicno izobraževanje zmanjša tveganje za brezposelnost (Wolbers 

2000).  

Núñez in Livanos (2010) sta obravnavala vpliv akademske stopnje in področja študija na 

kratkoročno ter dolgoročno brezposelnost v Evropi. Uporabljeni so bili podatki več kot pol 

milijona opazovanj v 15 evropskih državah, da bi raziskali vpliv akademske diplome kot tudi 

študijskega področja na pojavnost brezposelnosti. Na splošno je bilo ugotovljeno, da višja 

stopnja izobrazbe povečuje možnosti za zaposlitev. Prav tako je bilo ugotovljeno, da ima višja 

stopnja izobrazbe (zmernejši) učinek na izogibanje dolgoročne brezposelnosti. Te ugotovitve 

omogočajo pozitivno mnenje o zaposljivosti diplomantov v času, medtem ko mnoge 

raziskave, specifične za posamezne države, kažejo ravno nasprotno. Na evropski ravni je 

učinek visokošolskega izobraževanja na dolgoročno brezposelnost manj intenziven in bolj 

homogen kot na kratkoročno brezposelnost. Še posebej pa je bilo ugotovljeno, da so le 

diplomanti iz Italije in Irske v boljšem položaju glede na dolgoročno brezposelnost v 

nasprotju z Združenim kraljestvom. Ugotovljeno je bilo, da je le še Finska v slabšem položaju 

kot Združeno kraljestvo. Ugotovljeno je bilo tudi, da se vpliv visokega šolstva razlikuje med 

državami članicami. Države, kjer je bil vpliv visokega izobraževanja na zaposlovanje (glede 

na kratkoročno brezposelnost) močnejši, so bile Finska, Belgija in Združeno kraljestvo. Na 

drugi strani pa se zdi, da se diplomanti južnoevropskih držav, kot so Italija, Grčija in 

Portugalska, soočajo s težavami na trgu dela, saj njihova diploma ni tako učinkovita pri 

povečevanju verjetnosti zaposlovanja. Podobno je bilo ugotovljeno tudi za države, kot so na 

primer Francija, Luksemburg, Nemčija in Švedska, kjer sta kakovost in ugled sistema 

visokega šolstva mednarodno priznana (Núñez in Livanos 2010).  
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Cilj raziskave, ki sta jo opravila Riddel in Song (2011), je bil ugotoviti, ali formalna izobrazba 

izboljšuje vnovične zaposlitve nezaposlenih iskalcev služb. Na dinamičnem trgu dela je 

sposobnost prilagajanja zaposlitvenim šokom namreč pomembna za posameznikov uspeh na 

trgu dela. Prav tako je pomembna za učinkovitost celotnega trga. Študije, ki izboljšujejo 

rezultate vnovičnega zaposlovanja, so zato pomembne. Predhodne študije so poročale o 

dokazih o pozitivni korelaciji med stopnjami vnovične zaposlitve in doseženo izobrazbo med 

brezposelnimi iskalci zaposlitve, prav tako pa tudi negativno korelacijo med formalnim 

izobraževanjem in brezposelnostjo. Ta raziskava pa prispeva k liniji raziskav, saj empirično 

oceni učinke izobraževanja na vnovično zaposlovanje med brezposelnimi in na verjetnost 

izgube zaposlitve. Na podlagi podatkov iz raziskave »Current population survey« so 

ugotovili, da izobrazba bistveno poveča uspeh vnovične zaposlitve za brezposelne delavce. Po 

podatkih te raziskave je matura iz srednje šole povečala možnost vnovične zaposlitve za okoli 

40 odstotkov. Dodatno leto šolanja pa poveča možnost vnovične zaposlitve za 4,7 odstotka. 

Pomembna značilnost študije je uporaba instrumentalnih spremenljivk, ki vplivajo na 

doseganje izobrazbe po končani srednji šoli, poleg tistih, ki vplivajo na srednješolsko 

izobraževanje. Podatki kažejo tudi, da ima visokošolsko izobraževanje velik vpliv na 

sposobnost posameznikov, da se prilagodijo na šoke pri zaposlovanju. Dokazi o razmerju med 

izobraževanjem in pojavnostjo brezposelnosti so mešani. Vendar vseeno obstaja negativna 

delna povezava med šolanjem in izgubo zaposlitve. V raziskavi niso našli dokazov o vzročni 

povezavi med srednješolskim izobraževanjem in brezposelnostjo, so pa našli dokaze, da 

visokošolsko izobraževanje po končani srednji šoli zmanjšuje stopnjo brezposelnosti (Riddel 

in Song 2011). 

Lauerjeva (2003) v svojem prispevku analizira povezavo med stopnjo izobrazbe in tveganjem 

brezposelnosti s francosko-nemško primerjavo. Tveganje za brezposelnost je razdeljeno na 

dva dela, in sicer na tveganje brezposelnosti in na tveganje, da po brezposelnosti ne bodo več 

znova zaposleni. Raziskava obravnava vpliv izobraževanja na obe komponenti tveganja. 

Francija se tako na primer sooča z višjo stopnjo brezposelnosti kot na primer Zahodna 

Nemčija, in sicer zaradi večjega tveganja za brezposelnost, medtem ko je tveganje, da 

brezposelni ne bodo znova zaposleni nižje kot v Nemčiji. Tveganje za vstop v brezposelnost 

je še posebej visoka za zaposlene v Franciji, ki imajo nižjo izobrazbo, vendar pa se 

visokošolski diplomanti soočajo z večjim tveganjem za brezposelnost v Nemčiji kot pa v 

Franciji. Možnosti za vnovično zaposlitev brezposelnih so v Franciji boljše kot v Zahodni 

Nemčiji, in sicer na vseh stopnjah izobraževanja, še posebej pa pri brezposelnih z nizko 

stopnjo izobrazbe. Med spoloma pri učinku izobraževanja na obe komponenti tveganja ni 

bistvenih razlik. Lauerjeva (2003) je ugotovila, da rezultati kažejo, da problem brezposelnosti 

v Nemčiji leži v večji meri kot v Franciji v razmeroma visoki stopnji brezposelnosti, medtem 

ko v Franciji problem leži v večjem pomanjkanju varnosti pri zaposlitvi v primerjavi z 

Nemčijo, še posebej pri nižje kvalificiranih stopnjah usposobljenosti. Prav tako rezultati 

kažejo na razmeroma boljšo uspešnost nemškega sistema poklicnega izobraževanja pri 

zagotavljanju stabilnosti delovnih mest, medtem ko francoski sistem višjega izobraževanja 
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ponuja relativno boljšo zaščito pred tveganjem vstopa v brezposelnost. Vse to lahko privede 

do razlogov, da si ljudje v Franciji bolj prizadevajo pridobiti visokošolsko stopnjo izobrazbe, 

medtem ko se večji delež Nemcev odloči za dokončanje poklicne izobrazbe (Lauer 2003).  

V Sloveniji na tem področju še nimamo zadovoljivega stanja sodelovanja pomembnih 

akterjev, ki bi se morali bolje povezati, da bi bili vidni pozitivni učinki. 

Zanimiva je raziskava (Mali idr. 2004), kjer je sicer analiziran odnos znanost – gospodarstvo 

z vidika gospodarstva ter z vidika znanosti (inštituti, fakultete), ki kaže, da je pojmovanje 

glavnih ovir za sodelovanje med podjetji, državo in univerzo pri eni ter pri drugi sferi 

diametralno nasprotno, in sicer medtem ko podjetja vidijo ovire na strani znanosti, jih ta vidi 

na strani gospodarstva, oboji skupaj pa kot veliko oviro prepoznavajo nejasno vlogo države in 

slabo finančno okolje. Ta položaj Mali (2000) predpisuje komunistični preteklosti, saj je v 

obdobju komunizma nekdanja centralna oblast blokirala vezi med družbenimi podsistemi, kar 

je povzročilo izgubo njihove avtonomije, posledice pa so vidne še zdaj. Lenarčič (2007) 

razlaga, da so se bistvene značilnosti odnosa med gospodarstvom in znanostjo oblikovale šele 

v procesu tranzicije. Ta proces, menijo Mali idr. (2004), ni bil usmerjen v oblikovanje 

razvojno-raziskovalnih oddelkov v gospodarstvu, kot tudi ni usmerjal znanost proti trgu – ni 

spodbujal sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo. Zaradi vsega tega je sodelovanje 

med temi akterji še danes relativno šibko (Lenarčič 2007). Korak k rešitvi te situacije v 

Sloveniji je bolonjska reforma visokega šolstva, katere eden izmed glavnih ciljev je izobraziti 

diplomante, ki bodo prilagojeni današnjim potrebam trga delovne sile in širše družbe. Toda 

raziskava Miklavčiča (2008), je pokazala, da so slovenski delodajalci slabo seznanjeni z 

vsebino bolonjske reforme ali jo celo poznajo samo po imenu, saj naj bi bilo informiranje s 

strani države zelo pomanjkljivo. Delodajalci (Miklavčič 2008) namreč menijo, da je država 

najpomembnejši posrednik med visokim šolstvom in ostalimi deli družbe. Rezultati te 

raziskave namreč kažejo, da si delodajalci želijo sodelovati pri prenovi visokega šolstva – 

predvsem pri oblikovanju predmetnikov in skupnih raziskovalnih projektih, kar je ena glavnih 

značilnosti uspešnega transferja znanja med proizvajalci in uporabniki. Glede tega Mali 

(2000) opozarja, da dokler bo ideja razumevanja univerze kot kraja učenja in bazičnega 

znanja navzoča med univerzami in upravniki fakultet, ne bo potrebe po učinkovitejšem 

transferju akademskega znanja v industrijo. 

Natek idr. (2010) pišejo o koristih, ki jih prinaša sodelovanje izobraževanja s podjetji iz 

tujine, uresničeno prek projekta Erasmus, in sicer poudari, da tako sodelovanje predstavlja 

konkurenčno prednost tako s tehničnega kot marketinškega vidika; pridobljeno je visoko 

kakovostno znanje ter dragocene izkušnje, usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih 

nalog v podjetjih, seznanitev s konkretnim delovnim okoljem v uspešnem tujem podjetju in 

podobno. 
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Prispevek Nateka idr. (2010) ter druge dosedanje raziskave se večinoma nanašajo na 

povezovanje gospodarstva in visokega šolstva, nas pa v okviru doktorske disertacije zanima 

stanje na področju povezovanja srednješolskega izobraževanja in gospodarstva v Sloveniji. 

3.3 Stanje na področju načinov povezovanja srednješolskega izobraževanja in 

gospodarstva v Sloveniji 

Ko proučujemo literaturo, vidimo, da strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da so 

spremembe v šolskem sistemu nujne, vendar so premiki v tej smeri počasni. 

Analiza stanja med mladimi v Sloveniji (Likar 2003), ki je ugotavljala, kako mladi 

obvladujejo invencijsko-podjetniško verigo, kdo jim pri tem nudi podporo in v kakšni meri 

mladi poznajo slovensko podporno okolje in z njim sodelujejo, je pokazala, da mladim 

primanjkuje znanj in podpore za uspešno realizacijo invencijsko-poslovne verige oziroma za 

preobrazbo invencij v inovacije. Likar (2003) meni, da je za pomanjkanje potrebnih znanj za 

uspešno invencijsko-inovacijsko dejavnost in za preobrazbo idej v tržno uspešne inovacije 

krivo tudi neučinkovito slovensko podporno okolje. Vprašani v večji meri poznajo 

neposredno le šolsko okolje ter organizacije, kot sta MIZŠ in ZRSŠ, ter programe mestnih 

občin in republiške programe (npr. Znanost mladini), ki so predvsem pedagoškega značaja, 

usmerjene v raziskave in razvoj in ne nudijo celovite podpore za inovativnost in podjetnost. 

Ostale organizacije in njihovi programi (Pospeševalni center za malo gospodarstvo, GZS, 

Urad RS za intelektualno lastnino, Inštitut za inovativnost in tehnologijo, tehnološki parki), ki 

nudijo podjetniško in finančno pomoč, so med mladimi razmeroma neznani in premalo 

izkoriščeni. Premalo je tudi sodelovanja med mladimi in podjetji ter obrtniki pri realizaciji 

njihovih idej, kar po mnenju Likarja (2003) predstavlja še neizkoriščene možnosti za 

doseganje višje stopnje inovativnosti v Sloveniji, saj bi povezovanje inventivnosti mladih in 

investicijskih ter poslovnih znanj in možnosti slovenskega gospodarstva prineslo nove 

sinergične učinke. 

Na Koroškem se je v tem času pojavil problem pomanjkanja kadra na področju farmacije. 

Skupina Novartis na Prevaljah poleg obstoječe Lekove tovarne gradi novi obrat za 

proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, kar bo prineslo novih 150 delovnih mest. Vodilni 

v Novartisu in Leku so se obrnili na Šolski center Ravne, saj potrebujejo pomoč pri 

usposabljanju in izobraževanju novih kadrov, zato smo za potrebe naše raziskave opravili 

razgovor z direktorjem tega šolskega centra, ki je razložil, da je bil v šolskem letu 2018/2019 

na Gimnaziji Ravne razpisan oddelek za farmacevtskega tehnika za potrebe gospodarstva. 

Srednja šola Ravne pa bo v sodelovanju z Lekom usposabljala brezposelne z ZRSZ, Urad za 

delo Ravne na Koroškem, za potrebe novih delovnih mest v tem obratu. V tem primeru se je 

gospodarstvo zaradi prihajajočih potreb po novih kadrih najprej obrnilo na šolstvo po pomoč. 

Takih primerov pričakujemo v prihodnje vedno več, zato so na tem področju potrebni večji 
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premiki, ki naj bi jih naša raziskava pomagala vzpostaviti. Gre namreč za področje, ki nujno 

potrebuje spremembe. 

Za osmislitev teme disertacije smo opravili tudi predhodni razgovor z vodjem skupine RES 

tehnika (RES – računalništvo, elektrotehnika, strojništvo) – zaposlen je kot profesor 

strokovnih predmetov na Srednji šoli Ravne, ki se je lotil problematike povezovanja šolstva in 

gospodarstva tako, da je s to skupino organiziral Simpozij RES tehnika, da bi povezal šolstvo 

in gospodarstvo. Vodstveni kader podjetij je bil nad idejo navdušen, celo vprašali so »kje ste 

bili do zdaj«, saj čutijo velik primanjkljaj na tem področju. Cilji skupine RES tehnika so bili, 

da bi izboljšali kakovost, povečali prepoznavnost šole, da bi se ta uveljavila kot partner, ter 

tako poglobili povezave s podjetji, ki potrebujejo usposobljen strokovni tehnični kader, in 

šolo, ki ta kader usposablja na tehnologijah, ki jih podjetja uporabljajo, ter ponudniki teh 

tehnologij. Zato so začeli aktivno spodbujati dijake k ustvarjalnemu in inovativnemu 

razmišljanju, in sicer so jih motivirali za dodatno projektno delo. Prav tako so začeli s 

promocijo tehnike med mladimi. Hodijo na osnovne šole, da poskrbijo za promocijo Srednje 

šole Ravne kot središče tehničnih strok. Poskrbeli so za usvajanje in uporabo novih tehnologij 

ter za sodelovanje s podjetji iz regije na konkretnih projektih. 

Mladim ustvarjalcem so na tak način želeli dati priložnost, da se predstavijo strokovni 

javnosti s svojim znanjem in idejami. Pomagali so jim z interdisciplinarnim pristopom pri 

izdelavi projektov. 

Ideja je bila dobro sprejeta, predstavniki gospodarstva so bili navdušeni, toda zadeva je počasi 

zamrla, mogoče zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali časa oziroma ljudi, ki bi to peljali 

naprej. 

Vodja skupine RES tehnika je izpostavil tudi problem, da šole niti s programi ne morejo 

slediti tehnološkemu napredku v gospodarstvu, nimajo pa tudi ne ustrezne tehnologije, na 

kateri se učijo dijaki, kar prav tako zavira spodbujanje inovativnosti. Prav tako bi moralo 

gospodarstvo skrbeti za izobraževanje pedagoškega kadra, da bi sledilo napredku in nato novo 

usvojeno znanje prenašalo na mlade. Pričakuje, da bo gospodarstvo v roku pet do šest let 

začelo pritiskati na šole, takrat pa bo seveda prepozno, saj bi morali za bodoči kader skrbeti že 

prej. Problem naj bi bil tudi v tem, meni vodja RES tehnike, da bi morali dijaki zelo dobro 

poznati vso tehnologijo, postopke ter delovno mesto, da bi sploh lahko bili inovativni. 

Razgovor z vodjem skupine RES tehnika je potrdil, da je naš raziskovalni problem zelo pereč 

in aktualen, toda prave rešitve še vedno ni, mogoče bo ravno naša raziskava naredila 

prepotreben premik v pravo smer na tem področju. 

Slovenski delodajalci se čedalje pogosteje soočajo s problemom pri iskanju ustrezno 

kvalificiranih kadrov. Čeprav Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
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in razvoj (OECD) opozarjata na pomembno vlogo vseh institucij, od vrtca do univerze in 

izobraževanja odraslih, med njimi še vedno ni prave povezanosti, ki pa bi bila nujno potrebna. 

Zato da bi lahko hitreje sledili trajnostnim razvojnim ciljem in pridobili ustrezne kompetence, 

moramo povezati vse deležnike, ki so nujni pri tem, da vsi lahko pridobimo ustrezna znanja in 

veščine, ki so potrebne za delovna mesta prihodnosti, da se bo lahko družba uspešno razvijala. 

Ob tem se moramo zavedati, da je treba spremeniti tudi metode in načine izobraževanja, 

sistematično vlagati v znanje ter biti odprti za primere dobrih praks. 

Slovenija je v letu 2017 znova začela uvajati pilotni vajeniški sistem (ZRSZ 2017), ki naj bi 

mlade s poklicno izobrazbo opremil z znanji in kompetencami za opravljanje poklica, ki so ga 

izbrali. 

Povezovanje obeh sfer lahko torej prinese pozitivne učinke na več področjih, eno od teh je 

področje inovativnosti. 
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4 VLOGA INOVATIVNOSTI PRI POVEZOVANJU SREDNJEGA ŠOLSTVA IN 

GOSPODARSTVA 

Teoretični modeli človeškega kapitala so nastali ob predpostavki, da znanja in spretnosti ljudi 

neposredno dvigujejo produktivnost ter s tem povečujejo sposobnost gospodarstev za razvoj 

in širjenje novih tehnologij (De la Fuente in Ciccone 2002), čemur pritrjujejo Strašek idr. 

(2010) ter Sianesi in Van Reenen (2003), saj menijo, da so gospodarstva, ki imajo bogat 

človeški kapital, inovativnejša, s posledičnim povečanjem zaloge človeškega kapitala pa se 

povečuje njihova produktivnost. Vedeti moramo, da »porajanje idej vleče družbo naprej, 

pomanjkanje idej pa nazaj« (Srića 1999). 

Inovativnost postaja nujni sestavni del tako poslovnih kot pedagoških procesov pa tudi 

vsakodnevnih opravil. Inovacije in ustvarjalni pristop so temeljna gibala napredka (Srića 

1999). Primeren odnos do inovativnosti je treba začeti oblikovati že pri mladih (Likar in Fatur 

2009b). Markič (2004) razlaga, da lahko začnemo razvoj izobraženosti za kulturo inoviranja 

spodbujati že v najzgodnejših otroških letih z odpravljanjem pasivnih načinov učenja, togega 

razmišljanja in prilagodljivosti skupinskim normam ter zahtevam. 

Največ za sistemski razvoj inovativnosti na šolah lahko storijo ravnatelji. Od njih je v veliki 

meri odvisno, koliko bo šola inovativna. Vse prevečkrat se ravnatelji premalo zavedajo svoje 

vloge pri krepitvi inovativnosti in pri ustvarjanju inovacijske kulture ter klime na šoli. 

Ravnatelji bi morali upoštevati, da izobraževanje in izobraževalni sistem predstavlja 

pomemben dejavnik za uspešno inovacijsko politiko v državi nasploh ter mladim zagotovi 

usposabljanje za ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, zato bi morali bolj spodbujati 

razvoj inovativnosti. Strokovnjaki (Likar 2003; Ferrari, Cachia in Punie 2009; Chell in 

Athayde 2009; Cankar in Deutsch 2012; Fayolle in Gailly 2012; Halilović, Cankar in Tominc 

2014) namreč menijo, da se je inovativnosti mogoče naučiti, zato bi morali imeti dijaki v 

šolah priložnost ustvarjalne ideje prevesti prek celotne invencijsko-inovacijske verige, svoje 

dosežke predstaviti in tako razvijati ter ponotranjiti inovativno ravnanje (Cankar idr. 2015). 

Zelo dobro v tej situaciji bi bilo, da bi to vključevalo tako šolstvo kot gospodarstvo. 

Torej moramo kulturo in veščine inoviranja spodbujati že v osnovnih in srednjih šolah 

(Markič 2004), pri tem pa je treba poskrbeti, da bomo ravnatelje in učitelje izobrazili na 

področju inovativnosti, da bodo seznanjeni, kakšna je pri tem njihova vloga in tudi s samimi 

pojmi, ki se vežejo na inovativnost.  

V nadaljevanju predstavljamo pojme, ki so pomembni za razumevanje področja inovativnosti 

ter inovacijsko kulturo in inovativnost v podjetjih v povezavi s raziskavami in razvojem, 

učinkovitostjo ter konkurenčnostjo. 
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4.1 Ideja, invencija, inovacija, inoviranje, inovativna družba 

Guimaraes in Langley (1994, 5) sta opozorila, da je za inovacijski razvoj pomembno 

pridobivanje novih idej ter njihovo vrednotenje, uporaba novih idej in spodbujanje 

inovativnosti nasploh, saj je ideja »duša vsake organizacije« (Likar in Fatur 2009a, 50). 

Inovacija ne zahteva le ideje, ampak idejo, ki deluje, kar pomeni, da sta inovacija in 

podjetništvo soodvisna dejavnika, zato bivanje in delo v svetu inovacij od ljudi zahteva v 

osnovi različne odnose, znanja in spretnosti (Sahlberg in Oldroyd 2010). 

Devetak (1980) opredeljuje invencijo kot idejo, opis ali model za novo ali izboljšano sredstvo, 

proizvod, proces ali sistem, medtem ko Reberniku (1997) predstavlja nov domislek, ki bi 

morda kdaj postal uporaben ali koristen. Muleju in Ženku (2002) pa invencija predstavlja 

vsako zamisel, ki lahko v prihodnosti postane inovacija, pri čemer je treba vložiti veliko 

dodatnega napora in naložb, torej je invencij veliko več, a ni neposrednih koristi od njih, so pa 

nujna surovina za inovacije in eden od pogojev za njo, posredno so torej obeti za korist. 

Invencija naj bi bila šele ideja – prvi korak do inovacije, ki predstavlja zamisel, razvito do 

uporabe – komercializacije, ki služi končnemu uporabniku (Likar idr. 2002, 18). Invencija je  

vsaka nova zamisel, ki morda obeta možnost za industrijsko ali drugo uporabo in koristnost, 

ki bo kot izum morda tudi patentirana; ustvarjena s tehnično-tehnološkim raziskovanjem ali 

kateri koli drugim, ki se lahko izteče v drobne izpopolnitve ali korenite spremembe (Mulej 

idr. 1994; Mulej in Ženko 2004). Feldman (2004, 4) dodaja, da se invencija spremeni v 

inovacijo v procesu komercializacije. 

Inovacija je vsaka koristna novost (European Commission 1996, 102), je sposobnost ustvariti 

nekaj novega, pri tem lahko gre za objekt, izdelek, proces ipd. (Morrison in Johnston 2006), je 

pravzaprav uspešna implementacija uspešne ideje (Bellon 1996, 406), ki je uporabna in je 

sprejeta od odjemalcev ter donosna za avtorja in lastnika (Mulej idr. 1994). Potencialna 

inovacija je uporabna, vendar ne še nujno donosna ali kako drugače koristna nova zamisel 

(Mulej idr. 1994).  

Inovacija = invencija x podjetnost x celovitost x vodenje x sodelavci x kultura x tekmeci x 

odjemalci x dobavitelji x družbeno-gospodarski pogoji x naravno okolje x slučajnosti/sreča 

(Mulej in Ženko 2004, 16). 

Inventivnost je sposobnost pretvarjanja novih idej v koristne izdelke ali storitve (Srića 1999). 

Invencija je vsaka misel, ki obeta, inovacija iz nje nastane, ko jo kdo razvije do uporabne 

vrednosti, odjemalci pa jo sprejmejo in kupijo (Likar idr. 2004). Pogoj za vse to pa je ideja s 

potencialom (Likar 2006b). Medtem ko De Leede in Looise (2005, 9) opredelita inovacijo kot 

namensko in radikalno spremembo v obstoječih izdelkih/storitvah, procesih in v organizaciji, 

katere namen je doseči konkurenčne prednosti pred tekmeci.  
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Drucker (2006, 108) meni, da vsako podjetje potrebuje eno ključno kompetenco – to je 

inovativnost, za katero strokovnjaki (Markič 2004; Likar idr. 2006) pravijo, da je to lastnost 

podjetja, ki omogoča izboljševanje konkurenčnosti in donosnosti. 

Likar (2001, 17) razlaga, da pri inovativnosti tako kot pri ustvarjalnosti govorimo o lastnosti 

ljudi, pri inoviranju pa gre za dejavnost, ki je z inovativnostjo povezana.  

Likar, Križaj in Fatur (2006, 25) opozorijo na širino tega področja, ki se nanaša na vse, kar 

neki organizaciji prinaša koristi in se razlikuje od obstoječe prakse: ideje, načini motiviranja 

in nagrajevanja inovacij, novosti v administraciji, načini komuniciranja ipd., pri čemer 

poudarjajo, da inovacije niso le tehnološke narave, temveč so tudi družbene, sociološke, 

organizacijske, metodološke ipd. (prav tam, 31). Tidd, Bessant in Pavitt (2001, 15) pa delijo 

inovacije glede na velikost posledic, in sicer so radikalne tiste, ki spremenijo svet, male pa 

tiste, ki jih čutijo kot drobne izboljšave le posamezni uporabniki. Pri tem je treba opozoriti, da 

niso pomembne le velike inovacije, temveč so za razvoj organizacije pomembne tudi majhne, 

inkrementalne inovacije in ambiciozni, toda dosegljivi cilji (Sorensen in Christopher 1997, 

26). 

Zaradi ostre konkurence in prilagajanja neprestanim spremembam so inovacije nujne, 

poudarjajo Roos idr. (2000, 25). Skratka vsi teoretiki opozarjajo na izjemen pomen 

inovativnosti. Inovacija je namreč »motor« skupnosti in ekonomije (Chell in Athayde 2009). 

Kuratko in Hodgetts (2004), Drucker (2001) ter Krippendorf (2008, 1–2) menijo, da je 

inoviranje pomembno za preživetje organizacij in je vzvod za povečanje produktivnosti dela 

(Lopez-Pueyo in Mancebon 2010). Tega bi se morale zavedati prav vse organizacije, tako 

gospodarske kot negospodarske, vsi managerji, vodje ter ravnatelji. Brez inovativnosti ni 

razvoja, take organizacije niso preveč uspešne, niti ne dovolj prepoznavne, kar pa je v 

današnjem času problem. 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 20) definirajo inovacijo kot nov in bistveno izboljšan izdelek, 

postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu (inovacija izdelka/storitve) ali uporabi v okviru 

postopka (inovacija postopka/procesa), in se izkaže za koristno. Avtorji (prav tam) menijo, da 

morajo izdelek, storitev ali postopek predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za 

uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. Tudi Christensen, Anthony in Roth (2005, 335) 

razlagajo, da inovacija zajema vse, kar pripomore k novim virom, procesom, vrednostim 

družbe ali pa izboljša obstoječe. Roos idr. (2000, 25) pa razlagajo, da so inovacije nujne 

zaradi ostre konkurence in prilagajanja neprestanim spremembam. Pravzaprav vsi teoretiki 

opozarjajo na izjemen pomen inovativnosti. 

Inoviranje je danes odločilno (Markič 2004), je namreč temeljni poslovni proces (Tidd, 

Bessant in Pavitt 2005), eden ključnih dejavnikov povečanja konkurenčnosti podjetij in 

gospodarstva kot celote (Bojnec 2001) ter odločilno za pospeševanje in razvoj gospodarske 

rasti (Markič 2004). Inoviranje je ustvarjanje in koristna implementacija novih idej (Mulej 
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2002) ter je povezano s procesi pridobivanja česar koli novega, kar z reševanjem problemov 

postane koristno (Markič 2004). Tavčar (2006, 134) dodaja, da so pomembne nove ključne 

zmožnosti organizacije, da bi ta lahko bila konkurenčna tudi v prihodnje.  

Pervaiz (1998, 45) pravi, da je inoviranje prodorno vedenje, ki omogoča organizacijam, da 

vidijo prek sedanjosti in ustvarjajo prihodnost. Najpomembnejša lastnost inovativnosti je 

odmik od šablonskega in reproduktivnega delovanja, na ta način pa prehajamo h kreativnemu 

razmišljanju (Naji 2009). Chell in Athayde (2009) dodata še samoučinkovitost, vztrajnost, 

predanost, tveganje in vizijo. 

Potrebne so tudi jasne strategije in cilji vodstva, dobra komunikacija in klima ter 

usposabljanje zaposlenih (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 15), saj le načrtna inovativnost 

spodbuja celotno organizacijo, da v spremembah išče priložnosti (Drucker 1999). 

Trunk Širca (2004, 128) navaja pomembno dejstvo, da inovacija ne zajema samo tehničnih 

storitev, ampak jo uvajamo tudi v šolstvu, kjer predstavlja prenos uporabe novih znanj in 

uvajanje novih metod poučevanja, kar je pomembno tudi za našo raziskavo. 

Inovacijski proces mora biti stalnica, zato je treba vse zaposlene spodbujati k temu ter 

ustvarjati pogoje za inovativnost. Pri tem se moramo zavedati, kako pomembne so 

ustvarjalnost, podjetnost in družba, ki je usmerjena v vseživljenjsko izobraževanje, za 

inovativnost. 

4.2 Pomen ustvarjalnosti, podjetnosti in družbe znanja za inovativnost 

Pri proučevanju literature s področja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pridemo do 

spoznanja, da je v današnjem času vse naravnano v razvoj, nenehne spremembe so nujne, 

inovativnost pa je gonilna sila razvoja. Mnogi avtorji so se ukvarjali z vprašanjem 

ustvarjalnosti, npr. že Castells (1997) poudarja pomen izvirnosti in ustvarjalnosti ter zapiše, 

da bo čedalje bolj veljalo: »Mislim, torej ustvarjam.« 

Ustvarjalnost je ključen vzvod ustvarjanja dodatne vrednosti v današnjem času in prostoru 

(Cankar, Deutsch in Trampuš 2011), je veščina, ki jo lahko razvijamo s pomočjo orodij 

laterarnega razmišljanja, pri čemer se ne poslužujemo klasičnega načina poučevanja, ampak 

moramo ustvariti primerno okolje za nastanek novih idej in rešitev ter spodbujati radovednost 

(De Bono 2005; Burke 2007). Človek naj bi si pri ustvarjalnem razmišljanju priklical v 

spomin vse svoje zmogljivosti in jih osredotočil na določen problem, ki ga mora prepoznati iz 

čim več zornih kotov, ga analizirati in primerjati z dejstvi (Likar in Likar 1991, 17). Ko se 

njegove domneve z njimi ujemajo, ga to vodi do popolne ali delne rešitve (prav tam). Avtorja 

(prav tam) nadaljujeta, da pa lahko človek v kateri koli fazi razmišljanja ugotovi, da je zašel v 

slepo ulico – takrat si mora začeti postavljati nova vprašanja. 
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Ustvarjalnost in inovativnost sta temelja za uspeh organizacij, pri tem ustvarjalnost lahko 

dojemamo kot najboljši vir inovativnosti, in sicer kot pretvarjanje ustvarjalnih idej v 

proizvode in storitve (Challis 2000). Zavedati se moramo tudi, da bo v družbi prihodnosti 

najpomembnejše trgovanje z idejami in ustvarjalnostjo (Muller 2000). V ospredje prihaja 

človek s svojim znanjem, prožnostjo in ustvarjalnostjo, zato je treba inovativnost vključiti kot 

sestavni del v politiko podjetja in strateško planiranje proizvodnih procesov (Markič 2004). 

Ustvarjalnost in inovativnost se nenehno prepletata in dopolnjujeta (Černe, Jaklič in Škerlevaj 

2015). Mayer (1991, 106) meni, da je temeljna naloga moderne organizacije, če želi povečati 

svojo inventivnost, vzpostavitev pozitivnega odnosa do ustvarjalcev in ustvarjalnosti, saj le 

priznavanje inventivne in inovativne dejavnosti ter dela ustvarjalcev kot enakovredne in 

cenjene  aktivnosti v podjetju ter sprejemanja ustvarjalnosti kot neobhodnega dela delovnega 

procesa, lahko dodelijo vlogi inovatorja pravilno vrednost. Pri nadzoru ustvarjalnih dejavnosti 

je treba upoštevati povezanost ustvarjalnosti z veliko stopnjo negotovosti in da jo tog nadzor 

zelo ovira. Ohraniti je treba pozitivno ozračje in navdušenje ter nevsiljivo spremljanje dela in 

rezultatov, kot tudi odstranjevanje nepotrebnih ovir, ki bi lahko oteževale ustvarjalno delo in 

zavirale ustvarjalnost (Srića 1999). 

Podjetništvo pa je proces, v katerem z uporabo potrebnega časa in napora ustvarimo nekaj, 

kar ima novo, večjo vrednost, pri čemer so prisotna finančna, psihološka in socialna tveganja, 

rezultat podjetniškega procesa pa je nagrada bodisi v denarni obliki bodisi kot osebno 

zadovoljstvo in neodvisnost (Glas 1999, 37). Podjetnik je človek, ki ustvarjalno upravlja 

inovacije; uporablja invencije, potencialne inovacije ter dele dane rutine, da iz njihove 

sinergije ustvarja inovacije (Mulej idr. 1994, 181). V sodobnosti je večina najuspešnejših 

podjetnikov uspela z inovativnim pristopom pri uvajanju in prodaji izdelkov, in sicer z 

inovativnim pristopom v proizvodnem, storitvenem in prodajnem procesu ter vodenju vseh 

sestavin tega procesa v smeri cilja in podjetnikove vizije (Likar 2004, 93).  

Podjetništvo je pomembno za družbeni in gospodarski razvoj, ključni dejavnik podjetništva pa 

je ustvarjalni posameznik (Rebernik idr. 2007). Podjetniki se ne rodijo – razvijejo se 

(Antončič idr. 2002, 34), česar se bi morali zavedati vsi ter spodbujati ustvarjalnost, 

inovativnost in podjetnost že zelo zgodaj.  

Arenius in Minitti (2005) razlagata, da splet veščin in sposobnosti ter posameznikov odnos do 

podjetništva vplivajo na zaznavanje posameznikovih zmogljivosti in poslovnih priložnosti v 

okolju. 

Rebernik idr. (2018) opozarjajo, da mora izobraževalni sistem izraziteje podpreti 

izobraževanje za pridobivanje podjetniškega znanja, saj ima pozitiven vpliv na podjetniško 

miselnost pri mladih, njihovo zaposljivost, podjetniške namere, pa tudi na njihovo vlogo v 

družbi in gospodarstvu. 
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Podjetništvo bi bilo treba obvezno vključiti v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja. Tudi 

slovenski izvedenci so v povprečju najslabše ocenili vladno politiko na področju regulative 

(davki, birokracija) in na drugo mesto uvrstili pomanjkljivosti izobraževanja in usposabljanja 

za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah, kar sta izrazita zaviralna dejavnika za 

podjetništvo tako v Sloveniji kot tudi drugih evropskih oziroma inovacijskih gospodarstvih 

(Rebernik idr. 2018). Na podlagi raziskav EU je večina evropskih držav že prepoznala pomen 

spodbujanja podjetnosti in podjetništva na vseh nivojih šolskega sistema (Zupan 2015). 

Izobraževalne ustanove lahko spodbujajo mlade k razmišljanju in pomagajo razumeti 

povezave med različnimi elementi na mikro in makro ravni podjetništva (Halilović, Cankar in 

Tominc 2014). Zato nacionalni izvedenci predlagajo, da se v vse osnovne in srednje šole 

uvedejo obvezne in izbirne vsebine podjetništva ter s tem tudi tesnejše povezovanje šolskega 

sistema z gospodarstvom (Rebernik idr. 2018, 96). 

V družbi znanja je najpomembnejša smernica vseživljenjsko izobraževanje. Najpomembnejši 

ekonomski vir pa ni kapital, temveč znanje (Drucker 1993). V družbi znanja morajo ljudje 

delati z znanjem, se »igrati« z novimi idejami, sodelovati med sabo in se prilagajati hitrim 

spremembam (Hargreaves 2003) ter se zavedati, da je znanje bistveni element gospodarskega 

razvoja in predstavlja enega pomembnejših produkcijskih faktorjev (Lesjak idr. 2010). 

Vseživljenjsko izobraževanje pomembno vpliva na karierni razvoj vsakega posameznika. 

Družba prihodnosti bo morala razviti različne mehanizme, oblike in poti ustvarjanja ter 

posredovanja znanja, hkrati pa ustvariti pogoje za mreženje raznovrstnih akterjev 

posredovanja in ustvarjanja znanja (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008). 

OECD (2008) pripisuje visokemu šolstvu pomembno vlogo pri prispevanju k družbenemu in 

gospodarskemu razvoju na poti k družbi znanja, saj skozi učenje oblikuje človeški kapital, 

skozi raziskave in razvoj znanja poskrbi za izgradbo baze znanja, skozi interakcijo 

uporabnikov znanja vpliva na razširjanje in uporabo znanja, skozi medgeneracijsko 

sodelovanje in prenašanje znanja pa poskrbi za vzdrževanje znanja. 

Ker družba znanja temelji na ustvarjanju novih idej, je treba v šolah nameniti več časa 

ustvarjalnosti in inovativnosti, menijo Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008). Pri tem opozarjajo 

(prav tam), da ima udeleženec izobraževanja le vlogo sprejemnika že vnaprej določenega 

znanja, kar zavira razmišljanje, kreativnost in ustvarjalnost, torej lastnosti, ki so pomembne za 

inovativnost in razvoj podjetništva. 

4.3 Inovativnost in podjetnost v šoli 

Pomen izobrazbe se kaže tako na družbenem, kulturnem, političnem kot tudi socialnem 

področju (Heise in Meyer 2004). Pallas (2000) razlaga, da raziskovalci odkrivajo neposredno 
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zvezo med stopnjo šolanja in odprtostjo za nove ideje ter pripravljenostjo za sprejemanje in 

ustvarjanje inovacij. Cilj procesa učenja pa ni samo, da se naučimo, temveč da nenehno 

raziskujemo novo in neznano (Srića 1999). 

Strokovnjaki (Chell in Athayde 2009; Cankar, Deutsch in Trampuš 2011; Rebernik idr. 2018) 

menijo, da je inovativno ravnanje in kompetenco podjetnosti mogoče razvijati že v 

najzgodnejših letih, zato je treba v vzgojno-izobraževalni sistem v večjem obsegu vključiti 

kompetence ustvarjalnosti, čemur pritrjujejo tudi Chell, Haworth in Brearley (1991), saj se 

moramo zavedati, da je ustvarjalnost ključen vzvod ustvarjanja dodatne vrednosti (Cankar, 

Deutsch in Trampuš 2011). Tudi v Beli knjigi (2011) je med cilji opredeljen razvoj otrok z 

vidika ustvarjalnosti, in sicer tako da »neguje in spodbuja radovednost in domišljijo, razvija 

neodvisno mišljenje, razvija ustvarjalnost in inovativnost, razvija sposobnost za razumevanje 

svojih osebnih lastnosti, interesov ter močnih področij znotraj kariernih izbir«. Z 

inovativnostjo v šolah pa dobimo konkurenčno prednost (Logaj idr. 2006). 

Inovativnost, ustvarjalnost, samozavest, osebna iniciativa, neodvisnost, zaznavanje 

priložnosti, sposobnost načrtovanja, vodenje resursov za doseganje ciljev, prevzemanje in 

obvladovanje tveganj, pripravljenost na spremembe in drugačno reševanje problemov 

postajajo čedalje pomembnejši atributi za reševanje dinamičnih ekonomskih, socialnih in 

političnih izzivov (Rebernik idr. 2018). Naštete lastnosti so tiste, ki jih potrebuje podjetniško 

naravnan posameznik, zato je potreba po njihovem razvoju čedalje večja, kar bi se morali 

zavedati snovalci izobraževalne politike in podjetniško izobraževanje vključiti v vse stopnje 

izobraževanja. Raziskave (Rebernik idr. 2007; Levie in Autio 2008; Bosma idr. 2008) so 

pokazale, da je podjetniško izobraževanje zelo pomembno za spodbujanje podjetništva. Prav 

tako pa pomembno vpliva na razvoj iniciativnosti, vztrajnosti, sposobnosti za skupinsko delo 

in občutek odgovornosti (Rebernik idr. 2018). 

Halilovićeva in Likar (2013) sta v svoji študiji ugotovila, da inovacijsko-podjetniško 

izobraževanje dobro vpliva na pozitivno ustvarjalno klimo, na večjo ustvarjalnost, 

prilagodljivost spremembam ter na razvijanje kompetence podjetnosti. Podjetništvo je namreč 

pomembno za družbeni in gospodarski razvoj, ključni dejavnik podjetništva pa je ustvarjalni 

posameznik (Rebernik idr. 2007). Pri razvijanju ustvarjalnega posameznika pa ima veliko 

vlogo šola. 

4.3.1 Vloga šole, ravnateljev in učiteljev 

Vloga šole in učiteljev se skozi čas spreminja. Vloga šole danes je, da bi postali kompetentni, 

ne samo izobraženi (Van Lakerveld 2006). Kompetence namreč nadgrajujejo znanje, so 

sposobnosti uporabe znanja (Černetič 2006). 

Mulej (2002) meni, da ima šola odločujočo vlogo pri razvoju otrokovih sposobnosti in 

vrednot, prav tako šola oblikuje kulturo ustvarjalnosti in inovativnosti. 
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Mladi morajo skozi celotno vertikalo izobraževanja pridobiti temeljna znanja in sposobnost 

prilagodljivosti na hitre spremembe v družbi. Krepiti morajo najrazličnejše kompetence in 

veščine ter se naučiti, kako se bodo lahko uspešno prilagajali potrebam in zahtevam 

delodajalcev. 

Kress (2006) razlaga, da je šola včasih posredovala znanje kot orodje, danes pa bi morala 

posredovati vedenje o tem, kako informacije povezati v znanje, ki bo lahko uporabno orodje. 

Šola v preteklosti je poznala potrebe učencev, kurikul je bil zagotovilo, da bodo učenci 

usvojili znanje, ki ga bodo potrebovali, da bodo nekaj dosegli (prav tam).  

Že Pivac (1993) opozarja, da je treba šole preoblikovati v inovativnejše, ker bodo le take 

ustrezale smernicam sodobne družbe. Prav tako je gospodarska rast v prihodnosti odvisna od 

dobrih šol (Hanushek 2018). 

Raziskava (Kunc 2013) je pokazala, da imajo ravnatelji odločujočo vlogo pri razvoju 

inovativnosti na šoli, in sicer so ravnatelji na inovativnih šolah izpostavili naslednje smernice 

za uspeh, ki so prikazane na sliki 15. 

 

Slika 15: Smernice za uspešno šolo 

Vir: Kunc 2013. 
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Danes ne vemo zagotovo, katera znanja bo učenec res potreboval v prihodnosti, katera se 

bodo popolnoma spremenila in ali bodo sploh še veljala v prihodnosti. Pomembno pa je 

vedeti, da kontinuirano učenje zagotavlja večjo fleksibilnost in zaposljivost na trgu dela. 

Tudi učitelj ni več avtoriteta, ki vse ve, ni le prenašalec znanja, ni banka podatkov, kot je bilo 

to včasih, je svetovalec za učenje, usmerjevalec, mentor, gradnik učenčevih sposobnosti ter 

celo pobudnik sprememb (Fullan 1998). Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008) menijo, da vlogo 

učitelja temeljito spreminja drugačno razumevanje znanja. Učitelj postaja bolj usmerjevalec 

oblikovanja znanja in vse manj posredovalec deklarativnega znanja (prav tam) ali kot zapišeta 

Svetlik in Lorenčič (2002), da se učiteljeva vloga vsevednega enciklopeda spreminja v vlogo 

svetovalca. 

V vlogi »učiteljev« se namreč pojavljajo svetovna omrežja in različni mediji. Na ta način 

dijaki lahko pridobijo mnoga znanja in informacije, za katere učitelj še slišal ni. Torej šole in 

učitelji v današnjem času niso edini vir znanja. 

Hargreaves (2000) opozarja, da pritiski na učitelje zaradi čedalje kompleksnejše družbe 

naraščajo. Učitelji pri vsakdanjem delu doživljamo nenehne spremembe – sodobne metode 

poučevanja, nova tehnologija, sodobni načini komunikacije, e-učbeniki, integracija dijakov s 

posebnimi potrebami, multikulturna različnost ipd. Širi se obseg učiteljevega dela in 

spreminja se njegova vloga (Hargreaves in Fullan 2000). Prav tako se spreminjajo tudi 

okoliščine, ki vplivajo na spremenjeno vlogo učitelja (Marentič Požarnik 1993). 

Cankar, Deutsch in Trampuš (2011) opozarjajo, da preveč učiteljev pojmuje znanje kot nekaj, 

kar prihaja izključno od njih – so posredovalci znanja in odločajo, kaj je prav in kaj ni, kar pa 

ne spodbuja razvoja učenčeve ustvarjalnosti. Takšen učitelj je le nekritičen porabnik znanja, 

ki mu ga ponujajo različni strokovnjaki (Guskey 2003) in kot takšen v dijakih lahko 

pravzaprav zatre ustvarjalnost. Nasprotno pa lahko učitelj, ki je sam ustvarjalen in zna 

motivirati, v dijakih prebudi ustvarjalnost in inovativne ideje.  

Učitelj bi moral pri dijakih spodbujati ustvarjalnost, fleksibilnost, sposobnost reševanja 

problemov, zaupanje, iznajdljivost, sposobnost tveganja, reševanja problemov in timskega 

dela (Erčulj 2010). Vsemu naštetemu Hargreaves (2003) doda še zavezo nenehnemu 

profesionalnemu razvoju, sodelovanju v timih sodelavcev in z drugimi partnerji v procesu 

izobraževanja, razvijanju skupnih stališč ter poglobljenemu kognitivnemu učenju – iz tega 

opredeljuje nov profesionalizem učiteljev kot katalizatorjev družbe. Erčuljeva (2010) pritrjuje 

Hargreavesu (2003) in njegovemu mnenju glede učitelja – katalizatorja družbe znanja in pri 

tem izpostavi še, da mora razviti sposobnost spreminjanja in tveganja, spodbujati zaupanje v 

procese in poučevati drugače, kot so ga poučevali. Ob vsem tem se tudi sam spreminja 

(Mockler 2005). 

Elmore (2006) pravi, da izboljšanje šol ne leži na reformah, ki temeljijo na standardih, temveč 

bolj na kulturnih spremembah in iznajdljivosti učiteljev. Inovativni in ustvarjalni učitelji so 

dragocenost tako za dijake kot za celotno družbo (Kolenko 2015), imajo namreč ključno 
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vlogo pri razvijanju posameznikove zmožnosti uresničevanja lastnih zamisli. Velja pa tudi 

nasprotno, da lahko nezainteresiranost učiteljev izniči prizadevanja za spodbujanje kompetenc 

ustvarjalnosti pri pouku (Popp in Vidmar 2004). Opozoriti je treba tudi, da učitelji na račun 

skrbnega in doslednega izvajanja vsebinskih ciljev pogosto ne posvečajo dovolj pozornosti 

doseganju splošnih ciljev, izgrajevanju kompetenc in pridobivanju različnih veščin ter 

miselnih navad (Rutar Ilc 2003), zato je treba učitelje pozitivno naravnati na spremembe. 

Hirvi (1996) in Niinisto (1996) učitelja celo vidita kot iniciatorja sprememb. 

Ravnatelji bi se morali zavedati svoje vloge pri razvoju inovativnosti na šolah, ki jih vodijo, 

in upoštevati dejavnike, ki so poudarjeni pri delovanju inovativnih šol (Kunc 2013): 

− postavljeni so jasni cilji na področju inovativnosti; 

− nujno je nenehno izobraževanje zaposlenih; 

− potrebni so konkretni inovacijski rezultati, konkretne aktivnosti; 

− nujno je povezovanje z ožjim in širšim okoljem; 

− potrebno je ukvarjanje z različnimi projekti; 

− ravnatelj ima pogled vnaprej; 

− so podjetniško naravnani. 

Ravnatelji so motor inovacijskih dejavnosti na šoli. Ob tem moramo vedeti, da postaja 

ravnateljevanje vedno zahtevnejše in da ravnatelji na svojih delovnih mestih potrebujejo 

najrazličnejša znanja in paleto različnih kompetenc, da lahko usklajujejo vsa področja in delo 

najrazličnejših deležnikov izobraževalnega procesa. Poraja pa se tudi vprašanje, kako naj 

ravnatelj kljub vsej obremenjenosti najde čas in moč še za spodbujanje inovativnosti. 

Uspešnost šol je odvisna od njihovega vodenja (Blackmore, Thomson in Barty 2006; Koren 

2007), prav tako je od tega odvisen tudi profesionalni razvoj učiteljev. 

4.3.2 Profesionalni razvoj ravnateljev in učiteljev 

Mnogi teoretiki (Day 2000; Fullan 2001; Hopkins 2001; Erčulj 2001; Hargreaves, Hopkins in 

Leask 2001; Hargreaves 2003) pripisujejo ravnateljem odločilno vlogo za uspešnost šole, 

učiteljev in dijakov. Seveda pa je zelo pomembno, da se ravnatelj zaveda, kako pomemben je 

profesionalen razvoj njega samega in učiteljev na šoli, ki jo vodi. Erčujeva (2010) poudarja 

odgovornost ravnateljev, ki morajo profesionalni razvoj učiteljev postaviti na visoko mesto 

svojih nalog ter učiteljem zagotoviti tako okolje, v katerem bi lahko tvegali in postavljali na 

glavo utečene prakse, ki ne delujejo več. Tudi Marentič Požarnikova (2007) meni, da je 

ključna naloga vodij razvijati take vzorce sodelovanja, ki krepijo profesionalno rast učiteljev, 

a pri tem ne zmanjšujejo občutka učiteljeve avtonomije kot enega od ključnih dejavnikov 

profesionalizma (Koren 2007, 151). Pri tem smo mnenja, da je treba učiteljevo avtonomijo 

razširiti, ne pa da je omejena zgolj na odločanje o postopkih dela v učilnici (Hargreaves 

2000). 
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Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 

12/1996, 23/1996, 115/2003, 98/2005, 16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009) med 

ravnateljeve pristojnosti  zapiše, da naj spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev, saj imajo dijaki pravico, da jih poučujejo učitelji, ki svoje znanje 

nenehno dopolnjujejo in spreminjajo (Day 2000). Koren (2001) pa opozarja ravnatelje, da se 

morajo tudi sami stalno strokovno izpopolnjevati (Koren 2001), saj je vodenje šol čedalje 

zahtevnejše, ker se šole soočajo z vedno novimi zahtevami in izzivi; nove tehnologije 

zahtevajo, da se moramo o rokovanju z njimi poučiti prav vsi na šoli; nove generacije 

učiteljev s svežim in širokim znanjem zahtevajo drugačno vodenje; med šolanjem pridobljeno 

znanje je zastarelo. 

Učitelj se mora sam začeti zavedati, kako pomembno je vseživljenjsko izobraževanje 

(Hargreaves 2000) in njegov profesionalni razvoj, kamor so v celoti vključene tudi 

kompetence, ki naj bi jih razvil, da bo pri svojem pomembnem delu, ko pomaga dijakom na 

poti v življenje, uspešen, ter da bo čutil zadovoljstvo pri svojem delu. Profesionalna rast 

učitelja je vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje skozi poklicno pot (Järvinen 

1995). Hargreaves (2000) opozarja učitelja, da mora sam prevzeti odgovornost za svoj 

profesionalni razvoj in poskrbeti, da bo krepil dejavnike, ki zaznamujejo učitelja 

profesionalca – delovanje v timu, pripadnost organizaciji in poklicu, skupno reševanje 

problemov, sodelovanje z drugimi udeleženci izobraževanja in podobno (Erčulj 2010). 

Bush in West-Burnham (1994) trdita, da je šola uspešna, če ravnatelj in njegov tim opravljata 

svojo vlogo; če je poskrbljeno za strokovni razvoj vseh zaposlenih; vsi učitelji so kakovostni 

in delajo na profesionalni ravni ter uporabljajo ustrezne pristope k poučevanju, saj lahko 

ustvarjalno in uspešno organizacijo vzpostavimo le, če imamo kreativne ljudi, če je okolje 

odprto za nove zamisli in če uporabljamo različne ustvarjalne tehnike, s katerimi zaznamo in 

rešujemo probleme (Rebernik 1997). 

V družbi trženja in izkazovanja dosežkov morajo tudi učitelji preračunavati svoja dejanja in 

premisliti, kako dobiti točke za napredovanje (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008). Na ta način 

pa Ball (2004) meni, da postajajo podjetniki in se tržijo. 

Učitelji se morajo usposabljati tudi za spodbujanje ustvarjalnosti (Likar 2014). V Veliki 

Britaniji imajo na primer na pedagoški fakulteti obvezen predmet, kjer se učitelji usposabljajo 

za razvijanje ustvarjalnih lastnosti pri učencih (Hytti idr. 2002). Različni avtorji (Sternberg 

2003; Beghetto 2005; Chell in Athayde 2009) namreč menijo, da se je ustvarjalnosti mogoče 

naučiti. Pri tem pa je treba upoštevati dejavnike uspešne šole, jih razvijati in nadgraditi ter 

oblikovati šolski kurikulum, ki bo zajemal vse potrebno za razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti 

in inovativnosti. 
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4.3.3 Dejavniki uspešne šole in šolski kurikulum 

Šola je zelo kompleksna zadeva in ni nekega »recepta« za njeno učinkovitost (Townsend 

2009, 13). Največkrat so ravnatelji prepuščeni lastni iniciativnosti in inovativnosti. 

V srednjih šolah naj bi spodbujali razvoj najrazličnejših kompetenc, kot so ustvarjalnost, 

inovativnost, samoiniciativnost, podjetnost, razvijati je treba znanja in veščine, ki so povezane 

z inovacijskim procesom, skratka okrepiti moramo vse dejavnike, ki pomembno vplivajo na 

razvoj inovacijske kulture na šolah in to na vseh nivojih (management, učitelji, dijaki), kar pa 

je v veliki meri odvisno od ravnateljev. Tudi Huber (2004) meni, da je vodenje pomembno za 

uspešnost šol, še posebej je povezano s spremembami in presojo, kaj bi bilo za šolo dobro. 

Ravnatelji se čedalje bolj zavedajo pomembnosti dobrega razvojnega načrtovanja, pomena 

spodbudne inovacijske klime in kulture, vizije, jasno postavljenih ciljev ter upoštevanje 

dejavnikov, ki so nujni, da je šola uspešna (preglednica 9).  

Preglednica 9: Dejavniki uspešne šole 

Inovativna šola je usmerjena v: Inovativna šola spodbuja: 

− trajnostni razvoj; 

− vseživljenjsko izobraževanje; 

− učečo se organizacijo; 

− razvoj različnih kompetenc; 

− vzpostavitev kulture inoviranja; 

− spodbujanje profesionalnega razvoja 

zaposlenih. 

− nove, inovativne načine razmišljanja; 

− najrazličnejše ideje; 

− sodelovanje na vseh ravneh; 

− kreativnost; 

− inovativno miselnost; 

− inovacijske aktivnosti. 

Vir: Kunc 2013. 

Na uspešnost šole vpliva tudi šolski kurikul in ravno kurikul se kaže kot največja težava po 

mnenju različnih teoretikov (Young 1998; 2006; Hartley 2006; Barle, Trunk Širca in Lesjak 

2008), saj že Svetina (1998, 7) meni, da pojem kurikul zaobjame »vse okoliščine učnega 

procesa v izobraževalni ustanovi«. 

Širec (1983, 320–321) je razložil dve prevladujoči vrsti opredeljevanja kurikula: 

− odprti kurikul, ki je omejen na »učne cilje, vključno v njihovi sintezi, izobraževalne in 

vzgojne učno-ciljne načrte; v učiteljevi pristojnosti pa ostaja, da tak učno-ciljni 

izobraževalni in vzgojni načrt ustrezno prilagodi konkretnim učno-situativnim 

okoliščinam«; 

− zaprti kurikul, v katerem se »učitelju vnaprej natančno določi in predpiše vse stopnje 

učnega procesa, ne upoštevajoč konkretne učno-situativne okoliščine in iz njih izvirajočo 

stopnjo učno-storilnostne selektivnosti; tako je pri zaprtem kurikulu učitelj v učnem 

procesu samo še statist«.  
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Kurikul je sestavljen iz vzgojno-izobraževalnega načrta in njegove izvedbe. Vsebuje pa 

načrtovanje, uresničevanje načrta in samoevalvacijo. Sam proces vzgoje in izobraževanja 

spada v uresničevanje načrta. Področje kurikula šolam omogoča, da uresničujejo svojo 

avtonomijo (Širec 1983). 

Odprti kurikul omogoča šolam, da se hitro odzovejo potrebam delodajalcev in da lahko ves 

čas sledijo novostim v stroki in lokalnim potrebam (CPI 2006). Šola v sodelovanju s 

socialnimi partnerji z letnim delovnim načrtom definira cilje in vsebino odprtega dela 

kurikula, saj s tem zagotovi znanje in veščine, da bodo potencialni delavci podjetij lažje 

zaposljivi. Na ta način povežemo dijake s podjetji in njihovimi strokovnjaki (CPI in ZRSŠ 

2007).  V odprtem kurikulu lahko torej izobraževanje bolj prilagodimo dijakom. Vsaka šola 

pripravi lasten izvedbeni kurikul in tukaj je možnost, da se inovacijam odpre pot, da se vpelje 

predmet, ki bo dijakom dal potrebno znanje s tega področja (CPI 2006). 

Možnosti za inovativnost so le v odprtem kurikulu, kjer šole same določijo tudi, kako bodo 

širile področje inovativnosti in potem odprti kurikul spreminjajo, če se izkaže, da nekaj ni bilo 

preveč dobro. V odprtem kurikulu je torej dana možnost povezovanja šol s sfero 

gospodarstva, kar je dobro zapisano, realizirano pa je le v manjši meri in ne na povsem takšen 

način, kot je mišljeno. Predvsem sodelovanje v veliki meri ostaja na ravni obvezne prakse, ki 

pa je vse prevečkrat s strani delodajalcev sprejeta kot nujno zlo in se ji posvečajo zgolj, ker se 

morajo in marsikje teh dijakov ne obravnavajo kot svojo morebitno delovno silo v 

prihodnosti. Vse prevečkrat slišimo, da se dijaki na praksi dolgočasijo in samo pometajo. 

Tudi Hartley (2006) meni, da naj bi šole postale fleksibilnejše in kompleksnejše, poti 

izobraževanja pa čim različnejše, za kar potrebujemo tudi fleksibilnejši in bolj odprt kurikul, 

saj tudi prihodnost ni napovedljiva (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008). Ustrezne izboljšave 

kurikula bi lahko vplivale na to, da bi mladi v večji meri ponotranjili ustvarjalnost in 

inovativnost ter hkrati spodbudile iniciative glede povezovanja z okoljem (Likar 2006a; 

Cankar idr. 2013; Kolenko 2015). Na preveč tog kurikul so v predhodni raziskavi (Kunc 

2013) opozorili ravnatelji, ki so bili zajeti v raziskavo. Tudi Fullan in Hargreaves (2000, 46) 

menita, da kurikul zavira izboljšave, saj je preveč predpisanega, vsebine so preobsežne, tako 

da so učitelji usmerjeni samo v to, da bodo snov predelali. Za utrjevanje zmanjka časa, prav 

tako pa časa ni za ustvarjalnost, ideje in inovativnost, ali za tisto najpomembnejše – učenje za 

življenje, kot piše Spillane (2006). Young (2006) je zelo kritičen do pasivnega šolskega 

kurikula, v katerem imajo učenci vlogo kontejnerja, v katerega zmečemo vse, kar gre. 

Sahlberg in Oldroyd (2010) menita, da bi bil potreben širši in manj omejen kurikul, ki bi 

moral vključevati: 

– kreativne in inovacijske sposobnosti; 

– življenjske in karierne sposobnosti; 

– tematsko raziskavo globalizacije in vpliv človeka na okoljske sisteme; 

– svobodo pri tveganju in možnost, da se lahko tudi motimo in učimo iz naših napak. 
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OECD (2010) pa svetuje tudi, da bi bilo treba pri načrtovanju kurikula za srednje poklicne in 

tehnične šole v večji meri vključiti delodajalce, da bodo v prihodnje dijaki bolj »opremljeni« z 

veščinami, ki jih zahteva trg dela. 

Načrtovalci kurikula v preteklosti so lahko z veliko verjetnostjo predvidevali, katero znanje 

dijaki potrebujejo, da bodo nekaj dosegli (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008), danes pa temu 

ni več tako, saj težko presojamo, katera znanja bodo naši dijaki v prihodnosti potrebovali. 

Avtorji (prav tam) pa izpostavijo tudi problem, da kurikule načrtujejo generacije, ki nosijo v 

sebi koncepte, mitske predstave in metafore iz povsem drugačnih okvirov, iz povsem drugega 

časa in prostora.  

Danes so nove generacije povsem drugačne. Učitelji se vsak dan soočamo z njimi in moramo 

z njimi delati na drugačne načine, saj so, kot bi se rodili z »računalniškimi možgani« – na tem 

področju nas prehitevajo in razmišljajo na drugačen način. Zato je pomembno, da se učitelji 

nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo. Še posebej pomembno pa je, da spodbujamo 

inovacijsko kulturo in klimo. 

4.3.4 Inovacijska kultura in klima v šolstvu ter organizacija invencijsko-inovacijskega 

sistema v šoli 

Bečaj (2000, 11) razlaga kulturo šole »kot prevladujočo filozofijo učiteljskega zbora« in 

nadaljuje, da ravnatelji pomembno vplivajo nanjo, zato se skozi zgodovino z različnimi 

ravnatelji spreminja kultura šole (Prosser 1999). 

Trethowan (1991) meni, da organizacijska kultura največkrat ni naklonjena ustvarjalnosti – 

nenehnemu izboljšanju dela zaposlenih, medtem ko Fullan (2003) meni, da si mora ravnatelj 

prizadevati za oblikovanje organizacijske kulture, ki bo ravno nenehno izboljševanje dela 

vsakega zaposlenega najbolj cenila.  

V šoli mora ravnatelj znati prisluhniti ljudem, tako zaposlenim, dijakom in po možnosti tudi 

staršem, če imajo kakršne koli ideje, ki bi pripomogle k razvoju šole, k boljšim rezultatom 

ipd., saj je moč delovne organizacije v njeni sposobnosti, da prepozna in uporabi vso 

razpoložljivo znanje ter ga razvija z vsemi razpoložljivimi učnimi oblikami (Urh 2006, 79). 

Harrisova (2002) pa meni, da sta pri upravljanju človeških virov v vzgojo-izobraževalnih 

organizacijah v ospredju razvoj in vrednotenje sposobnosti učenja, prilagajanja in 

spreminjanja. 

Fullan (2003, 41) opozarja, da mora kultura šol in širših šolskih sistemov postati takšna, da 

lahko prenese nenehne izboljšave in da so spremembe vgrajene vanjo. Ravnatelji morajo 

graditi novo kulturo, ki temelji na zaupanju, strokovnem poizvedovanju in dejavnosti (prav 

tam, 42). Upoštevati morajo dejavnike managementa, ki vplivajo na razvoj kulture inoviranja 

(slika 16). 
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Slika 16: Vpliv dejavnikov managementa na razvoj kulture inoviranja v šoli 

Vir: Jakopec in Likar 2009. 

Kulturo inovativnosti lahko šole izboljšujejo tako da (Cankar, Deutsch in Trampuš 2015): 

– razvijajo partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in podjetji, da bi na ta 

način razvijali inovativnost in podjetništvo, mladi pa bi spoznavali gospodarsko okolje in 

se učili odgovornosti; 

– izobražujejo učitelje in mentorje inovacijskih in podjetniških projektov v posamezni šoli; 

– se vključujejo v projekte, s katerimi spodbujajo praktično delo ter izmenjavo konkretnih 

izkušenj na področju inovativnosti in podjetnosti mladih; 

– ustvarjajo možnosti za sodelovanje mladih v posameznih prostovoljnih prostočasnih 

dejavnostih. 

Likar in Fatur (2009a) sta izvedla empirično raziskavo na vzorcu petdesetih srednje velikih in 

velikih slovenskih podjetij. Ugotovila sta, da je področje inovacijske kulture in klime med 

vsemi vidiki ocenjeno najvišje, saj so anketiranci zatrdili, da se ustvarjalnost pričakuje na 

vsakem delovnem mestu in da je ustvarjalnost prvi pogoj za kakovost in učinkovitost dela 

(prav tam). Njuna raziskava je pokazala, da je denar glavno gonilo managementa idej in da je 

nagrajevanje inovacij v polovici podjetij vključeno v sistem plač. V raziskavi so se omejili na 

podjetja, Likar in Fatur (2009a) pa opozarjata, da je spodbujanje inventivnosti in inovativnosti 

zaposlenih smiselno in potrebno tudi v drugih organizacijah. Pri tem naj opozorimo, da pri 

nekaterih vidikih managementa inoviranja lahko rezultate iz podjetij smiselno uporabimo tudi 

za šolo. 

Poudariti moramo, da je zelo pomembno ustvariti ozračje zaupanja in varnosti v organizaciji, 

da se zaposleni ne bi več bali sprememb, kot jih pomenijo tudi inovacije, saj se bojijo 

negativnih posledic. Če bo vladalo zaupanje, bodo zaposleni vedeli, da bodo z medsebojnim 

sodelovanjem in spodbujanjem odpravljali morebitne posledice, ki bi jih prinesle spremembe. 
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Za tako ozračje je nujen odprt in pošten dialog, timsko delo in sodelovanje. Vedeti moramo, 

da če v organizaciji vlada ozračje strahu, inovacij ne bo. 

Inovacij pa tudi ne bo, če ne bo potrebnega znanja, ki ga mora zagotoviti ustrezno 

izobraževanje, predvsem v času, ko smo priča neverjetnemu tehnološkemu razvoju in 

nenehnim spremembam.  

4.3.5 Izobraževanje in tehnološki razvoj 

Razvoj znanosti, gospodarstva in tehnologije prinaša hitro zastarevanje znanja, kar pomeni, da 

izobraževanje v otroštvu in mladosti ne zadostuje več (Černetič 2006). Vedno znova se 

vračamo k temu, da je treba mlade ljudi v izobraževalnem sistemu naučiti, da se bodo morali 

nenehno izpopolnjevati, dopolnjevati in učiti. Vseživljenjsko učenje mora postati 

samoumevno. To nujnost narekuje zahteva po fleksibilnosti, tržnosti, individualizaciji in 

kulturi potrošništva (Jelenc Krašovec 2003).  Mladi lahko pričakujejo, da nekaterih poklicev, 

za katere so se izobraževali, sploh ne bo več. Nastajali pa bodo novi, za katere se bodo priučili 

in posledično pridobili nova znanja, ki mogoče v tem trenutku še sploh ne obstajajo. 

Učenje v globalizirani družbi zahteva večji poudarek na pridobivanju kompetenc, ki so 

univerzalne in prenosljive v različne življenjske in delovne kontekste (Puklek Levpušček 

2018). 

Sahlberg in Oldroyd (2010) pripisujeta pomembno vlogo vladam, ki bi morale ponujati in 

zagotavljati dobro izobrazbo, ki poudarja ključne smernice gospodarske konkurenčnosti in 

smernice za trajnostni razvoj, ter oblikovati programe, ki vodijo k zagotavljanju kakovostnega 

človeškega kapitala, ki bo prispeval k socialnemu in ekonomskemu napredku. 

Snovalci izobraževalne politike se morajo zavedati, da morajo biti izobraževalni programi 

takšni, da omogočajo fleksibilnost zaposlovanja (Černetič 1998). 

Značilnosti sodobnega tehnološkega razvoja, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju sistema 

in politike izobraževanja, so po mnenju Bevčeve, Kukarja in Rusa (1987) naslednje: 

– dematerializacija tehnologij (hitrejši razvoj terciarnih dejavnosti z odločilno vlogo 

povezovalnih in informacijskih tehnologij); 

– intelektualizacija delavcev (povečanje deleža višje- in visokoizobraženih kadrov); 

– profesionalizacija delavcev (višja stopnja delovne etike, kakovost delovnega življenja in 

kakovost življenja bodo glavni motivi izobraževanja ob delu); 

– obseg in stopnja tehnoloških sprememb (potrebne lastnosti kadrov v prihodnosti). 

Informacijske in komunikacijske tehnologije se nenehno razvijajo ter nadgrajujejo, 

izobraževalni programi pa se ne spreminjajo tako hitro. Že Delors (1996) je opozarjal, da naj 

bi izobraževalne sisteme v postopkih transformacije preoblikovali iz poučevanja v učenje, da 
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bodo v sozvočju z realnimi gospodarskimi in socialnimi potrebami ter zahtevami njihovih 

odjemalcev (Commission of the European Communities 2001). 

Markič (2004) nas opozori na zanimiv podatek, da se namreč proizvodni procesi spreminjajo 

tako hitro, da imamo po desetih letih na razpolago že približno 80 odstotkov popolnoma 

novih znanj in vednosti. Muller (2000) meni, da bo v družbi prihodnosti prevladovala tehno-

ekonomska paradigma, ki bo poudarjala predvsem tehnologijo in trženje. Pri delavcih bodo 

cenjene lastnosti, kot so visoka usposobljenost, ustvarjalnost, inovativnost, samostojnost, 

odgovornost, pripravljenost na spremembe in na menjavo področja dela (Barle, Trunk Širca in 

Lesjak 2008), Muller (2000) pa temu dodaja še izvirnost in različnost. Poleg tega pa se bodo 

morali bodoči zaposleni zavedati, da bo treba zaradi tehnoloških in drugih sprememb občasno 

temeljito obnoviti znanje ali pridobiti višjo stopnjo izobrazbe (Svetlik in Lorenčič 2002). 

Izobraževanje je odločujoč dejavnik kakovosti ponudbe delovne sile, ki se v proizvodnji 

oziroma delovnih procesih srečuje s povpraševanjem po znanju in kompetencah, ki ustrezajo 

novim tehnologijam, vse pa se povezuje v krog, kot je prikazano na sliki 17. Znanost se 

namreč potrjuje v tehnoloških aplikacijah, pri tem pa je jasno, da je v nove tehnologije 

vgrajeno čedalje več znanja, ki je vse bolj specifično in zahtevno. Da bi ustvarili čim več 

dobička, v proizvodnji iščejo učinkovitejšo tehnologijo, ki pa jo morajo upravljati delavci z 

zadostnim znanjem, pridobljenim s sistematičnim izobraževanjem (Svetlik in Lorenčič 2002). 

 

Slika 17: Tehnološkoizobraževalni krog 

Vir: Svetlik in Lorenčič 2002. 

Tehnološkoizobraževalni krog se vrti čedalje hitreje, kar povzroča težave pri usklajevanju 

med izobraževanjem in tehnološkimi zahtevami dela (Svetlik in Lorenčič 2002).  
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V današnji inovativni družbi največ pomenijo inovativno znanje, vednost in najrazličnejše 

kompetence, ki pripomorejo k povečanju konkurenčnosti, zato moramo zasnovati korenite 

premike v kvalifikacijski strukturi in usmeritev v pridobivanje novih znanj ter s tem višanje 

stopnje in svežine izobraženosti ljudi (Markič 2004). Znanje je kapital in je najbolj dinamičen 

dejavnik razvoja, skratka element, ki neposredno vpliva na ustvarjanje nove vrednosti (Barle, 

Trunk Širca in Lesjak 2008). Avtorji (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008) razlagajo, da znanje 

vse bolj ostaja v funkciji kapitala, toda le če se veže s sposobnostjo ljudi, da na podlagi 

znanja, ki ga imajo, ustvarjajo novo, ustvarjalno rabo znanja in nove ideje – na tem pa bo 

temeljila bodoča družba, ki jo Wilenius (2006) imenuje postmaterialna in bo sledila 

informacijski, temeljila pa bo na nematerialnem. 

Za inovacije je potrebna »infrastruktura« in poznavanje obstoječega znanja, meni Srića 

(1999), saj ustvarjalnost temelji na analizi obstoječega znanja in izkoriščanju vseh dostopnih 

informacij, zato velja preprosto pravilo: inovacija = informacija, saj je nesmiselno vlagati trud 

in čas v nekaj, kar je nekdo že odkril. 

Poleg tega vedenja, kaj je nekdo nekje že odkril, pa je treba poznati tudi dejavnike, ki vplivajo 

na razvoj inovativnosti ter jih v veliki meri krepiti. 

4.3.6 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti  

Ferrari, Cachia in Punie (2009) navajajo področja, ki so pomembna za razvoj ustvarjalnosti in 

inovativnosti v šoli, to so nacionalne smernice, kultura šole, kurikul, učitelji, poučevanje ter 

učenje, učna tehnologija in sodelovanje z okoljem. 

Predhodna raziskava (Kunc 2013) je pokazala, kateri dejavniki vplivajo na razvoj 

inovativnosti po mnenju ravnateljev in učiteljev – predstavljeni so v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Dejavniki razvoja inovativnosti 

Ravnatelji: Učitelji: 

− razvojne aktivnosti  programov šole; 

− sodelovanje med ravnatelji – izmenjava 

izkušenj; 

− dober kadrovski potencial (razgledani 

učitelji, ki so pripravljeni delati in so 

notranje motivirani); 

− normalen standard dela in materialni ter 

drugi pogoji; 

− številni projekti (toda ne pretiravati); 

− medpredmetno povezovanje; 

− timsko načrtovanje in sodelovanje; 

− komunikacija dijak – učitelj; 

− nagrade (pohvala, denar, izobraževanje, 

strokovne ekskurzije ipd.); 

− šolski razvojni tim; 

− organizacijski pogoji; 

− dobra klima; 

− primeri dobre prakse. 

− podpora vodstva šole oziroma ravnatelja; 

− odprtost ravnatelja; 

− ravnatelj je zgled; 

− ustrezen šolski razvojni tim; 

− inovativni učitelji, inovativne ideje; 

− primeri dobre prakse; 

− dobro zastavljena vizija in cilji; 

− nagrada (pa čeprav samo pohvala); 

− profesionalni razvoj zaposlenih; 

− dobra organizacijska klima in kultura; 

− dobri odnosi; 

− timsko poučevanje; 

− odprt šolski kurikul; 

− materialni pogoji; 

− kreativni, vedoželjni dijaki. 

 

Vir: Kunc 2013. 

Ravnatelji menijo, da je za razvoj inovativnosti najbolj odločujoč dober kader in dobri 

medsebojni odnosi, kar pa je v današnjem času zelo težko zagotoviti, ker so problem celotne 

družbe ravno medsebojni odnosi in pomanjkanje tradicionalnih vrednot.  

Učitelji pa največjo vlogo na tem področju pripisujejo ravnateljem, saj brez njihove podpore 

ideje ne morejo zaživeti, zato je izjemno pomembna ravnateljeva odprtost za spremembe, 

napredek ter inovacije. 

Raziskava (Kunc 2013) je potrdila, da je zelo pomembno sodelovanje med ravnatelji, ki na ta 

način pridobijo dragocene informacije za nadaljnje delo. Ugotovljeno je bilo (Kunc 2013), da 

ravnatelji prakticirajo izmenjavo izkušenj in mnenj, ni pa velikega sodelovanja s tujino. Prav 

tako smo prišli do spoznanja, da je lahko neka novost na neki šoli dobra, na drugi šoli pa ne, 

ne prinese želenih rezultatov in je kmalu pozabljena.  

Če želimo, da bodo naše šole uspešne in inovativne, pa moramo poznati tudi dejavnike, ki 

zavirajo napredek in razvoj tega področja, da bomo na njih pozorni in jih bomo skušali 

odpraviti ali izboljšati. 
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4.3.7 Zaviralni dejavniki inovativnosti  

Raziskovalci (Levin in Riffel 2000; Thomson 2004; Fullan 2007) opozarjajo, da ustanove 

težko sprejemajo spremembe, kar je slabo, ker smo soočeni s hitro spreminjajočo družbo 

znanja, pri tem se moramo zavedati, da so spremembe še posebej pomembne za področje 

inovativnosti. Nepripravljenost na spremembe je torej eden od dejavnikov, ki zavirajo 

inovativnost in razvoj nasploh. 

Likar (2001, 91) razpravlja o strahu pred novostjo, ki je zaznaven povsod, saj ljudje vedo, da 

se bodo morali izluščiti iz udobne navajenosti in poznavanja svojega dela. Razlaga (prav tam), 

da se je treba na novost prilagajati, se znova učiti in pozabiti na rutino ter dodaja, da se ljudje 

bojijo sprememb, predvsem tisti nesposobni, ker lahko pri tem njihova sposobnost postane 

transparentna; nekateri pa se enostavno bojijo tveganja, kar se nanaša predvsem na vodilne 

osebe, ki morajo sprejeti končno odločitev in s tem prevzeti tveganje.  

Ljudje moramo vedeti, da če ne bomo dovzetnejši za spremembe, če se ne bomo prilagajali in 

uvajali inovacij, nas bo »povozil čas«. 

Ravnatelji se pri svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi težavami, iz dneva v dan so 

postavljeni pred nove izzive, zato smo prišli do ugotovitve (Kunc 2013), da bi bilo treba 

spremeniti celoten šolski sistem, če bi želeli narediti prostor pravim inovacijam. V tem 

sistemu, tej politiki in v teh družbenih razmerah so po našem mnenju inovacije zgolj naključje 

in redka dragocenost, ki je ne znamo prav ceniti. Preveč se vsi ubadamo z vsakdanjimi 

težavami, kot so povedali vsi ravnatelji, da bi prava inovativnost lahko zaživela. 

Kot smo že ugotovili, je velik problem kurikul in tog šolski sistem nasploh. Ravnatelji 

opozarjajo na to problematiko, toda sprememb ni oziroma se šolski sistemi spreminjajo zelo 

počasi. Sprašujemo se, koliko generacij zgrešen oziroma pomanjkljiv šolski sistem zatre prav 

na področju inovativnosti. 

Snovalci kurikula, zakonodaje in pravilnikov bi morali prisluhniti teoretikom in 

raziskovalcem, da bi skupaj tlakovali pot pravi inovativnosti, za katero je v srednjem šolstvu 

še dovolj prostora. Že Elmore in Sykes (1992) in pozneje tudi Kärkkäinen (2012) so opozorili, 

da šibka povezanost nacionalnega kurikula in z njim povezane politike zmanjšujejo 

inovacijsko moč kurikula, ki pa je odvisna tudi od fleksibilnosti v pristopih poučevanja in 

avtonomnosti učitelja. 

Že osnovnošolski sistem je pomanjkljiv in otroci nimajo pogojev za razvijanje ustvarjalnosti 

in inovativnosti. Premalo dobijo osnovnega znanja oziroma ga ne utrdijo, ravnatelji 

opozarjajo, da imajo zaradi tega kar precej težav (Kunc 2013). 

Učitelji in ravnatelji navedejo kar nekaj dejavnikov in ovir, s katerimi se srečujejo pri svojem 

delu in jih omejujejo pri inovativnosti in ustvarjalnosti. Predstavljeni so v preglednici 11.  
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Preglednica 11: Zaviralni dejavniki inovativnosti 

Zaviralni dejavniki inovativnosti 

Navedbe ravnateljev: Navedbe učiteljev: 

− kader; 

− kurikul; 

− tog šolski sistem; 

− materialni pogoji; 

− splošna gospodarska klima; 

− sistemizacija delovnih mest; 

− zakonodaja in pravilniki; 

− matura; 

− konformizem; 

− starši; 

− dijaki. 

 

− nerazumevajoče vodstvo; 

− učitelji, ki niso naklonjeni spremembam; 

− slaba klima; 

− neznanje; 

− država ne stimulira inovativnih učiteljev; 

− matura in priprave nanjo; 

− togi pravilniki in zakonodaja, šolski 

kurikul; 

− nefleksibilna, tradicionalna organizacija 

pouka; 

− nemotivirani dijaki; 

− premalo sodelovanja z lokalno skupnostjo 

in gospodarstvom. 

Vir: Kunc 2013. 

Tudi druge raziskave (Likar 2006a; Lavrič idr. 2011; Cankar idr. 2013) ugotavljajo različne 

pomanjkljivosti izobraževalnega sistema na področju ustvarjalnosti in inovativnosti, saj samo 

njuno spodbujanje ni dovolj, temveč bi bile potrebne ustrezne izboljšave kurikula (Cankar, 

Deutsch in Trampuš 2015) oziroma konkretne aktivnosti, ki bi zbližale šole in novejša 

dognanja na področju ustvarjalnosti, inovativnosti ter podjetnosti, da bi na ta način pospešili 

nastanek dobrih praks. 

V kolikšni meri učni načrti sploh dopuščajo razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti se sprašuje 

tudi Kolenkova (2015), saj dejstva kažejo ravno nasprotno. Avtorica (prav tam) se sprašuje, 

če naša osnovna šola ubija ustvarjalnost in inovativnost učencev ter kateri so ključni vzroki za 

upad radovednosti in raziskovanja. Če vse to izgine že v osnovni šoli, je vprašanje, kako naj 

to obudimo v srednjih šolah. Babič, Mulej in Likar (2009) so prišli do sklepov, da so v srednji 

šoli neizkoriščene možnosti za povečanje inovativnosti mladih. Cilj šole bi moral biti 

inovativni učenec, opremljen z znanjem in orodji za njegovo ustvarjalno uporabo (Likar 

2003). Žal pa naš šolski sistem uspe ravno nasprotno – večini otrok prirojeno »genialnost« 

izničiti in jo spremeniti v podrejenost, neustvarjalnost in majhno samozaupanje (prav tam). 

Torej bi bile nujne spremembe v osnovnih šolah ali že v vrtcu, kot predlaga Armstrong 

(2000). Tudi kompetenco podjetnosti je priporočljivo začeti spodbujati že v tem obdobju, 

meni Sentočnik (2015), Van der Kuip in Verheul (2003) pa opozarjata, da bi bilo prepozno, če 

bi z razvijanjem te kompetence začeli šele v odrasli dobi, česar se snovalci kurikulov še 

premalo zavedajo. 
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Vodstveni delavci bi morali biti seznanjeni s tem, kateri so dejavniki, ki pomembno vplivajo 

na vzpostavitev inovativne šole. 

4.3.8 Dejavniki vzpostavitve inovativne šole  

Mnogi avtorji (Ferrari, Cachia in Punie 2009) predlagajo, kako naj šole ravnajo, da bi se 

inovativnost bolje razvijala, med njimi je tudi Gibb (2002), ki predlaga nekaj načinov učenja 

in poučevanja za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti: 

– osredotočenost na proces; 

– osredotočenost na dijaka; 

– učitelj kot spodbujevalec; 

– vedeti kako in kdo; 

– aktivni dijak (ustvarjanje znanja); 

– emocionalna vključenost; 

– fleksibilne lekcije; 

– dogovorjeni učni cilji; 

– praktična pomembnost teorije; 

– interdisciplinarna usmerjenost; 

– učenje na temelju napak; 

– uči se tudi učitelj (obojestransko učenje); 

– interaktivno učenje. 

Na osnovi naše raziskave (Kunc 2013) smo prišli do ugotovitev, kateri dejavniki so 

pomembni za vzpostavitev inovativne šole, kar prikazuje preglednica 12 in je pravzaprav 

model za dosego inovativne šole. 

Preglednica 12: Dejavniki vzpostavitve inovativne šole 

Inovacijska politika − jasno postavljeni, ustrezno definirani in 

razumljivi inovacijski cilji (sprejeti pri 

vseh udeležencih); 

− ciljna naravnanost; 

− jasna strategija; 

− vse dejavnosti za spodbujanje 

inovativnosti naj bodo organizirane in 

sistematične (sistematičen pristop); 

− celostni pristop; 

− trajnostni razvoj; 

− sprememba miselnosti (pripravljenost 

tvegati in uresničiti zamisli); 

− postopno uvajanje sprememb, novosti; 

se nadaljuje 
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− inovativnost in podjetnost naj postaneta 

vodilo pri poslovanju šole; 

Inovacijska kadrovska politika (naj bo 

povezana z inovacijsko politiko) 

− zaposlovanje sposobnih, ustvarjalnih, 

kreativnih in vztrajnih posameznikov z 

inovativnimi idejami; 

− samoiniciativni in pogumni posamezniki 

(jih ni strah opustiti utečene vzorce dela 

in dobro sprejemajo novosti, so 

pripravljeni na spremembe); 

− zaupanje v lastne sposobnosti; 

− sprejemanje tveganja; 

− poštenost, spoštovanje; 

− usposabljanje in razvoj inovacijskih 

kompetenc zaposlenih; 

− izobraževanje; 

− razvoj najrazličnejših kompetenc; 

− odpornost na neuspehe; 

Ustrezna inovativna kultura in klima (v 

povezavi z organizacijsko kulturo in klimo) 

− delovno ozračje, kjer ljudje razmišljajo o 

spremembah in izboljšavah; 

− zaposleni so naklonjeni spremembam; 

− okolje, sprejemljivo za nove zamisli; 

− nenehna usmerjenost v spreminjanje in 

izboljševanje ter preseganje obstoječega; 

− ustvarjalno ozračje; 

− sodelovanje zaposlenih pri odločanju 

managementa; 

− raziskovalno delo; 

− dobri vsakodnevni medčloveški odnosi; 

− zadovoljstvo, ki spremlja delovne uspehe; 

− zaupanje, podpora, strpnost; 

Inovativna vizija − strateški vidiki spodbujanja inovativnosti; 

− inovativnost je jasno izražena v viziji, 

zaposleni naj jo usvojijo; 

− inovativnost in podjetnost naj postaneta 

vrednoti; 

Inovacijsko sodelovanje − prenos znanja znotraj organizacije in z 

okoljem (z zunanjimi strokovnjaki, 

svetovalci, z lokalno skupnostjo, 

konkurenco, univerzo, inštituti, z 

gospodarstvom, z drugimi raziskovalci in 

se nadaljuje 
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inventorji); 

− interdisciplinarnost; 

− ustvarjalno sodelovanje; 

− sodelovanje vodstva z zaposlenimi pri 

iskanju novih zamisli; 

− novi pristopi, nove ideje; 

− odprtost, dinamičnost; 

− timski pristop, timsko delo; 

− inovacijsko-razvojni tim; 

− večja kritičnost; 

− zmanjšanje monotonosti; 

− tveganost; 

Iskanje in predstavitev primerov dobre 

prakse 

− seznaniti zaposlene s primeri dobre 

prakse; 

Vloga managerjev − vodstvo dejavno spodbuja inovativnost in 

jo podpira, prav tako tudi ostale 

dejavnosti, ki so s tem povezane; 

− je zgled (vodenje z dobrim zgledom); 

− spoštuje prispevek vsakega posameznika; 

− spodbuja inovativno klimo; 

− odprt za ideje in novosti; 

− je podjeten; 

− je strokoven; 

− motivira zaposlene in jih nagrajuje; 

− pozitiven odnos do ustvarjalcev 

(priznanje in nagrajevanje); 

− zna prisluhniti potrebam zaposlenih in jih 

podpirati pri uresničevanju ustvarjalnih 

zamisli; 

− optimizem; 

− sposobnost prepričevanja drugih; 

− vizionarska usmerjenost; 

− močna želja po rasti, dosežkih, uspehu; 

− sposobnost timskega dela; 

− samozavest; 

− nevsiljivo spremlja delo in rezultate; 

Management idej − organiziran proces managementa idej 

(vsak zaposlen lahko pove inovativno 

idejo); 

− profesionalno vrednotenje idej, kritično 

se nadaljuje 
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presojanje; 

− zagotavljanje vseh pogojev za preživetje 

idej; 

− tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej; 

− zapisovanje ustvarjalnih idej; 

Komunikacija − učinkovita in sproščena komunikacija; 

− komunikacija prek IKT; 

− sprotno reševanje problemov; 

− izogibanje ukazovanju, grožnji, 

moraliziranju, kritiziranju, smešenju; 

− informiranje o novostih; 

− razjasnitev nejasnosti; 

− posluh za soljudi; 

Znanje − interno znanje (strokovno znanje, 

izkušnje); 

− nenehno vlaganje v znanje in spretnosti; 

− ustvarjalna raba znanja; 

− uporaba ustvarjalnih tehnik; 

− zunanja znanja (vlaganje v pridobivanje 

zunanjih znanj); 

Odprto inoviranje − preživeto zaprto inoviranje; 

− ideje in znanje od drugod; 

− izkušnje drugih; 

Dobri delovni pogoji − tehnologija (vlaganje v opremo, IKT); 

Sredstva za inovativne dejavnosti − dotacije, prihodki iz lastnih dejavnosti, 

sredstva evropskih skladov ipd.; 

− inovacije; 

Motivacija − manager zna motivirati zaposlene; 

− notranja motivacija zaposlenih; 

− osebno zadovoljstvo; 

− navdušenje in zadovoljstvo pri delu; 

− upoštevanje potreb zaposlenih; 

− skladnost med posameznikovimi cilji in 

cilji organizacije; 

− podpora in spodbuda iz okolja; 

− motivacijski pluralizem (več usklajenih 

motivov); 

− priznavanje talentov in dosežkov; 

− dobri odnosi z ravnateljem;  

− prepoznavanje dosežkov; 

se nadaljuje 
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Sistem nagrajevanja inovacij − motivira zaposlene materialno; 

− nematerialno nagrajevanje; 

Konkurenčnost šole − dodatna ponudba; 

− ustvariti novo dodano vrednost; 

− doseganje konkretnih inovacijskih 

dosežkov; 

− urejenost; 

Obvladovanje tveganja in dejavnikov, ki 

ovirajo inovativnost 

− pogum; 

− komunikacija; 

− vztrajnost; 

Timsko delo − posameznik določeno specifično znanje 

in izkušnje posreduje drugim; 

− občutek pripadnosti timu; 

Zakoni in predpisi − naj zapovejo ustvarjalnost in 

inovativnost; 

Zaviralni dejavniki (odstranjevanje 

nepotrebnih ovir, ki bi oteževale ustvarjalno 

delo in zavirale inovativnost) 

− organizacijska togost, pomanjkanje 

inovativnega kadra, slabo znanje, stroški, 

rutina, neustvarjalno vzdušje, 

konformizem, birokratske ovire ipd. 

Vir: Kunc 2013. 

Rezultat predhodne raziskave (Kunc 2013) je torej model za dosego inovativne šole, ki je 

lahko v pomoč ravnateljem, učiteljem, ministrstvu za šolstvu ter ostalim snovalcem šolske 

politike pri oblikovanju inovativnejše šole. 

Za našo raziskavo pa smo morali proučiti tudi, kako je z inovativnostjo v gospodarstvu. 

4.4 Inovativnost v gospodarstvu 

Inovacijska sposobnost gospodarstva je odvisna tako od uspešnosti posameznih elementov 

inovacijskega sistema, kamor sodijo podjetja, izobraževalne ustanove, raziskovalni inštituti 

ipd., kot tudi od obsega in kakovosti povezave med njimi (European Commission 1995). 

Inovacije pomembno vplivajo na produktivnost na ravni podjetij, panog in nacionalnih 

gospodarstev (Mulej 2002). 

Evropska komisija (2010) poudarja pomen inovativnosti tako za ekonomski kot družbeni 

razvoj, pri čemer v ospredje postavlja tri elemente, ki so med seboj prepleteni: 

– razvoj gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah; 

– spodbujanje konkurenčnejšega in zelenega gospodarstva; 

– visoka stopnja zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo. 
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Razvoj je v gospodarstvu dejavnost, ki ima dolžnost ustvarjati iz invencij, ki so teoretične 

novosti, potencialne inovacije (Likar 2001). 

Inovativnost je treba vključiti v sestavni del poslovanja vsakega podjetja (Likar, Križaj in 

Fatur 2006). 

Sorensen (2001) meni, da si morajo podjetja, ki si želijo biti ali postati najuspešnejša na 

svojem področju, zastavljati visoke in ambiciozne cilje, ki pa morajo biti realno dosegljivi. Ob 

tem pa ves čas skrbeti za majhne, inkrementalne inovacije, hkrati pa podpreti vsak poskus, da 

bi z veliko inovacijo dosegli večji poslovni preboj. 

Če pa si podjetja zastavijo lahko dosegljive cilje, se inovativni procesi upočasnijo ali celo 

prekinejo (Likar, Križaj in Fatur 2006). 

Lawson in Samson (2001) v ospredje postavita naslednje inovacijske dejavnike v podjetjih: 

– vizija in strategija; 

– izkoriščanje kompetenc kadrov; 

– inteligentnost organizacije; 

– ustvarjalnost in management idej; 

– organizacijska struktura in sistemi nagrajevanja; 

– organizacijska kultura in klima; 

– management tehnologij. 

Likar (2006b) predstavi dejavnike, ki pozitivno vplivajo na inovativnost in tiste, ki jo zavirajo 

(preglednica 13). 

Preglednica 13: Dejavniki inovativnosti in zaviralni dejavniki 

Dejavniki inovativnosti: Zaviralni dejavniki: 

– stroški inovacijske dejavnosti; 

– pokritje inovacijske dejavnosti; 

– prihodki inovacijske dejavnosti; 

– strateški vidiki spodbujanja inovativnosti; 

– postavljanje ciljev ter merjenje in 

spremljanje rezultatov; 

– ustvarjanje idej invencij; 

– inovacijska kultura in klima; 

– usposabljanje in razvoj kadrov; 

– organiziranje procesa managementa idej 

zaposlenih; 

– inovacijsko sodelovanje ipd. 

– preveliko ekonomsko tveganje; 

– previsoki inovacijski stroški; 

– pomanjkanje ustreznih finančnih virov; 

– organizacijska togost znotraj podjetja; 

– pomanjkanje kvalificiranega kadra; 

– pomanjkanje informacij o novih in 

obstoječih tehnologijah; 

– pomanjkanje informacij o trgih; 

– nepripravljenost vodstva ipd. 

 

Vir: Likar 2006b. 
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Likar (2006b) meni, da je pri spodbujanju inovativnosti zelo pomembna vloga države, ki pa 

inovativnim in ustvarjalnim podjetjem namenja premalo sredstev, bistveno premajhne pa so 

tudi davčne spodbude za podjetja, ki vlagajo v inovativnost in razvoj. 

Pri tem je treba omeniti, da se inovacijski pristopi iz gospodarstva prenašajo v šolstvo. Vendar 

je problem v tem, da se to dogaja z večletno zamudo, kar bi tudi lahko rešili s povezovanjem 

sfere dela in šolstva. Izkušnje iz gospodarstva so torej zanimivo izhodišče in pokazatelj, v 

katero smer se bo razvijala inovativnost na šolah.  

InnoTEACH je bil evropski projekt v okviru programa Erasmus+, v katerem so sodelovali 

učitelji iz Avstrije, Madžarske ter Slovenije, ki je prenesel najboljše prakse na področju 

inovativnosti iz industrije v izobraževanje ter krepil inovativno miselnost. Namen projekta je 

bil usposobiti učitelje, da bodo inovativne metode vnesli v učno okolje na šolah, kjer bodo 

učenci spoznali načela inovativnosti in potem na nekem projektu poskušali skupaj reševati 

probleme ter iskati inovativne ideje. Vedeti namreč moramo, da je treba znati poiskati dober 

problem, ne samo dobre ideje in da se moraš v današnjem času znati prilagajati na 

spremembe. Cilj InnoTEACH projekta je bil razviti spretnosti, kot so razvoj za inovativnost, 

inovativno učenje ter znati ustvarjati inovativno učenje. Na ta način se mladi naučijo, da bodo 

v prihodnosti v delovnem okolju znali razmišljati kreativno, da bodo sposobni konstantno 

pridobivati nove ideje ter da bodo sposobni dajati predloge za izboljšanje storitev, sistemov 

ali izdelkov. 

Kot lahko pri proučevanju literature razberemo, je inovativnost eden najkompleksnejših 

procesov v gospodarstvu, zato ne more in ne sme biti prepuščen naključju, ampak je zelo 

pomembno, da se vodje zavedajo, kako pomembna je njihova vloga, da poskrbijo za jasno 

inovacijsko politiko in izpeljavo celotnega inovacijskega procesa. 

4.4.1 Inovativno vodenje in inovacijski proces 

Vodstvo podjetja je odgovorno za uspešno in učinkovito delovanje podjetja (Northouse 2010), 

saj mora znati motivirati zaposlene, da so ustvarjalni, inovativni in da ves čas skrbijo za svoj 

razvoj (Brečko 2012). Tudi Likar (2006b) meni, da je odločitev za inovativnost v rokah 

vodstva.  

Vodja mora biti osredotočen na inovativnost oziroma biti mora proaktivno usmerjen – 

sposoben prepoznati, predvideti, pa tudi ustvariti poslovne priložnosti (Fatur in Likar 2009). 

Ustvariti mora inovativno kulturo, postaviti inovativne cilje, sam postati čim inovativnejši in 

ustvariti mora inovativne time (Byrd in Brown 2003). 

Likar (2006b) svetuje, naj vodstva podajo jasne usmeritve, nato pa spodbujajo, spremljajo in 

potrebne postopke v podjetju tudi izpeljejo. Ključne usmeritve, kako naj vodstvo spodbuja 
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ustvarjalni potencial na ravni celotnega podjetja, podajo Likar, Križaj in Fatur (2006, 130–

131): 

– vse zaposlene vključujejo in vzpodbujajo k razmišljanju ter poenostavijo formalne 

postopke za prijavo in ocenjevanje inovacijskih predlogov. To pa mora potekati hitro, saj 

v nasprotnem primeru ljudje dvomijo v koristnost in cenjenost svojega ustvarjalnega dela; 

– ustvarjalne zaposlene vključijo v nadaljnje faze invencijsko-inovacijske verige ali jih celo 

zadolžijo za kreiranje inovacijskega tima, ki je odgovoren za nadaljnje korake do končne 

realizacije; 

– odločanje ne poteka samostojno. Noben posameznik ni nezmotljiv, zato je smiselna 

obravnava problemov z vidika več udeležencev; 

– uspešne inovatorje nagrajujejo s pohvalami, denarnimi nagradami, napredovanjem in 

drugimi materialnimi in nematerialnimi spodbudami; 

– zavzetost za inovacijsko delo kreirajo na podlagi motivacije zaposlenih in ne prisile. 

Inovacijski proces ima naslednje zaporedne faze (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 18–19): 

– opazovanje in iskanje priložnosti za invencije; 

– strateški izbor med potencialnimi priložnostmi; 

– zagotavljanje virov; 

– uvajanje inovacije skozi različne stopnje. 

Podjetja lahko pričakujejo, da bodo morala svoje procese temeljito inovirati vsakih tri do pet 

let (Fatur in Likar 2009). 

Tudi Likar idr. (2011) opozarjajo, da je inovativnost eden najkompleksnejših procesov in ne 

sme biti prepuščena trenutnemu navdihu managerjev. Raziskovalci (Muller 2000; Wilenius 

2006; Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008) predvidevajo, da bo v družbi prihodnosti bolj kot 

trgovanje s surovinami in izdelki pomembno trgovanje z idejami, informacijami, 

ustvarjalnostjo in inovativnostjo. 

Vse našteto kaže na pomembno vlogo, ki jo imajo podjetja pri razvoju inovativnosti. 

4.4.2 Vloga inovativnih podjetij 

Za sodobno inovativno družbo je značilno nenehno spreminjanje, še posebej ko gre za nove 

tehnologije. Inovativna podjetja hitro spreminjajo in izboljšujejo svoje izdelke, storitve, 

načine proizvodnje in celotno poslovanje, zaradi tega so pomembna za ustvarjanje delovnih 

mest in za ekonomsko rast (OECD 2000). 

Nove ideje se nanašajo na inoviranje tehnologij (nove tehnične izume, stroje ali proizvode), 

inoviranje proizvodnih procesov (nove storitve, programi ali načini proizvajanja), ali 

izvedbeno inoviranje (nove institucionalne rešitve, strukture ali sistemi) (Van de Ven 1998). 
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Inoviranje je bistveni predpogoj za razvoj in rast ter za ohranjanje zaposlenosti in 

konkurenčnosti (Markič 2004). 

Za obstoj in razvoj podjetja je potrebno nenehno inoviranje, zato je treba delovati v smeri 

stalnega ohranjanja produktivnosti umskih delavcev oziroma vzdrževanja njihove 

inovativnosti (Markič 2004), torej povezava vseživljenjskega izobraževanja z inoviranjem na 

vseh nivojih (European Commission 1995). 

Raziskava Likarja idr. (2011), ki je temeljila na primarnih podatkih periodičnega statističnega 

raziskovanja Inovacijske dejavnosti v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih 

dejavnostih, dopolnjenih s podatki iz drugih nacionalnih baz (SURS, AJPES – Agencija 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ipd.), je pokazala, da inovacijsko 

vodilna podjetja večjo pozornost kot neinovativna namenjajo učinkoviti organiziranosti za 

spodbujanje ustvarjalnosti in načrtnemu iskanju problemov oziroma izzivov, pri čemer je 

pomembno tudi, da zaposleni razumejo inovacijsko politiko podjetij (prav tam).  

Podjetja bi morala biti glavni generator znanj, vednosti in vrednot inovativnega poslovanja ter 

inovativne družbe (Markič 2004). Inovacijska sposobnost podjetja je odvisna od znanj, 

vednosti, vrednot, čustev in veščin ter možnosti sodelavcev, na kar vplivajo izobraževanje, 

prestrukturiranje gospodarstev in družbena infrastruktura, ki omogoča prost pretok ljudi in 

kapitala (prav tam). 

Vsako podjetje mora natančno opredeliti strategijo, ki bo usmerjena v inoviranje, in poskrbeti 

za pozitivno inovacijsko kulturo. 

4.4.3 Inovacijska kultura v gospodarstvu 

Mnogo avtorjev piše o tej temi, zato obstaja tudi veliko definicij organizacijske in inovacijske 

kulture. Ob prebiranju literature smo ugotovili, da gre za zapleten in mnogostranski pojav. 

Ugotovili smo, da so organizacijske kulture v posameznih organizacijah zelo različne, njim 

lastne in da nanje vplivajo različni dejavniki. Vsaka organizacija je drugačna. Razlikujejo se 

po načinu vodenja, po medsebojni komunikaciji, po vrednotah, ki jih poudarjajo, po procesih 

in odnosih, produktivnosti, po tem kako rešujejo probleme ter kako skrbijo za učenje starih in 

novih članov skupine. 

Schein (1990; 1992) meni, da kulturo tvorita mišljenje in znanje, ki sta skupna članom 

organizacije in je vzorec skupnih osnovnih predpostavk, ki si jih je izmislila, odkrila ali 

razvila določena skupina v procesu reševanja odprtih zadev, povezanih s prilagajanjem 

zunanjemu okolju in notranji integraciji, ki so se izkazale za tako dobre, da so jih sprejeli kot 

veljavne in jih prenesejo tudi na nove člane skupine. 
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Kavčič (2005, 4) definira organizacijsko kulturo kot sistem vrednot, prepričanj, temeljnih 

stališč, ki so značilna za določeno organizacijo in se tudi po tem ločujejo med seboj. Podobno 

meni Robbins (1991, 576–577), da organizacijska kultura ločuje eno organizacijo od druge. 

Še globlje pa posega Logar (2007, 70–74), ki poudarja vrednote in meni, da so »duša podjetja 

in eden izmed temeljev za poslovno uspešnost«. Kultura organizacije je celostni in 

korporativni sistem norm, pravil, vrednot, stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov 

izvajanja procesov in postopkov, vedenja in načina delovanja zaposlenih tako znotraj 

poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti odražajo prakso skupne 

preteklosti in so tudi pod vplivom občutka predvidene prihodnosti pripadnikov posameznega 

poslovnega sistema (Mihalič 2006).  

Deal (1993) razlaga, da v vsaki organizaciji nastajajo zapisana in nezapisana pravila, ki 

vplivajo na vsakdanje vedenje in delovanje ljudi v organizaciji, kar ugotavljata tudi Likar in 

Fatur (2009a, 43) in opredelita organizacijsko klimo kot »lastnost organizacije, ki opredeljuje 

način, kako ta deluje v vsakodnevnih, rutinskih okoliščinah. Ustvarjajo jo člani organizacije 

prek organizacijskih običajev, načinov ravnanja in sistemov nagrajevanja. V nekem smislu je 

koncentrat bistvenih prioritet organizacije«. 

Naloga vodstva v organizaciji je, da svoje delovanje usmeri v ustvarjanje pozitivne in 

smiselne delovne klime ter s tem zaposlene ozavesti, da se pozitivna skupinska dinamika in 

sinergija tima ne ustvarjata spontano, temveč sta za to potrebna znanje ter trud (Lešnik 2006). 

Bellon (1996, 113) meni, da je uspeh organizacije odvisen od pospeševanja inovativne 

kulture. Ko se podjetje odloči, da bo vzpostavilo inovativno kulturo, mora pričeti s stalnim 

spodbujanjem in podpiranjem vseh procesov, ki razvijajo inovativnost (Likar, Križaj in Fatur 

2006). Sorensen (2001) ob tem opozarja, da zgolj prazne besede o razvijanju inovacijske 

kulture, ne pa dejanja, ki podkrepijo želeno, lahko sprožijo nezadovoljstvo in frustracijo. 

Vodstvo mora zagotoviti tako ozračje in okolje, ki bo spodbujalo ustvarjalno razmišljanje na 

vseh ravneh podjetja in dajalo podporo prizadevanjem inovacijskega managementa, ki se bo 

srečevalo z ovirami v procesu razvoja ter uvajanja ideje (Likar 2001), kar pa terja čas in 

potrpljenje (Sorensen 2001). 

Likar in Fatur (2009a) govorita o tem, kako izboljšati organizacijsko klimo, kako dvigniti 

motiviranost zaposlenih ter tako posledično ustvarjati kulturo, naklonjeno inoviranju, saj se 

moramo zavedati, da so zaposleni eden glavnih virov novih idej. Pri tem mora vodstvo 

zagotavljati, da se nova ideja ne izgubi, da se preveri njena vrednost oziroma koristnost in, če 

je upravičena, odpre pot za njeno uresničitev. 

Vedeti moramo, da inovativni zaposleni zelo cenijo priznanje sodelavcev, bolj kot denarne in 

materialne nagrade (Milner, Kinnel in Usherwood 1995, 4), temu pritrjujeta tudi Sorensen in 

Christopher (1997, 51). 
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Različni avtorji (Milner, Kinnel in Usherwood 1995; Sorensen in Christopher 1997; Tidd, 

Bessant in Pavitt 2001; Leibowitz 2004; Likar, Križaj in Fatur 2006) menijo, da je eden 

ključnih dejavnikov gospodarjenje s človeškimi viri – torej dober, ustvarjalen kader. 

Likar in Fatur (2009a, 29) pravita, da podjetje, ki želi, da bodo njegovi sodelavci inovativni, 

mora ustvarjati tako organizacijsko klimo, ki bo nenehno spodbujala njihov ustvarjalni duh. 

Nadaljujeta (prav tam), da mora biti inovativnost del vsakdana in ne le stvar občasnih akcij.  

Nenehno moramo iskati nove poti, da bomo postali ali ostali konkurenčni. 

4.4.4 Konkurenčnost in tržna vrednost inovacije 

Konkurenca in nenehne tehnološke spremembe so vsa področja človekovega življenja in dela 

prisilile, da se preobrazijo in napredujejo v smeri inventivne družbe, da povečajo raznolikost, 

možnost izbire, dinamičnost in variabilnost (Srića 1999). 

Podjetja danes gradijo svojo konkurenčno prednost na sposobnostih managementa inovacij in 

povečanju sposobnosti hitrega učenja (Fatur in Likar 2009). Delujejo in poslujejo v okolju, s 

katerim stopajo v številne odnose (Bojnec idr. 2007), med katerimi je torej tudi 

konkurenčnost.  

Poznamo več definicij konkurenčnosti. OECD (1998) jo definira kot sposobnost države, da 

pod pogoji svobodne konkurence proizvaja dobrine in storitve, ki so mednarodno 

konkurenčne, hkrati pa ohranja ali povečuje realni dohodek prebivalstva. Garelli (2006) meni, 

da je konkurenčnost sposobnost države ali podjetja, ki z uporabo vseh svojih zmožnosti 

doseže blaginjo oziroma profit. 

Konkurenca na trgu posamezno podjetje sili k čim učinkovitejši izrabi proizvodnih 

dejavnikov, dobri organizaciji ekonomske dejavnosti, čim boljšemu ravnanju z ekonomskimi 

subjekti, s katerimi sodeluje – potencialnimi kupci, zaposlenimi, dobavitelji ipd. (Bojnec idr. 

2007). 

Davila, Epstein in Shelton (2007) pa navedejo, da je inoviranje potrebno zaradi naslednjih 

razlogov: 

– strateški – inoviranje za izboljšanje konkurenčne prednosti; 

– finančni – inoviranje za pridobitev dodane vrednosti; 

– komercialni – inoviranje za vzdrževanje in rast trgov; 

– organizacijski – inoviranje kot učenje; 

– človeški – inoviranje kot spodbuda talentiranim posameznikom. 

Ilič (2002) govori o tem, da vedno več podjetij teži k inovativnosti, saj tako krepijo 

konkurenčnost, Webster (2004) pa k temu dodaja, da vsaka inovacija, ki za organizacijo 
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pomeni prednost pred konkurenti, povečuje dobičkonosnost, k temu lahko dodamo tudi 

stroškovno učinkovitost in poslovno uspešnost. 

Sahlberg in Oldroyd (2010) menita, da sta konkurenčnost in trajnost postali dve pomembni 

besedi v globalnih strategijah blaginje in razvoja. Ker prihaja med državami do tekmovalnosti 

oziroma konkurenčnosti, se nacionalne izobraževalne politike vsake države zavzemajo, da bi 

pomagale gospodarstvu postati konkurenčnejše. Pri tem naj bi izobrazba za konkurenčnost 

pomenila točno določeno izobrazbo, ki bo povečala zaposljivost in produktivnost (prav tam). 

Izobraževalne institucije in posamezniki se moramo ves čas prilagajati zahtevam 

globaliziranega gospodarskega okolja, ki mora zagotavljati konkurenčnost zaradi pomembnih 

ekonomskih ciljev. 

Inovacijam je treba posvetiti veliko časa, denarja in energije, saj so gonilo razvoja. Velika 

napaka je, če podjetja v času gospodarske krize zmanjšajo vlaganja v inovacije.  

4.4.5 Globalna kriza gospodarstva 

Ponavljajoče se gospodarske krize so posledica družbene in gospodarske ureditve sodobnega 

sveta in drugih dejavnikov, ki so povezani z neustavljivo slo po gospodarski rasti in dobičkih 

(Bohinc 2017). 

Zadnja gospodarska in finančna kriza, ki se je pričela leta 2007 in v drugi polovici leta 2008 

po svetu še poglobila, je močno vplivala na razmere na trgu dela, ki je pomemben mehanizem 

prilagajanja gospodarstva morebitnim šokom. Gospodarstva so se na krizo odzvala s 

spremembami plač in zaposlenosti. Naraščalo je število prejemnikov nadomestil za 

brazposelnost in prejemnikov denarnih socialnih pomoči, torej gospodarska kriza poveča 

javnofinančne izdatke za socialno varnost, kar predstavlja izziv socialni politiki (UMAR 

2009).  

Mladi so kategorija, ki najbolj občutijo gospodarsko krizo. V času gospodarske krize je 

kategorija mladih postala ena izmed najranljivejših skupin prebivalstva, saj ravno v težkih 

razmerah na trgu dela mladi ne dobijo priložnosti za zaposlitev ali za pridobivanje delovnih 

izkušenj (Spruk 2013). 

Slovenija je v obdobju gospodarske krize pričela z ukrepi za ohranjanje delovnih mest, in 

sicer najprej s spodbujanjem krajšega delovnega časa, katerega namen je bil ohranjanje 

delovnih mest (januarja 2009 je bil sprejet Zakon o delnem subvencioniranju polnega 

delovnega časa – ZDSPDČ (Ur. l. RS, št. 5/2009, 40/2009, 57/2009), po katerem so lahko 

podjetja pridobila subvencijo v višini 60–120 evrov mesečno za delavca, ki je bil vključen v 

shemo skrajšanega delovnega časa). Za ohranjanje delovnih mest je bil sprejet še Zakon o 

delnem povračilu nadomestila plače – ZDPNP (Ur. l. RS, št. 42/2009), s katerim so uredili 
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delno povračilo izplačanih nadomestil plač zaposlenim na »začasnem čakanju na delo«. 

Delodajalec je lahko napotil na čakanje največ 50 odstotkov svojih delavcev in jim izplačal 

nadomestilo plače v višini 85 odstotkov njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih. 

Država je delodajalcu povrnila 50 odstotkov nadomestila. Delavci na čakanju pa so imeli 

pravico in obveznost, da so 20 odstotkov časa porabili v programih za usposabljanje, ki jim 

jih je moral zagotoviti delodajalec, država pa je stroške usposabljanja sofinancirala v višini 

500 evrov na delavca. Programi izobraževanja in usposabljanja so v kriznih razmerah zelo 

pomembni, ker lahko s pravilno izbiro brezposelnim in zaposlenim omogočijo izboljšanje 

položaja na trgu dela (UMAR 2009). 

Ravno obratno pa so se kazale posledice recesije v šolstvu (Kunc 2013), saj so zaradi 

pomanjkanja denarja ravnatelji varčevali pri izobraževanju in usposabljanju učiteljev, kar pa 

lahko v prihodnosti povzroči največ škode. 

Prav tako Drucker (2001) svetuje, da podjetja v kriznih časih nikakor ne smejo zmanjšati 

proračuna za inovacije. 

Globalna kriza gospodarstva je pokazala, da je v tem času veliko podjetij zmanjšalo sredstva 

za raziskave, razvoj in inovacije, kar je zelo slabo, saj ravno usmeritev v inoviranje in razvoj 

poveča možnost za izboljševanje produktivnosti in gospodarsko rast.  

4.4.6 Vpliv inoviranja na gospodarsko rast ter izboljševanje produktivnosti 

OEDC (2010) piše, da je tudi Slovenijo svetovna kriza močno prizadela in pokazala, katere so 

pomembne pomanjkljivosti slovenskega gospodarstva in svetuje, da se morajo strukturne 

reforme za izboljšanje produktivnosti in konkurenčnosti med drugim osredotočiti na 

spodbujanje inovacij ter povečanje prožnosti trga dela. Prav tako svetujejo, naj vlada zmanjša 

administrativno razpršenost in poveže različne deležnike inovacijske politike tako, da bo 

izboljšala pretok informacij ter preglednost med ministrstvi in povezanimi agencijami (OECD 

2010). 

Markič (2004) razlaga, da so stopnje rasti inoviranja in sprememb v proizvodih in 

proizvodnih procesih tako hitre, da jim je mogoče slediti samo z zaposlenimi, ki ves čas 

dopolnjujejo in izpopolnjujejo svoja znanja, vednosti in vrednote z različnimi aktivnimi 

oblikami izobraževanja ter usposabljanja. Pravo dodano vrednost prinaša podjetju človeški 

kapital (Baron in Armstrong 2007), ki naj bi bil primarni vzrok rasti produktivnosti dela in 

pravzaprav ključen dejavnik produktivnosti v podjetju (Van Zon in Antoinetti 2005; Blair 

2011). Izobražen in usposobljen človeški kapital je torej neposreden produkcijski dejavnik in 

najpomembnejši dejavnik, ki omogoča raziskovanje in razvoj ter inovacije (Koopman 2007). 
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Naložba v človeški kapital je učinkovit odgovor na vprašanja, ki so povezana z ekonomsko 

močjo, kot tudi na socialna vprašanja in izzive sodobne družbe (Koopman 2007). Da bo 

družba bodočnosti učeča se, ustvarjalna in inovativna, je pisal že Mayer (2002). 

Gallo (2011) ima inoviranje za nov način ustvarjanja, ki prinaša pozitivne spremembe, Markič 

(2004) pa meni, da je inoviranje povezano s pridobivanjem katere koli novosti, kar pač z 

reševanjem problemov postane koristno. Pri tem moramo imeti jasno strategijo, ki mora 

temeljiti na strategiji podjetja in strateških ciljih (Hittmar, Varmus in Lendel 2014). Vsekakor 

pa mora imeti vsako podjetje vpeljan sistem za spodbujanje in prepoznavanje inovativnosti. 

4.4.7 Sistem za spodbujanje in prepoznavanje inovativnosti v podjetju 

V gospodarstvu je inovativnost eden ključnih dejavnikov uspešnosti, zato morajo imeti 

podjetja, če želijo biti uspešna, vpeljan sistem za njeno prepoznavanje, spodbujanje in 

razvijanje. 

Tudi Likar (2006b) svetuje, da se mora v vsakem podjetju vzpostaviti sistem, v katerem se 

ideje ne zavirajo, ampak jih je treba spodbujati, preverjati in izpeljati, zagotoviti sredstva, 

zasnovati proces proizvodnje, promocije in prodaje. Avtor (prav tam) vidi problem v 

organizacijski togosti podjetij, ki pri zaposlenih ne dopuščajo ustvarjalnosti.  

Za potrebe doktorske disertacije in zato da bi prikazali primer dobre prakse, smo opravili 

razgovor z zaposlenim v podjetju SIJ Metal Ravne, d. o. o., ki je zadolžen za inovacije, in se 

seznanili, kako imajo ta sistem urejen v tem podjetju, kjer uvajanje stalnih izboljšav poteka po 

enotnem in vnaprej določenem postopku. 

Vsem delavcem se zagotavlja in omogoča enakopravno aktivno sodelovanje pri stalnem 

izboljševanju poslovnih ter proizvodnih procesov, proizvodov, storitev, osebnega dela in 

delovnih pogojev.  

Zaposleni so organizirani v delovne skupine po posameznih proizvodnih obratih in službah, 

katere usmerja, vodi in koordinira direktor obrata ali službe oziroma od njega pooblaščena 

oseba. Vsi se povezujejo s službo, ki na nivoju podjetja – družbe koordinira inovativno 

dejavnost med vodstvom podjetja in zaposlenimi.  

Z vzpodbujanjem inovativnosti želijo izboljšati organizacijsko kulturo (slika 18). 
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Slika 18: Izboljšava organizacijske kulture 

Vir: SIJ Metal Ravne, d. o. o., 2015. 

Od vseh zaposlenih se pričakuje, da s svojo ustvarjalnostjo in intelektualnim potencialom po 

najboljših močeh prispevajo k poslovnim uspehom družbe in izgradnji pozitivne 

organizacijske kulture. 

Vsi vodilni in vodstveni delavci so po svoji funkciji dolžni spodbujati inovacijsko dejavnost 

in delavcem, ki želijo v tem postopku sodelovati, nuditi vso materialno, organizacijsko in 

moralno podporo ter pomoč.  

V ta namen imajo pravilnik, ki vzpodbuja zaposlene k iskanju in uvajanju: 

− novih rešitev določenega tehničnega ali organizacijskega problema; 

− racionalnejše rabe delovnih sredstev in drugih virov; 

− tehnoloških in drugih delovnih postopkov, s čimer se dosega večja produktivnost, 

ekonomičnost, boljša kakovost proizvodov, boljša organizacija in kontrola proizvodnje, 

boljša varnost pri delu, boljša izkoriščenost strojev in naprav, prihranki na materialu, času, 

surovinah in energiji; 

− zagotavljanju moralnih in materialnih pravic avtorjev v skladu s predpisi. 

Prvi korak k uspešnemu uvajanju stalnih izboljšav je množičnost, ki jo zaradi svoje 

enostavnosti zagotavljajo ideje – iskrice in koristni predlogi. Množičnost pa je humus, iz 

katerega lahko poženejo kakovostne izboljšave in celo inovacije. Transfer idej je prikazan na 

sliki 19. 
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Slika 19: Transfer idej 

Vir: SIJ Metal Ravne, d. o. o., 2015. 

Ideja – iskrica je primerno oblikovana ideja za odpravo neskladnosti ali uvedbo spremembe 

oziroma novosti, katere realizacija ima pozitiven vpliv na poslovanje družbe, delo 

posameznika, delovno okolje, varnost in zdravje pri delu, ekologijo ipd.; gospodarske koristi 

oziroma inovacijskega prihranka ni možno oceniti. Iskrica je manj zahtevna sprememba ali 

novost organizacijske ali tehnične narave, ki zagotavlja smotrnejšo rešitev ali izvajanje 

določenega delovnega opravila, boljšo urejenost delovnega okolja in družbi praviloma ne 

prinaša neposredne gospodarske koristi, ampak inovacijski prihranek, ki ne presega vrednosti 

prihranka 500 evrov. 

Koristni predlog je vsak predlog, ki pomeni racionalizacijo izvajanja katere koli funkcije v 

podjetju in ni opredeljen kot tehnična izboljšava, ter je po vsebini zahtevnejši od iskrice in ne 

prinaša neposredne gospodarske koristi, ampak inovacijski prihranek, ki je višji od 500 evrov. 

Pri tehnični izboljšavi govorimo o utemeljeni gospodarski koristi. Gre za uvedbo novosti, ki 

prinaša neposredno gospodarsko korist, v proizvodni ali poslovni proces. Ni nujno, da je to 

novost v svetu. Med tehnične izboljšave štejemo tudi bistvene izboljšave izdelkov ali 

procesov. Ekonomske učinke, gospodarsko korist uvedbe tehnične izboljšave je možno 

natančno izračunati in utemeljiti. Gospodarska korist tehnične izboljšave se spremlja v 

obdobju enega leta od uveljavitve izboljšave. 
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Izum se obravnava v skladu z Zakonom o industrijski lastnini – ZIL (Ur. l. RS, št. 51/2006, 

100/2013) in ni predmet tega pravilnika (povzeto po elektronskih prosojnicah podjetja SIJ 

Metal Ravne, d. o. o, 2015). 

Na podoben ali vsakemu podjetju lasten sistem za prepoznavanje in uvajanje inovacij imajo 

verjetno urejena vsa uspešna podjetja, kar bomo predvidoma spoznali še za nekaj inovativnih 

podjetij v empiričnem delu naše raziskave, ki je tudi zelo pomembna z vidika spoznavanja 

dobrih praks v Sloveniji. 

Za uspešnost podjetij in gospodarsko rast nasploh pa je zelo pomembno, da podjetja vlagajo 

veliko časa ter denarja v raziskave in razvoj. 

4.4.8 Raziskave in razvoj 

Raziskave in razvoj (RR) so ena od dejavnosti, ki se lahko izvajajo v različnih fazah 

inovacijskega postopka, ne samo kot izvorni vir inovativnih idej, ampak tudi kot oblika 

reševanja problemov (Likar 2006c). RR so lahko del postopka v vseh fazah do 

implementacije, običajno pa se pojem RR omejuje na tehnično-tehnološki del invencij, 

potencialnih inovacij in inovacij, čeprav se srečujemo z RR delom tudi na področju procesov, 

postopkov, storitev ipd. (Likar 2006c).  

RR so v današnji družbi, ki jo v veliki meri določajo in usmerjajo nove IKT, zelo pomembne. 

Posledično je najpomembnejša vrsta industrije visokotehnološka industrija, ki je tudi 

najhitreje rastoča (DeVol 1999). Avtor (prav tam) jo je opredelil kot: 

– industrijo, ki nenehno čuti potrebo po novih idejah in konceptih, zato je znanje veliko bolj 

cenjeno kot fizično delo; 

– industrijo z globalnim obsegom in povezavami, ki ne služi zgolj lokalni skupnosti in ni 

geografsko omejena; 

– industrijo, ki poudarja inovacije bolj kot množično proizvodnjo in ceni podjetniški duh; 

– industrijo, ki je visoko mobilna in katere delovna sila deluje v zelo tekmovalnem okolju; 

– industrijo, ki zahteva intenzivno in drago temeljno raziskovanje ter razvoj. 

Če želi biti podjetje uspešno, se mora vodstvo in tudi zaposleni zavedati pomena 

vseživljenjskega izobraževanja. Za uspešnost celotne družbe v prihodnosti je nujna 

povezanost in koordinacija vseh institucij, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, in sicer od 

vrtca do univerze. 

Potrebno je nepretrgano, sistematično vlaganje v znanje in raziskave. 

Analiza (Pezdir 2005) je pokazala, da so sredstva, ki jih slovenska država danes namenja za 

RR glede na znanstveno-raziskovalno in gospodarsko strukturo ciljne skupine evropskih 

držav, na višini, ki je ustrezna. Višja vlaganja bi zahtevala ustrezen poseg v odnose med 

znanostjo in gospodarstvom ter v strukturo vsakega od sektorjev posebej – v nasprotnem 
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primeru bi bila to investicija v »črno luknjo« in v takojšnji proračunski primanjkljaj. Pezdir 

(prav tam) nadalje razlaga, da poviševanje sredstev za RR lahko učinkovito podpre samo 

sprememba strukturnega okolja v slovenski znanosti. Če spremembe ne bo, meni raziskovalec 

(Pezdir 2005), je glede na ciljno skupino držav dovolj dobro ohraniti zdajšnji nivo 

investiranja. 

Pezdir (2005) opozarja tudi, da raziskave kažejo, da je trenutna struktura sodelovanja med 

znanostjo in gospodarstvom na najpreprostejši in neformalni ravni. Povečano investiranje v 

takšne oblike sodelovanja ne bi prineslo nobenega posebnega rezultata, kaj šele, da bi 

omogočilo povečanje inovacijske sposobnosti gospodarstva. 

 

Iz teoretičnega v empirični del raziskave 

Že obstoječi podatki, primeri dobre prakse, že narejene raziskave ipd. so dober temelj za 

vsako novo raziskovanje. 

Raziskovalci obstoječih aktualnih problemov natančno proučimo že obstoječo literaturo in 

vire. Znanje in ugotovitve povzamemo, razčlenimo, dopolnimo ter združimo v novo 

kakovostno znanje. Podamo nove poglede na določeno problematiko. 
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5 KVANTITATIVNA RAZISKAVA IN REGRESIJSKA ANALIZA 

Po proučevanju relevantne strokovne in znanstvene literature ter primerov dobrih praks 

povezovanja sfere srednjega šolstva in gospodarstva smo želeli preveriti, kateri dejavniki se 

izkažejo kot statistično značilni, kako močni so in v katero smer vplivajo na stopnjo 

registrirane brezposelnosti mladih v Sloveniji na primeru analize panelnih podatkov po 

občinah. Še posebej nas je zanimalo, kakšno vlogo ima med temi dejavniki obstoječi sistem 

povezovanja med srednjim šolstvom in gospodarstvom prek kadrovskih štipendij. Na podlagi 

rezultatov regresijske analize smo preverili postavljeno raziskovalno hipotezo. 

V tem poglavju torej predstavljamo kvantitivni del naše raziskave, ki je vezan na izvedbo 

regresijske analize. Smiselnost izvedbe kvantitativne analize v takih primerih na že zbranih 

sekundarnih podatkih potrjujejo različni avtorji (Lamut in Macur 2012; Ragin 2007). 

Na podlagi razpoložljivih sekundarnih podatkov SURS-a smo analizirali dejavnike 

brezposelnosti mladih ter preverili, kakšen vpliv in vlogo ima dejavnik povezovanje šolstva in 

gospodarstva med ostalimi dejavniki na zaposljivost oziroma brezposelnost mladih, pri čemer 

je to povezovanje merjeno s kadrovskim štipendijami. Zbrani in predstavljeni so razpoložljivi 

podatki o brezposelnosti mladih ter o dejavnikih brezposelnosti mladih po občinah in zadnjih 

razpoložljivih letih. Podatki so panelni, saj so zbrani po različnih občinah ter različnih letih. 

Analizirani pa so s pomočjo multivariatne regresijske analize po metodi najmanjših 

kvadratov.  

V nadaljevanju najprej predstavljamo podatke, ki smo jih uporabili v okviru regresijske 

analize, potek izvedbe regresijske analize, rezultate regresije ter nekatere ugotovitve. 

5.1 Predstavitev podatkov za odvisno in neodvisno spremenljivko 

Sekundarne podatke smo pridobili na spletnih straneh SURS-a, in sicer v podatkovni bazi 

SiStat (priloga 2). V Sloveniji imamo podatke za 212 občin, zbrali smo jih lahko za obdobje 

od leta 2013 do 2016. Najprej smo sicer predvideli še dodatno leto 2017, vendar smo pozneje 

to opustili, saj ni bilo mogoče pridobiti podatkov o kadrovskih štipendijah za dodatno leto, ki 

bi jih lahko povezali z letom 2017.  

Odvisno spremenljivko y – brezposelnost mladih smo merili s podatki o stopnji brezposelnosti 

mladih, ki so stari od 15 do 24 let ter imajo pridobljeno poklicno ali strokovno srednješolsko 

izobrazbo. Zanima nas namreč brezposelnost tistih mladih, ki so pred kratkim (v obdobju 

zadnjih petih let) zaključili poklicno ali strokovno srednješolsko izobraževanje ter takoj za 

tem vstopili na trg dela, torej formalnega izobraževanja na višješolski ali visokošolski ravni 

niso nadaljevali.  
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Podatki o neodvisnih oziroma pojasnjevalnih spremenljivkah, ki so bile uporabljene za 

merjenje potencialnih dejavnikov brezposelnosti mladih, ki izhajajo iz teorije trga dela, so 

naslednji (priloga 2): 

Število podjetij na 100 prebivalcev občine (x1) 

Število vseh podjetij v Sloveniji smo delili s številom celotnega prebivalstva ter dobljeni 

rezultat pomnožili s 100. Večja podjetniška aktivnost namreč generira nova delovna mesta, s 

tem pa se povečuje povpraševanje po delu. Relativni kazalnik je izračunan z namenom 

primerljivosti med različno velikimi občinami in opisuje lastnosti na strani povpraševanja na 

trgu dela. 

Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine (x2) 

Tudi podatke za število kadrovskih štipendij dijakom po občinah smo pridobili na spletnih 

straneh SURS-a v podatkovni bazi SiStat. Ugotovili smo, da je vsebinsko smiselno, če pri 

spremenljivki kadrovske štipendije dijakom upoštevamo časovni odlog, saj štipendije, ki jih 

dijaki prejemajo danes, ne vplivajo takoj danes na manjšo brezposelnost mladih, ampak 

vplivajo z nekim časovnim odlogom. Namreč več štipendij letos, pomeni več povezovanja 

podjetij s šolami, kar pa da rezultate čez štiri ali pet let, ker se šele čez toliko časa lahko 

predlogi podjetij prelijejo v izobraževalni sistem, vsekakor pa nekje šele v tem času lahko 

dijaki končajo šolo in stopijo na trg dela. Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine 

smo izračunali tako, da smo število kadrovskih štipendij delili s številom dijakov ter dobljeni 

rezultat pomnožili s 100 in spremenljivko časovno odložili za 5 let. Ta kazalnik je uporabljen 

za merjenje intenzivnosti povezovanja sfere srednjega šolstva in gospodarstva. 

Povprečne mesečne realne bruto plače (brez inflacije) (x3) 

Razvitost občine smo ocenili s »proxy« spremenljivko povprečna mesečna realna bruto plača, 

saj podatki o BDP na prebivalca po občinah niso na voljo, predpostavljamo pa, da imajo 

razvitejše občine (ki več prispevajo k BDP) tudi višjo povprečno plačo. Tudi podatke za 

povprečne mesečne bruto plače smo pridobili v podatkovni bazi SiStat. Ker pa so povprečne 

mesečne bruto plače podane v tekočih cenah posameznih let, smo podatke med leti tudi 

deflacionirali, kar pomeni, da smo iz njih izločili rast splošne ravni cen. Za bazno leto smo 

izbrali leto 2013. V nadaljnjih letih pa smo vse podatke delili z ustreznim koeficientom, ki 

izhaja iz indeksa cen življenjskih potrebščin, ki odraža inflacijo oziroma deflacijo med letoma 

2013 in posameznim letom, v katerem podatke deflacioniramo. V letu 2014 smo podatke 

delili z 1,002, v letu 2015 z 0,9970, v letu 2016 z 0,9960 ter v letu 2017 z 1,0099. 
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Delež prebivalstva z več kot srednješolsko izobrazbo (višješolsko, visokošolsko ali več) (x4) 

Izobrazbeni nivo posamezne občine smo merili s podatki o deležu prebivalcev posamezne 

občine, ki ima več kot srednješolsko izobrazbo (višješolsko, visokošolsko ali več), saj 

predpostavljamo, da splošna izobrazbena raven tudi vpliva na brezposelnost, in sicer samo 

tistih, ki imajo le določeno srednješolsko raven izobrazbe. Podatki o deležu ljudi z dokončano 

terciarno izobrazbo so izraženi v odstotkih in zaokroženi na eno decimalno mesto. Podatki 

niso dostopni na spletnih straneh SURS-a, zato smo jih morali izračunati sami s pomočjo 

dostopnih podatkov. To smo storili tako, da smo podatke o številu ljudi z dokončano terciarno 

izobrazbo v občini delili s število občanov v določenem letu in občini ter dobljeno pomnožili 

s 100. Gre za tipični kazalnik, ki meri značilnosti na strani ponudbe dela. 

Deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva 

na 100 podjetij (brez inflacije) v evrih (x5) 

Podatke za vrednost investicij v nove zmogljivosti smo pridobili na spletnih straneh SURS-a. 

Ker pa so tudi v tem primeru podatki podani v tekočih cenah posameznih let, smo podatke 

med leti tudi deflacionirali, kar pomeni, da smo iz njih izločili rast splošne ravni cen. Za 

bazno leto smo znova izbrali leto 2013. V nadaljnjih letih pa smo vse podatke delili z 

ustreznim koeficientom, ki izhaja iz indeksa cen življenjskih potrebščin, ki odraža inflacijo  

oziroma deflacijo med letoma 2013 in posameznim letom, v katerem podatke deflacioniramo. 

V letu 2014 smo podatke delili z 1,002, v letu 2015 z 0,9970, v letu 2016 z 0,9960 ter v letu 

2017 z 1,0099. Deflacionirane vrednosti investicij pa smo nadalje preračunali še tako, da smo 

jih delili še s številom podjetij in dobljeno vrednost pomnožili s 100. Tudi ta kazalnik opisuje 

lastnosti povpraševanja po delu, saj se nanaša na investicijske odločitve podjetij, ki po delu 

povprašujejo. 

Na podlagi pridobljenih in ustrezno urejenih podatkov (priloga 2) smo izpeljali regresijsko 

analizo, s katero smo analizirali odvisnost brezposelnosti mladih od različnih dejavnikov 

brezposelnosti. S to analizo smo ugotovili tudi, kakšen je dejanski pomen oziroma vloga 

povezovanja šolstva in gospodarstva prek kadrovskih štipendij za zaposljivost oziroma 

brezposelnost mladih. 

5.2 Potek izvedbe regresijske analize 

Regresijska analiza nam je pomagala analizirati odnos med odvisno spremenljivko, ki meri 

brezposelnost mladih v izbrani starostni in izobrazbeni skupini ter več neodvisnimi 

spremenljivkami, ki jim pravimo tudi pojasnjevalne spremenljivke ali prediktorji. Ker smo 

pričakovali, da na odvisno spremenljivko, ki meri brezposelnost mladih, vpliva več 

neodvisnih spremenljivk, smo uporabili multivariatni regresijski model. Najprej smo postavili 

teoretične predpostavke o odnosih oziroma povezanosti med izbranimi spremenljivkami in 
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postavili regresijski model, ki smo ga testirali na razpoložljivih vzorčnih podatkih. S pomočjo 

regresijske analize smo nato ocenili parametre modela in statistični pomen tega modela. 

Da bi ugotovili, s katero matematično funkcijo bi se lahko najbolje približali naravi oziroma 

obliki povezanosti med izbranimi spremenljivkami in katere pojasnjevalne spremenljivke 

najbolje pojasnjujejo varianco odvisne spremenljivke, ki meri stopnjo brezposelnosti mladih, 

smo si pomagali z različnimi metodami. Te obsegajo enostavne grafične metode (razsevni 

diagram za ugotavljanje vrste funkcijske povezanosti), koračne metode (postopno dodajanje 

in odvzemanje pojasnjevalnih spremenljivk za ugotavljanje vrste ter obseg ustreznih 

pojasnjevalnih spremenljivk) in simulacije različnih modelov. Pri ocenjevanju njihove 

ustreznosti smo si pomagali z velikostjo standardne napake modela, velikostjo popravljenega 

determinacijskega koeficienta, velikostjo F-statistike in statistično značilnostjo posameznih 

regresijskih koeficientov. 

Multipli linearni regresijski model, ki ima zaradi vključenosti večjega števila pojasnjevalnih 

spremenljivk pravzaprav obliko regresijske ravnine, nam na podlagi izbranih vzorčnih 

podatkov služi kot izhodišče pri ugotavljanju odnosov in povezav med proučevanimi 

spremenljivkami. Njegov zapis ima v splošnem obliko:  

BREZP=β0+β1•PODJ+β2•STIP+β3•PLAC+β4•TERC+β5•INV+ε, 

− y je neodvisna spremenljivka, ki meri stopnjo registrirane brezposelnosti mladih, ki so 

stari od 15 do 24 let ter imajo pridobljeno poklicno ali strokovno srednješolsko izobrazbo; 

− β0, β1, β2, ..., βp so parametri regresijskega modela (regresijska konstanta ter regresijski 

koeficienti), iz katerih bomo lahko razbrali smer povezanosti med posamezno 

pojasnjevalno spremenljivko in neodvisno spremenljivko, ki bo merila stopnjo 

brezposelnosti mladih; 

− PODJ je število podjetij na 100 prebivalcev občine; 

− STIP je število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine; 

− PLAC je povprečna mesečne realna bruto plača; 

− TERC je delež prebivalstva z več kot srednješolsko izobrazbo (višješolsko, visokošolsko 

ali več); 

− INV je deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredmetena osnovna in 

neopredmetena sredstva na 100 podjetij; 

− ε je slučajna napaka, ki je normalno porazdeljena slučajna spremenljivka s parametroma N 

(0, σe). 

Poleg v zadnji alineji že omenjenih in v nadaljevanju preverjenih predpostavk regresijskega 

modela, velja tudi predpostavka, da je varianca ε, ki jo označimo e
2, enaka za vse vrednosti 

neodvisne spremenljivke. Vrednosti slučajnih napak ε pa so med seboj neodvisne. Če so 

vrednosti napak ε porazdeljene normalno, pričakovana vrednost E (ε) pa je enaka nič, lahko 

zgornji multipli regresijski model zapišemo tudi kot: 
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E(BREZP)=β0+β1•PODJ+β2•STIP+β3•PLAC+β4•TERC+β5•INV. 

Regresijske parametre smo ocenili na podlagi vzorčnih podatkov, zato tudi nismo dobili 

pravih populacijskih vrednosti za regresijske parametre β0, β1, β2, ..., βp, ampak le njihove 

ocene b0, b1, b2, …, bp, ki jim pravimo tudi vzorčne statistike. Na podlagi ocenjenih 

regresijskih koeficientov izračunane vrednosti odvisne spremenljivke pa tudi niso več enake 

opaženim dejanskim vrednostim odvisne spremenljivke (BREZPi), temveč so to samo še 

ocene dejanskih vrednosti odvisne spremenljivke za BREZP (ŷi). Regresijska enačba na 

podlagi vzorčnih podatkov se tako glasi:  

BREZP=b0+b1•PODJ+b2•STIP+b3•PLAC+b4•TERC+b5•INV. 

Ker želimo, da so razlike med dejanskimi opazovanimi vrednostmi odvisne spremenljivke 

(BREZPi) in ocenjenimi vrednostmi odvisne spremenljivke (BREZPi) čim manjše oziroma 

ker želimo te razlike minimizirati, smo pri izračunu ocen regresijskih parametrov uporabili 

metodo najmanjših kvadratov. Na takšen način izračunani regresijski parametri nam 

omogočajo, da bo vsota kvadratov odklonov med dejanskimi (BREZPi) in ocenjenimi 

(BREZPi) vrednostmi odvisne spremenljivke najmanjša (min Σ (BREZPi–BREZPi)
2).  

Pri oceni kakovosti oziroma ustreznosti izbranih modelov nam je v pomoč determinacijski 

koeficient (r2). Ta pove, koliko odstotkov variance za odvisno spremenljivko, ki meri stopnjo 

brezposelnosti mladih, lahko pojasnimo z varianco pojasnjevalnih spremenljivk, vključenih v 

model. Ker vemo, da je celotna vsota kvadratov odklonov (SST) tako velika kot vsota 

kvadratov odklonov, ki so pojasnjeni z regresijo (SSR), in vsota kvadratov odklonov zaradi 

napak (SSE) skupaj, lahko zapišemo determinacijski koeficient kot razmerje med pojasnjeno 

varianco (SSR) in celotno varianco (SST) neodvisne spremenljivke r2=SSR/SST. Popravljen 

determinacijski koeficient pa izračunamo s pomočjo popravka po formuli: 

ra
2=1–(1–r2)

1

1





pn

n
.  

Posamezni parcialni korelacijski koeficient, ki pove moč in smer povezanosti med posamezno 

pojasnjevalno spremenljivko (ta meri posamezni dejavnik stopnje brezposelnosti mladih) ter 

odvisno spremenljivko (ta meri stopnjo brezposelnosti mladih), smo izračunali kot kvadratni 

koren ustreznega parcialnega determinacijskega koeficienta. 

Da smo ugotovili, ali je model kot celota ustrezno specificiran, smo izvedli tako imenovan F-

test. Bistvo testa je v tem, da v ničelni hipotezi H0 predpostavimo, da so vsi regresijski 

koeficienti enaki nič, torej da nobena od pojasnjevalnih spremenljivk, ki meri ustrezni 

dejavnik stopnje brezposelnosti mladih, pravzaprav nima nobenega vpliva na odvisno 

spremenljivko, ki meri stopnjo brezposelnosti mladih (vsi regresijski koeficienti βi=0). V 

alternativni domnevi H1 postavimo trditev, ki izključuje tisto iz H0, in sicer da obstaja vsaj ena 

pojasnjevalna spremenljivka, pri kateri je regresijski koeficient različen od nič (vsaj en βi≠0). 
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Z drugimi besedami, da obstaja vsaj en dejavnik, ki dejansko tudi vpliva na stopnjo 

brezposelnosti mladih. Ko ugotovimo, da je testna statistika F dovolj visoka, ničelno hipotezo 

H0 ob ustrezno majhnem tveganju za napako prve vrste zavrnemo.  

Ko identificiramo model, ki je kot celota ustrezen, s pomočjo t-testa testiramo še vsak 

regresijski koeficient posebej. V ničelni statistični hipotezi postavimo trditev, da je regresijski 

koeficient enak nič: H0: βi=0, v alternativni statistični hipotezi pa, da je različen od nič 

(dvostranski test), ali pa da je glede na vsebinsko smiselnost samo večji ali samo manjši od 

nič (enostranski test): H1: βi≠0 (ali βi>0 ali βi<0). Podobno kot pri F-testu lahko H0 zavrnemo, 

če je t-statistika dovolj visoka oziroma če je verjetnost, da naredimo napako prve vrste (da 

zavrnemo H0, ki velja) dovolj majhna. Splošno sprejeta velikost tveganja za napako prve 

vrste, ki je še sprejemljiva, je največ 5 %, v nekaterih primerih tudi 10 % (Balestra 1992). 

Regresijska analiza je izvedena z uporabo programskega paketa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

5.3 Rezultati regresijske analize dejavnikov stopnje registrirane brezposelnosti mladih 

Vpliv petih neodvisnih oziroma pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno spremenljivko smo 

preverjali z multivariatno linearno regresijsko analizo, ki se je izkazala kot primeren 

regresijski model. Ne zanima nas toliko, katere so vse možne pojasnjevalne spremenljivke, ki 

imajo vpliv na BREZP, ampak predvsem kako na BREZP vpliva dosedanja oblika 

povezovanja med gospodarstvom in sistemom izobraževanja, ki se manifestira skozi STIP. 

Zanima nas torej, ali je dosedanji obstoječi sistem povezovanja ustrezen ter kakšen je njegov 

vpliv na BREZP. 

V okviru regresijske analize smo preverili tudi naslednje lastnosti porazdelitve vrednosti 

spremenljivk ter neželene pojave v okviru regresijske analize, kot so sploščenost, 

asimetričnost, heteroskedastičnost ter multikolinearnost. Sploščenost je kazalnik, ki ima 

vrednosti od negativne do pozitivne, pri čemer negativna vrednost pomeni, da ima 

porazdelitev »dolino«, pozitivna vrednost pa, da ima porazdelitev »vrh«. Asimetričnost meri 

stopnjo asimetrije okoli aritmetične sredine – pozitivna vrednost pomeni asimetrijo v desno, 

negativna vrednost pa asimetrijo v levo. Povsem normalna porazdelitev ima asimetrijo z 

vrednostjo 0 (Gerber 2005). Heteroskedastičnost pomeni, da je model narobe specificiran ali 

pa smo pomembne spremenljivke izpustili iz modela (prav tam). Želimo, da velja 

predpostavka o homoskedastičnosti, ker pomeni, da so ostanki neodvisni od odvisne 

spremenljivke, da se torej po celotnem območju razporejajo normalno. Multikolinearnost 

pomeni, da so spremenljivke med seboj preveč povezane (Gerber 2005). Želimo, da 

multikolinearnosti med pojasnjevalnimi spremenljivkami ni.  
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V nadaljevanju prikazujemo rezultate regresijske analize za obdobje 2013–2016 po 

slovenskih občinah. 

Ob vključitvi vseh spremenljivk v analizo se je izkazala visoka statistično značilna 

povezanost med spremenljivkama PODJ in TERC (r=0,754, p=0,000) ter srednje močna 

povezanost med spremenljivkama PLAC in TERC (r=0,373, p=0,000); BREZP je statistično 

značilno povezana z vsemi spremenljivkami, razen z INV (preglednica 14). 

Preglednica 14: Korelacijska matrika –  vse vključene spremenljivke 
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Y-BREZP – Stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 

let (%) 

1,00

0 
-,172 -,068 -,167 -,268 ,042 

X1-PODJ – Število podjetij na 100 prebivalcev občine 
-,172 

1,00

0 
,194 ,310 ,754 -,060 

X2-STIP – Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine 

(odložena spr. za 5 let) 
-,068 ,194 

1,00

0 
,065 ,140 ,114 

X3-PLAC – Povprečne mesečne realne bruto plače (brez inflacije) 
-,167 ,310 ,065 

1,00

0 
,373 ,201 

X4-TERC – Delež prebivalcev, ki ima več kot srednješolsko izobrazbo 

(višješolsko, visokošolsko ali več) 
-,268 ,754 ,140 ,373 

1,00

0 
-,053 

X5-INV – Deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredm. 

osnovna in neopredm. sredstva na 100 podjetij (brez inflacije) v evrih 
,042 -,060 ,114 ,201 -,053 1,000 

p (1-

stransk

o) 

  

  

  

  

  

Y-BREZP – Stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 

let (%) 
 ,000 ,025 ,000 ,000 ,115 

X1-PODJ – Število podjetij na 100 prebivalcev občine ,000   ,000 ,000 ,000 ,042 

X2-STIP – Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine 

(odložena spr. za 5 let) 
,025 ,000   ,031 ,000 ,001 

X3-PLAC – Povprečne mesečne realne bruto plače (brez inflacije) ,000 ,000 ,031   ,000 ,000 

X4-TERC – Delež prebivalcev, ki ima več kot srednješolsko izobrazbo 

(višješolsko, visokošolsko ali več) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,064 

X5-INV – Deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredm. 

osnovna in neopredm. sredstva na 100 podjetij (brez inflacije) v evrih 
,115 ,042 ,001 ,000 ,064   

N 

  

  

  

  

  

Y-BREZP – Stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 

let (%) 
826 826 826 826 826 826 

X1-PODJ – Število podjetij na 100 prebivalcev občine 826 826 826 826 826 826 

X2-STIP – Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine 

(odložena spr. za 5 let) 
826 826 826 826 826 826 

X3-PLAC – Povprečne mesečne realne bruto plače (brez inflacije) 826 826 826 826 826 826 

X4-TERC – Delež prebivalcev, ki ima več kot srednješolsko izobrazbo 

(višješolsko, visokošolsko ali več) 
826 826 826 826 826 826 

X5-INV – Deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredm. 

osnovna in neopredm. sredstva na 100 podjetij (brez inflacije) v evrih 
826 826 826 826 826 826 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

V nadaljevanju smo v okviru rezultatov preverjanja mutlikolinearnosti ugotovili težave z 

medsebojno povezanostjo nekaterih pojasnjevalnih spremenljivk, saj je vrednost tolerance v 

nekaterih primerih nižja od 0,50 (preglednica 15). 
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Preglednica 15: Regresijski koeficienti – preverjanje multikolinearnosti 

 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Nadaljnja analiza je razkrila tudi nekaj osamelcev, to je izstopajočih vrednosti, ki vplivajo na 

kakovost rezultata regresijskega modela, zato smo najprej osamelce izločili iz analize in 

preverili, ali bi morda to izboljšalo stanje glede multikolinearnosti, a temu ni bilo tako. Da bi 

odpravili multikolinearnost in posledično izboljšali kakovost regresijskega modela, smo iz 

analize izločili pojasnjevalno spremenljivko PODJ. 
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Preglednica 16: Korelacijska matrika – po izločitvi pojasnjevalne spremenljivke PODJ 

 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Iz korelacijske matrike (preglednica 16) je razvidno, da med spremenljivkami ne obstaja več 

visoka statistično značilna povezanost (r>0,70). Prav tako tudi analiza multikolinearnosti ne 

kaže več na (pre)veliko medsebojno povezanost spremenljivk. Vrednosti za toleranco so v 

vseh primerih višje od 0,5 ter za VIF manjše od 10 (preglednica 20), kar ne kaže več na 

težave z multikolinearnostjo, zato regresijska analiza te predpostavke ne krši več in lahko 

rezultate obravnavamo kot dovolj kakovostne. 

Grafično smo preverili tudi morebitno kršenje normalnosti porazdelitve standardiziranih 

ostankov. Na osnovi slike 20, ki prikazuje kumulativno porazdelitev standardiziranih 

ostankov, ugotovimo, da lahko te obravnavamo kot približno normalno porazdeljene in torej 

tudi ta predpostavka metode ni kršena. Vrednosti so namreč blizu diagonale, zato je 

predpostavka o normalni porazdelitvi izpolnjena. 
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Slika 20: Porazdelitev standardiziranih ostankov – končni model 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Predpostavko o homoskedastičnosti preverimo na podlagi razsevnega diagrama. Naslednja 

slika potrjuje, da je predpostavka izpolnjena, saj na grafikonu ni viden vzorec (pahljača), zato 

ni težav s heteroskedastičnostjo (slika 21). 

 

Slika 21: Razsevni diagram – končni model 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 
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Iz preglednice 17 lahko razberemo sploščenost in asimetrijo porazdelitve izbranih 

spremenljivk. Opazimo, da nimamo povsem normalne porazdelitve, vendar odstopanja niso 

kritična, imamo tudi zelo veliko število enot opazovanj. 

Preglednica 17: Sploščenost in asimetrija (za izbrane spremenljivke) 

 Y-BREZP X1-PODJ X2-STIP X3-PLAC X4-TERC X5-INV 

N Veljavni  834  834  828   834    834 821 

Manjkajoči      2    2     8      2      2  15 

Asimetrija ,662 1,952 6,080 1,418   ,541 15,541 

Standardna napaka asimetrije ,085 ,085 ,085 ,085   ,085  ,085 

Sploščenost ,770 9,453 49,359 6,915    ,746 301,112 

Standardna napaka sploščenosti ,169 ,169 ,170 ,169    ,169 ,170 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Očitno regresijski model z izločeno pojasnjevalno spremenljivko PODJ torej lahko 

obravnavamo kot dovolj kakovosten za veljavnost rezultatov nadaljnje analize in 

napovedovanje. 

Preglednica 18: Povzetek končnega regresijskega modela 

Model r r2 Popravljeni r2 SE ocene 

1 0,685 0,469 0,421 7,53250 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Popravljeni r2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke, torej STIP, PLAC, TERC in INV, 

pojasnjujejo 46,9 % variabilnosti za BREZP (preglednica 18). Da pojasnjevalna moč ni večja, 

je pričakovano, saj v modelu ni nekaterih pomembnih dejavnikov brezposelnosti mladih, kot 

so na primer makroekonomski dejavniki izven Slovenije (stanje gospodarstva držav uvoznic 

iz Slovenije ipd.) ter višina BDP oziroma gospodarska rast. O teh dejavnikih na ravni občin 

podatki namreč niso na voljo. Taki podatki so na voljo le na višjih oziroma bolj agregiranih 

ravneh opazovanja. Odločitev za analizo na ravni občin je utemeljena s tem, da samo analiza 

na tej ravni z dovolj velikim številom podatkov omogoča proučevanje vpliva povezanosti 

gospodarstva ter srednjega šolstva skozi kadrovske štipendije na stopnjo brezposelnosti 

mladih. V primeru analize na ravni države kot celote ali pa po regijah in letih bi bilo število 

opazovanj premajhno. Ker pa, kot smo že omenili, namen te regresijske analize ni vzpostaviti 
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celovit model dejavnikov brezposelnosti mladih, ampak bolj ugotoviti pomen, ki ga ima 

trenutno povezovanje gospodarstva in srednjega šolstva skozi kadrovske štipendije za 

brezposelnost mladih, to ne predstavlja prevelike težave. 

Preglednica 19: ANOVA končnega regresijskega modela 

Model 

 

Vsota kvadratov Df Kvadrat povprečja F p 

1 

  

  

Regresija 5328,011 4 1332,003 17,874 ,000 

Ostanek 60286,732 809 74,520     

Skupaj 65614,743 813       

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Iz preglednice 19 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje, 

saj je točna stopnja značilnosti F statistike 0,00, kar je manj kot 0,05. Model kot celota je tako 

ustrezen, saj lahko zavržemo ničelno hipotezo, da so vsi beta koeficienti enaki nič. Z drugimi 

besedami, da nobena v model vključena pojasnjevalna spremenljivka nima vpliva na BREZP. 

To hipotezo lahko zavržemo ob minimalni stopnji tveganja, da smo se ob tem zmotili – ta 

stopnja tveganja je praktično enaka nič. 

Preglednica 20: Regresijski koeficienti – končni model 

 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

V nadaljevanju smo na podlagi t-testov preverili, ali lahko zavrnemo ničelne hipoteze pri 

posamezni pojasnjevalni spremenljivki, da je posamezni regresijski koeficient beta enak nič. 

Vsi regresijski koeficienti so statistično značilno različni od nič ob stopnji tveganja, ki je 

manjša od 0,05, razen v primeru štipendij (preglednica 20). Iz pregleda rezultata regresijskih 

koeficientov ugotavljamo, da na BREZP torej statistično značilno vplivajo plače, izobrazba in 

investicije (p<0,05), medtem ko vpliv kadrovskih štipendij ni statistično značilen (p>0,05). 
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5.4 Ključne ugotovitve regresijske analize 

Na podlagi rezultatov končnega regresijskega modela lahko zapišemo končno oceno enačbe 

regresijske funkcije, ki se glasi: 

BREZP = 41,444 - 0,110•PLAC - 0,211•TERC + 0,069•INV. 

Ugotovimo torej lahko, da večja povezanost gospodarstva in sistema izobraževanja, ki se 

manifestira skozi večje relativno število štipendij, sicer zmanjšuje brezposelnost mladih, 

vendar pa ta povezava ni statistično značilna, saj je točna stopnja značilnosti precej nad 0,05 

(znaša p=0,207), kar pomeni preveliko tveganje napake prve vrste ob zavrnitvi ničelne 

hipoteze. Prav gotovo je to jasen signal, da obstoječi sistem povezanosti gospodarstva in 

izobraževanja prek kadrovskih štipendij, ki ga imamo v Sloveniji, ni ustrezen in pravzaprav 

trenutni ukrepi na področju tega povezovanja nimajo statistično značilnega vpliva na 

zmanjševanje brezposelnosti mladih oziroma na njihovo večjo zaposljivost.  

Iz končnega regresijskega modela smo izločili relativno število podjetij, saj se zaradi 

multikolinearnosti ta vpliv dejansko manifestira že skozi ostale spremenljivke. 

Na podlagi končnega regresijskega modela pa po drugi strani lahko zagotovo trdimo, da 

povprečne mesečne realne bruto plače statistično značilno negativno vplivajo na 

brezposelnost mladih, saj je β=-0,110 (slika 22), točna stopnja značilnosti pa je manjša od 

0,05 (p=0,003). To pomeni, da višje plače zmanjšujejo brezposelnost mladih. Višje plače v 

tem primeru niso v prvi vrsti kazalnik stroškov dela »ceteris paribus«, ampak so predvsem 

simptom močnejšega gospodarstva v posamezni občini, to pa pomeni večje število delovnih 

mest ter posledično vodi v nižjo brezposelnost mladih. Če se plača poveča za 1 evro, se 

registrirana brezposelnost mladih »ceteris paribus« na podlagi vzorčnih podatkov zmanjša za 

0,110 odstotne točke.  

Podobno lahko na podlagi končnega regresijskega modela ugotovimo tudi, da višji delež oseb 

s terciarno izobrazbo (več kot srednješolsko izobrazbo) statistično značilno negativno vpliva 

na brezposelnost mladih, saj je β=-0,211, točna stopnja značilnosti pa je manjša od 0,05 

oziroma zanemarljiva (p=0,000). To pomeni, da višja raven izobrazbe zmanjšuje 

brezposelnost mladih. Višja izobraženost znova pripomore k močnejšemu gospodarstvu v 

posamezni občini, to pa spet pomeni večje število delovnih mest ter posledično vodi v nižjo 

brezposelnost mladih. Če se delež oseb s terciarno izobrazbo poveča za 0,01, se registrirana 

stopnja brezposelnosti mladih »ceteris paribus« na podlagi vzorčnih podatkov zmanjša za 

0,211 odstotne točke. Med vsemi dejavniki se je v končnem regresijskem modelu ta dejavnik 

izkazal kot najpomembnejši, saj ima najvišjo vrednost standardiziranega koeficienta beta. 

Kot zadnja statistično značilna pojasnjevalna spremenljivka, ki je vključena v regresijski 

model, je deflacionirana vrednost investicij podjetij v opredmetena osnovna in neopredmetena 



 

111 

sredstva na 100 podjetij. Na prvi pogled nekoliko presenetljivo višina vrednosti teh investicij 

statistično značilno pozitivno vpliva na brezposelnost (β=0,069, p=0,048), kar bi pomenilo, da 

višja raven investicij povečuje stopnjo registrirane brezposelnosti mladih. Če bi se vrednost 

investicij povečala za 1 evro na 100 prebivalcev, potem bi se »ceteris paribus« na podlagi 

vzorčnih podatkov stopnja registrirane brezposelnosti povečala za 0,069 odstotne točke. To 

seveda ne pomeni, da višja raven investicij na dolgi rok ne zmanjšuje brezposelnosti mladih. 

Najverjetneje je ugotovljena povezava takšna zaradi tega, ker se v tako kratkem opazovanem 

obdobju večja vrednost investicij odrazi bolj kot dodatno finančno breme za podjetje, kar pa 

zavira zaposlovanje mladih na kratki rok. Pozitivni učinki takih investicij na širitev in rast 

podjetja bi se pokazali šele na daljši rok in s tem tudi ugodni učinki na večjo zaposlenost 

mladih. Po drugi strani lahko ugotovimo, da obstajajo številne raziskave, ki po eni strani 

ugotavljajo obstoj komplementarnosti med zaposlovanjem kapitala in dela, po drugi strani pa 

tudi raziskave, ki ugotavljajo substitucijo med zaposlenostjo kapitala in dela (Arestis, 

Baddeley in Sawyer 2007). V prvem primeru to pomeni, da se ob investiranju v osnovna 

sredstva povečuje tudi potreba po dodatnem delu, kar zmanjšuje brezposelnost. V drugem 

primeru pa bi dodatne investicije v osnovna sredstva nadomeščale delo ter tako povečevale 

brezposelnost, kar je skladno z izsledki naše raziskave. Prav gotovo je ta zadnji učinek 

izrinjanja oziroma nadomeščanja tudi bolj prisoten na kratek kot pa na dolgi rok. 

 

Slika 22: Grafična predstavitev modela nekaterih dejavnikov brezposelnosti mladih in 

vloga povezovanja gospodarstva ter sistema izobraževanja pri vplivanju na 

brezposelnost mladih 

Vir: Lastna analiza na podlagi podatkov iz SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; SURS b. l.č; SURS 

b. l.d; SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g. 

Namen izvedene regresijske analize ni v iskanju popolnega modela vseh dejavnikov, ki 

vplivajo na brezposelnost mladih, ampak identifikacija vloge, ki jo ima povezovanje 

gospodarstva in sistema srednješolskega izobraževanja na to brezposelnost prek kadrovskih 

štipendij. Bistvena ugotovitev regresijske analize v kontekstu naše raziskave torej je, da 
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obstoječa povezanost gospodarstva ter sistema izobraževanja prek kadrovskih štipendij ni 

ustrezna. Ne moremo trditi niti, da tudi na ostalih področjih te povezanosti težava ni podobna. 

Torej je treba na področju povezanosti gospodarstva ter sistema srednješolskega 

izobraževanja sprejeti ukrepe, ki bodo to povezanost spodbudili in izboljšali. Ta ugotovitev pa 

predstavlja hkrati temelj naše nadaljnje kvalitativne raziskave, kjer raziskujemo prav to – 

poglede ključnih deležnikov povezovanja med srednjim šolstvom in gospodarstvom na nove 

načine ter možnosti povezovanja z namenom večje zaposljivosti mladih oziroma manjšega 

tveganja za njihovo brezposelnost. Ugotovili smo torej šibek vpliv kadrovskih štipendij na 

zmanjševanje brezposelnosti mladih oziroma njihovo večjo zaposljivost. Kadrovske štipendije 

očitno ne prinašajo vsebinskega sodelovanja, kar naj bi bil namen kadrovskih štipendij – da bi 

si podjetja na ta način že tekom šolanja izobrazila in oblikovala mlad kader po svojih 

preferencah. Glede na to, da podjetja ne sledijo neuspehom dijakov, ki kljub negativnim 

ocenam in neprimernemu obnašanju še naprej dobivajo kadrovske štipendije, kaže na 

pomanjkljive vsebinske oblike. Pričakujemo, da bo kvalitativna raziskava, ki sledi v 

nadaljevanju, te vsebinske oblike identificirala. 
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6 KVALITATIVNA RAZISKAVA IN POLSTRUKTURIRANI INDIVIDUALNI 

INTERVJUJI 

V naslednjem delu naše raziskave nas zanimajo pogledi, izkušnje, mnenja, predlogi in zamisli 

intervjuvancev glede izzivov na področju povezovanja sfere srednjega šolstva in 

gospodarstva, zato je v tem delu raziskave primerno kvalitativno raziskovanje. Marentič 

Požarnikova (2001) razlaga, da pri kvalitativnem raziskovanju prevladujejo tehnike, ki dajejo 

osebam »svobodo«, da izrazijo svoj pogled na svoj način, da odgovor prosto oblikujejo in ob 

tem razmišljajo ter poglobijo svoje razmišljanje tudi v dialogu. Želja raziskovalca je, da bi 

dobil celosten vpogled v kontekst, ki ga proučuje, njegovo logiko, ureditve in pravila (Kordeš 

in Smrdu 2015). Zanimalo nas je, kako gledajo ravnatelji, managerji v podjetjih, visoki 

uradniki in nekateri drugi pomembni deležniki na povezovanje šolstva in gospodarstva, saj je 

to za nadaljnji razvoj naše družbe izrednega pomena. Želeli smo dobiti poglobljen vpogled v 

ta problem, pri tem pa smo upoštevali stališča, mnenja, izkušnje in vrednotenja vseh, ki smo 

jih vključili v raziskavo – skratka »od znotraj« zajeti podatke o zaznavah akterjev (Kordeš in 

Smrdu 2015). Trudili smo se prepoznati in analizirati različne perspektive ter dodati refleksijo 

o raziskavi (Flick 2008).  

Kordeš in Smrdu (2015) opredelita kvalitativno raziskovanje kot neurejen, dinamičen proces, 

ki združuje probleme, teorije, metode, raziskovalne načrte, strategije in tehnike ter zbiranje in 

analizo podatkov. Ker smo želeli globlje spoznati problem nezadostnega povezovanja med 

gospodarstvom in srednjim šolstvom, smo pri nadaljnjem kvalitativnem raziskovanju izhajali 

iz fenomenološkega pristopa.  

Fenomenološki pristop izhaja iz ideje, da je družbena stvarnost rezultat dejavnosti ljudi in ne 

objektivna danost; tako naj bi bila naloga raziskovalca odkrivanje, kako ljudje izkustveno 

doživljajo in razumejo neko dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo in ne zgolj zbiranje 

dejstev ter ugotavljanje pogostosti pojavov, zato se lotimo proučevanja družbenega fenomena 

celovito, brez vnaprej določenih trditev (Tratnik 2002). Prednosti tega pristopa so v tem, da 

omogoča razumeti kaj in zakaj, raziskovalcu omogoča spremembe med raziskovalnim 

procesom, omogoča pa tudi zelo dobro razumevanje družbenih procesov (Saunders, Lewis in 

Thornhill 1997). S fenomenološkimi študijami globlje spoznamo nek družbeni pojav. V 

našem primeru je to povezovanje dveh sfer – šolstva in gospodarstva ter učinki na 

brezposelnost in inovativnost, in sicer na način, kako to vidijo tisti, ki jih proučujemo. 

V nadaljnji raziskavi smo uporabili poglobljen pogled več organizacij (tako gospodarskih kot 

negospodarskih), nekatere ugotovitve pa smo podkrepili z opazovanjem v lastni organizaciji 

(raziskovalka zaposlena na Srednji šoli Ravne).  

V nadaljevanju predstavljamo najprej vzorec ter nato potek in rezultate kvalitativne raziskave 

na podlagi metode analize vsebine. Podatki so pridobljeni s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev. 
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6.1 Vzorec raziskave in triangulacija 

Van Maanen (1983) definira tehnike v okviru kvalitativnega raziskovanja kot »zbirke 

interpretativnih tehnik, ki skušajo opisati, dekodirati, prevesti in drugače odkriti pomen, ne 

frekvence, določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v družbenem svetu«. V ta namen 

smo izvedli večje število različnih intervjujev, da bi prišli do potrebnih informacij, s katerimi 

lahko pridemo do odgovorov na zastavljena vprašanja oziroma ciljev raziskave. Temu 

Tratnikova (2002, 47) dodaja osvetlitev problema, ki smo si ga zastavili v teoretičnem delu. 

Za potrebe raziskave smo torej izvedli dvanajst individualnih polstrukturiranih intervjujev, s 

katerimi smo pridobili podatke o stališčih, mnenjih, doživljanju, izkušnjah in predlogih 

udeležencev v raziskavi.  

Udeležence raziskave lahko razdelimo na tri skupine: 

– prva skupina so trije ravnatelji najinovativnejših šol (po merilih ZRSŠ Ljubljana); 

– druga skupina so trije managerji podjetij, ki so v letu 2018 dobila nacionalna priznanja 

GZS za inovacije; 

– tretja skupina je šest udeležencev, ki delujejo kot »povezovalci« obeh sfer. Med temi so 

trije visoki uradniki MIZŠ, CPI, ZRSŠ. Ker je izvajalec programov v šolstvu MIZŠ, je 

bilo nujno, da je bilo vključeno v našo raziskavo. Naslednji trije so vodja simpozija s 

tehničnega področja, direktorica ene od področnih gospodarskih zbornic in direktorica 

fakultete s tehničnega področja. Zadnji trije so nam služili za še globlji vpogled v 

problematiko oziroma tudi kot komplementarna skupina. 

Kredibilnost raziskave je tako povečana s triangulacijo po različnih virih/skupinah podatkov – 

managerji, ravnatelji, pomembni deležniki. 

Podatke, katere šole so v Sloveniji znane kot inovativne, smo pridobili po telefonu na ZRSŠ 

Ljubljana. Na ZRSŠ Ljubljana so nam povedali, da so njihova merila pri izboru 

najinovativnejših šol naslednja: 

– število projektov na šolah, 

– število raziskovalnih nalog, 

– število nagrajenih dijakov, 

– usposabljanje učiteljev, 

− IKT razvitost. 

V primeru naše raziskave gre torej za kvotno vzorčenje. Izbira enot v vzorec je namreč 

potekala po naslednjem pravilu. Iz množice ravnateljev najinovativnejših šol, ki so 

opredeljene po kriterijih zgoraj, smo izbrali tri ravnatelje, in sicer tiste, ki so bili pripravljeni 

sodelovati. Seznam vseh najinovativnejših šol nam je posredoval ZRSŠ Ljubljana. Iz množice 

managerjev podjetij, ki so v letu 2018 dobila nacionalna priznanja GZS za inovacije, smo 

izbrali tri managerje, in sicer spet glede na njihovo pripravljenost za sodelovanje. Nato smo v 
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tretjo skupino vključili še šest deležnikov, ki so pomembni pri povezovanju obeh sfer, in sicer 

tako, da je po en visoki predstavnik zastopal MIZŠ, CPI in ZRSŠ, zadnji trije pa so bili vodja 

simpozija s tehničnega področja, direktorica ene od področnih gospodarskih zbornic ter 

direktorica fakultete s tehničnega področja. Tudi ti so bili izbrani glede na njihovo 

pripravljenost za sodelovanje v intervjujih.  

Da bi lahko govorili o namenskem vzorcu, bi morali biti izpolnjeni strožji kriteriji glede 

ekskluzivnosti intervjuvancev, kar pa v našem primeru ne velja. 

6.2 Potek izvedbe polstrukturiranih intervjujev 

Za intervjuje smo se odločili, ker je to dobra tehnika zbiranja podatkov in v kvalitativni 

raziskavi tudi najpogostejša (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007). Z namenom izvajanja 

polstrukturiranih intervjujev smo pripravili vprašalnik, da smo zagotovili ogrodje bistvenih 

vprašanj za vse intervjuvance enako. Vprašanja so postavljena glede na cilje raziskave, 

predhodne statistične izračune, raziskovalna (pod)vprašanja ter temeljno raziskovalno 

vprašanje, in sicer tako, da smo dobili odgovore nanje. Po snemanem zvočnem zapisu 

intervjujev smo naredili dobesedne prepise – transkripte, ki so nam služili za kodiranje.  

Oblikovali smo naslednja vprašanja za intervjuje: 

– Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

– Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

– Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

– Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

– Kako bi po Vašem mnenju dosegli trajnostno sodelovanje teh dveh sfer? 

– Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

– Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

– Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in 

gospodarstvo za doseganje dobrih rezultatov. 

– Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

– Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

– Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

– Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

– Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

– Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 
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– Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

– Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

– Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Bili smo pozorni na to, da smo postavili odprta vprašanja, saj tako intervjuvanci najlažje 

izrazijo svoja stališča in poglede. Ob teh vprašanjih lahko prosto oblikujejo odgovore. 

Potem ko smo s sodelavci, ki niso bili udeleženi pri kreiranju vprašanj, večkrat kritično 

pregledali vprašanja, smo izpeljali pilotni vzorec, in sicer tako, da smo izbrali po enega 

posameznika iz vsake od skupin – visok uradnik (VU), ravnatelj inovativne šole (RI), 

manager inovativnega podjetja (MI) in pomembni deležnik (PD). Pilotno testiranje je 

pokazalo, da so vprašanja jasna, dobro postavljena in ustrezna ter da lahko postavimo vsem 

intervjuvancem enaka vprašanja. 

Udeležencem smo zagotovili anonimnost, zato ne bomo natančno opredelili regije, v kateri se 

nahajajo proučevane šole in podjetja, ker bi lahko bili ravnatelji in managerji prepoznani in 

jim anonimnosti ne bi mogli zagotoviti. Konkretnih podatkov ne navajamo. Ob tem se 

zavedamo, da popolne anonimnosti ni in se subjekt raziskave ob natančnem prebiranju lahko 

ugotovi, saj je šola ali podjetje prepoznavno po nekaterih karakteristikah (prostorski 

opremljenosti, nagrajenih dijakih, preteklih dogodkih, kadru, nagradah ipd.).  

Pred pričetkom raziskave smo pridobili potrebna soglasja. Udeležence smo seznanili z 

namenom in cilji raziskave ter načinom zbiranja podatkov. Sodelovanje udeležencev je bilo 

prostovoljno. Trudili smo se, da v nobeni stopnji raziskovalnega procesa ni bila povzročena 

nikakršna škoda nobenemu posamezniku ali organizaciji. Upoštevali smo načelo raziskovalne 

etike in zagotovili zaupnost osebnih podatkov.  

Intervjuje smo izvedli med decembrom 2018 in februarjem 2019. 

Za intervjuje smo se domenili po telefonu ali po e-pošti. Do nekaterih intervjuvancev pa smo 

prišli prek osebnih povezav, saj je dostop do ljudi v nekaterih organizacijah težaven, česar 

smo se že predhodno zavedali in tudi predpostavljali, saj so nekateri zelo zasedeni in 

preobremenjeni. 

Vsi intervjuji so potekali v pisarnah intervjuvancev po Sloveniji in so trajali od dvaindvajset 

do štiriinšestdeset minut. Dan in uro intervjuja smo obojestransko uskladili, saj so 

intervjuvanci razumeli, da smo od njih dokaj oddaljeni in vezani na svojo zaposlitev. 

Pred pričetkom intervjujev smo pridobili tudi soglasje za snemanje. Vsi so se s snemanjem 

strinjali in nihče ni imel težav, ker je bila vklopljena snemalna naprava. 
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Na začetku smo se trudili vzpostaviti dober »stik« z intervjuvancem, da se razvije odnos 

zaupanja, saj se tako intervjuvanci ne počutijo neprijetno pri razkrivanju mnenj, izkušenj, 

predlogov ipd. Le ena od intervjuvanih oseb je bila od začetka bolj odklonilno razpoložena. 

Nato je intervju tudi z njo stekel, toda bil je časovno najkrajši. Pri vseh ostalih intervjujih je 

bil pristen stik vzpostavljen in so intervjuji tekli spontano, v prijetnem vzdušju. 

Kot raziskovalci smo, kot svetujeta Kordeš in Smrdujeva (2015), pazili, da smo pri 

intervjuvancih zbudili zanimanje za raziskovalno temo, ohranjali fokus skozi intervju ter 

odpirali prostor za udeleženčevo samoraziskovanje, kar je zelo pomembno, saj iz udeležencev 

tako naredimo raziskovalce. 

Želeli smo, da postane raziskovalno vprašanje dovolj pomembno udeležencu, da se mu 

posveti tudi sam (Kordeš in Smrdu 2015), saj le tako postane raziskovanje res »globinsko«. 

Že med intervjuji se je izkazalo, da je tematika zelo aktualna, pereča in za prihodnost zelo 

pomembna, kar so potrdili vsi udeleženci. O problematiki raziskovanja so bili pripravljeni 

veliko povedati, saj si vsi želijo, da bi se stanje na tem področju izboljšalo in okrepilo, kar 

bomo videli skozi analizo zbranih podatkov. 

6.3 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov ter ključne ugotovitve 

Po opravljenih intervjujih smo začeli z dobesednimi prepisi dvanajstih posnetih intervjujev. 

Raziskovalcu je v veliko pomoč, če so intervjuji snemani, saj to omogoča točen zapis 

intervjuja. Vsebinsko v izjave nismo posegali, le nekoliko smo jih popravili z jezikovnega 

vidika za lažje razumevanje. 

Zvočni zapisi intervjujev so shranjeni pri raziskovalki, transkripti v celoti pa so v prilogi 3. 

Prepise smo nato večkrat prebrali, tako da smo dobili vpogled v celoto. Poudarili smo 

pomembne dele, izločili, kar ni pomembno, in označili tisto, česar nismo predvidevali, pa se 

je vseeno pokazalo za pomembno. 

Dele, ki so najpomembnejši, smo kodirali, jih združili po podobnosti in jih priključili k 

vsebinskim sklopom oziroma kategorijam, do katerih smo prišli po postopku v algoritmu, ki 

smo ga predstavili na sliki 23. Uporabili smo metodo analize vsebine (content analysis 

methode) po Milesu in Hubermanu (1994); to je postopek, pri katerem smo, s 

kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva, oblikovali pojme ter jih povezali v 

kategorije in na njihovi osnovi oblikovali pojasnitve (Lamut in Macur 2012).  
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Slika 23: Algoritem poteka transformacije vprašanj za intervjuje, raziskovalnih 

(pod)vprašanj in ciljev v kategorije 

Za boljše razumevanje algoritma poteka transformacije v preglednici 21 prikazujemo, kako 

smo povezali vprašanja za intervjuje, raziskovalna (pod)vprašanja in cilje v kategorije. 

Preglednica 21: Povezava vprašanj za intervju, raziskovalnih (pod)vprašanj in ciljev v 

kategorije 

Vprašanja za 

intervju 

Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšni so pogledi ravnateljev in managerjev v podjetjih na pomen povezovanja in 

usklajenost izobraževanja ter gospodarstva nasploh s ciljem doseganja večje 

zaposljivosti mladih? 

Cilji raziskave Raziskati poglede ravnateljev šol in managerjev podjetij na pomen povezovanja 

izobraževanja in gospodarstva. 

Kategorija 1 Pogledi ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih deležnikov na 

pomen povezovanja in usklajenosti izobraževanja ter gospodarstva 

Vprašanja za 

intervju 

Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

                                                                                                                  se nadaljuje 
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Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšna je vloga vodij pri povezovanju obeh sfer? 

Cilji raziskave Raziskati poglede ravnateljev šol in managerjev podjetij na pomen povezovanja 

izobraževanja in gospodarstva. 

Kategorija 2 Vloga vodij in pomembnih deležnikov pri povezovanju obeh sfer 

Vprašanja za 

intervju 

Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer 

doma ali v tujini bi sami izpostavili? 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni 

dejavniki povezovanja šolstva in gospodarstva? 

Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti trajnostni dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom? 

Cilji raziskave 

 

Raziskati in ugotoviti dosedanjo povezanost in pomen povezav med slovenskimi 

srednjimi šolami in gospodarstvom. 

Kategorija 3 Stanje povezanosti med slovenskimi srednjimi šolami in gospodarstvom 

Vprašanja za 

intervju 

Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti 

mladih? 

Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in 

ostale lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kaj bi bilo treba storiti za doseganje konkretnih rezultatov pri povezovanju teh dveh 

sfer oziroma kako naj bi delovale povezave med srednjimi šolami in gospodarstvom, 

da bi dosegale dobre rezultate? 

Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Cilji raziskave 

Raziskati, katere prednosti za trg dela in za inovativnost mladih bi povezovanje 

prineslo šolam in katere gospodarstvu, predvsem kar zadeva aktualnost 

izobraževalnih programov ter politiko zaposlovanja in problem brezposelnosti. 

Kategorija 4 Prednosti povezovanja obeh sfer za trg dela in inovativnost mladih, s poudarkom na               

se nadaljuje 
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aktualnosti izobraževalnih programov, politiki zaposlovanja in problemu strukturne 

brezposelnosti 

 

Vprašanja za 

intervju 

Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje 

v šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju 

inovativnosti? 

Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na 

povezovanje srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k 

večji inovativnosti mladih. 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti trajnostni dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom? 

Cilji raziskave Raziskati, katere prednosti za trg dela in za inovativnost mladih bi povezovanje 

prineslo šolam in katere gospodarstvu, predvsem kar zadeva aktualnost 

izobraževalnih programov ter politiko zaposlovanja in problem brezposelnosti. 

Kategorija 5 Ustvarjanje spodbudnega okolja za inovativnost 

 

Vprašanja za 

intervju 

Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni 

dejavniki povezovanja šolstva in gospodarstva? 

Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Cilji raziskave 

Na podlagi rezultatov analize odgovorov ravnateljev in managerjev ugotoviti, kako 

povezati šolstvo in gospodarstvo za doseganje pozitivnih učinkov na brezposelnost v 

prihodnosti. 

Kategorija 6 Dejavniki, ki vplivajo na boljše povezovanje šolstva in gospodarstva 

 

Vprašanja za 

intervju 

Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij?                                                  se nadaljuje 
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Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni 

dejavniki povezovanja šolstva in gospodarstva? 

Cilji raziskave Raziskati in ugotoviti dosedanjo povezanost in pomen povezav med slovenskimi 

srednjimi šolami in gospodarstvom. 

Kategorija 7 Zaviralni dejavniki medsebojnega povezovanja 

 

Vprašanja za 

intervju 

Kako bi po Vašem mnenju dosegli trajnostno sodelovanje teh dveh sfer? 

Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih inštitucij? 

Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in 

gospodarstvo za doseganje dobrih rezultatov. 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti trajnostni dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom? 

Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Cilji raziskave Na podlagi rezultatov analize odgovorov ravnateljev in managerjev ugotoviti, kako 

povezati šolstvo in gospodarstvo za doseganje pozitivnih učinkov na brezposelnost v 

prihodnosti. 

Kategorija 8 Vzpostavitev trajnostnega dialoga med izobraževanjem in gospodarstvom 

 

Vprašanja za 

intervju 

Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer 

doma ali v tujini bi sami izpostavili? 

Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in 

gospodarstvo za doseganje dobrih rezultatov. 

Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na 

povezovanje srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k 

večji inovativnosti mladih. 

Raziskovalna 

(pod)vprašanja 

Kakšni so pogledi ravnateljev in managerjev v podjetjih na pomen povezovanja in 

usklajenost izobraževanja ter gospodarstva nasploh s ciljem doseganja večje 

zaposljivosti mladih? 

Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti trajnostni dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom?                                                            se nadaljuje 
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Kakšna je vloga vodij pri povezovanju obeh sfer? 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni 

dejavniki povezovanja šolstva in gospodarstva? 

Kaj bi bilo treba storiti za doseganje konkretnih rezultatov pri povezovanju teh dveh 

sfer oziroma kako naj bi delovale povezave med srednjimi šolami in gospodarstvom, 

da bi dosegale dobre rezultate? 

Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Cilji raziskave Na podlagi razvitega modela povezovanja šolstva in gospodarstva podati priporočila 

managementu srednjih šol ter podjetij, ki bi pomagala pri doseganju večje 

zaposljivosti mladih ter pri doseganju temeljne usmeritve nacionalne politike glede 

spodbujanja inovativnosti. 

Podati priporočila za nadaljnje raziskave na tem področju. 

Kategorija 9 Priporočila in ugotovitve ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih 

deležnikov 

 

Odgovori na vprašanja v intervjujih in odgovori na raziskovalna (pod)vprašanja, prav tako 

tudi cilji raziskave se med seboj prepletajo, zato se pri posameznih kategorijah ponovijo. 

Podatke smo izčrpno obdelali in naredili preglednice za lažje razumevanje. Pustili pa smo si 

tudi »prostor« za ideje, ki so »vzniknile« iz podatkov (Glaser 1992). 

Izvedli smo torej dvanajst intervjujev. Osebe, ki smo jih intervjuvali (po spolu in po tem, 

koliko let opravljajo funkcijo, zaradi katere smo jih izbrali za intervju), so naslednje: 

– visoki uradnik (VU1) – 9 let; 

– visoka uradnica (VU2) – 6 let; 

– visoka uradnica (VU3) – 27 let; 

– ravnateljica inovativne šole (RI1) – 7 let; 

– ravnatelj inovativne šole (RI2) – 11 let; 

– ravnateljica inovativne šole (RI3) – 21 let; 

– manager inovativnega podjetja (MI1) – 2 leti; 

– manager inovativnega podjetja (MI2) – 3 leta; 

– manager inovativnega podjetja (MI3) – 12 let; 

– pomembna deležnica (PD1) – 3 leta; 

– pomembni deležnik (PD2) – 14 let; 

– pomembna deležnica (PD3) – 2 leti. 
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Intervjuvali smo torej šest moških in šest žensk, ki imajo različno dolgo delovno dobo na tem 

delovnem mestu, in sicer od dveh do sedemindvajset let. 

Izjave intervjuvancev so torej zapisane dobesedno, v pogovornem jeziku, zato da bi zagotovili 

čim večjo objektivnost. 

Tudi Neuman (2006) predlaga, naj bo interpretacija sestavljena iz posameznih citatov iz 

zbranih podatkov, ki nakazujejo sklep interpretacije. 

Dobesedne izjave intervjuvancev dopolnjujejo zapisi iz literature, ki so pomensko podobne 

tem izjavam. Skupaj pa so podlaga ključnih ugotovitev naše raziskave. 

Kot predlaga Mesec (1998), smo v procesu analize uporabili šest faz: 

– urejanje gradiva; 

– določanje tem in enot kodiranja; 

– odprto kodiranje: 

– pripisovanje pojmov empiričnemu gradivu; 

– anglomeracija sorodnih pojmov v kategorije; 

– aksialno kodiranje in analiza značilnosti pojmov in kategorij; 

– izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij; 

– odnosno kodiranje; 

– oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Še natančneje smo se seznanili s kodiranjem po priporočilih Kordeša in Smrdujeve (2015), ki 

razložita, da je namen kodiranja odkriti strukturo, oblike ter zakonitosti in jih potem razložiti. 

Po njuni razlagi smo zaradi velike »mase« podatkov določili kode – to so zapisi, ki označujejo 

pomen besed, fraz, stavkov, odstavkov (so metafore zanje, jih povzamejo ipd.) (Kordeš in 

Smrdu 2015). S pomočjo kod smo potem lažje razvili kategorije. 

Zbrano empirično gradivo smo najprej vsebinsko razčlenili na enote kodiranja, ki smo jim 

nato pripisali ustrezne izraze za pojme, ki smo jih smiselno grupirali v kategorije. Temu je 

sledila analiza njihovih značilnosti, nato pa izbor najrelevantnejših kategorij in njihova 

definicija ter sestavljanje odnosov med njimi (Lamut in Macur 2012). Pazili smo, da nismo 

oblikovali preozkih kategorij. 

Vsebinski sklopi oziroma kategorije, ki smo jih izbrali kot najrelevantnejše, so: 

– Pogledi ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih deležnikov na pomen 

povezovanja in usklajenosti izobraževanja ter gospodarstva 

– Vloga vodij in pomembnih deležnikov pri povezovanju obeh sfer 

– Stanje povezanosti med slovenskimi srednjimi šolami in gospodarstvom 
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– Prednosti povezovanja obeh sfer za trg dela in inovativnost mladih, s poudarkom na 

aktualnosti izobraževalnih programov, politiki zaposlovanja in problemu strukturne 

brezposelnosti 

– Ustvarjanje spodbudnega okolja za inovativnost 

– Dejavniki, ki vplivajo na boljše povezovanje šolstva in gospodarstva 

– Zaviralni dejavniki medsebojnega povezovanja 

– Vzpostavitev trajnostnega dialoga med izobraževanjem in gospodarstvom 

– Priporočila in ugotovitve ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih 

deležnikov 

Podatke smo smiselno uredili, jih primerjali po kategorijah, analizirali, soočili izjave 

intervjuvancev in jih tudi primerjali. Pomembne izjave smo dobesedno navedli. Nato smo 

dobljene ugotovitve primerjali s teorijo. Po interpretaciji smo napisali še ključne ugotovitve in 

diskusijo konec vsake kategorije. Na podlagi teh ugotovitev smo lahko oblikovali splošne 

trditve. Proces analize smo sklenili z oblikovanjem teoretične razlage ali utemeljitveno teorijo 

oziroma s pojasnitvijo raziskovalnega pojava (Lamut in Macur 2012), ki sledi v naslednjih 

podpoglavjih. 

6.3.1 Pogledi ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih deležnikov na 

pomen povezovanja in usklajenosti izobraževanja ter gospodarstva 

Analizo pričenjamo z odgovori na vprašanje, kakšno je stališče intervjuvancev do 

povezovanja izobraževanja in gospodarstva. Odgovori vseh deležnikov so pokazali, da so vsi 

zelo naklonjeni povezovanju sfere šolstva in sfere gospodarstva. Strinjajo se, da je ta dialog 

nujno potreben, če želimo, da bomo imeli gospodarsko rast, da bomo zmanjšali brezposelnost, 

še posebej strukturno, ki je problem v zadnjih letih, ko se, kot razlagajo Žižmond idr. (2005), 

izobrazba, sposobnosti in ostale lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev 

zaradi strukturnih sprememb v narodnem gospodarstvu in zaradi tehnološkega napredka. Če 

pogledamo to situacijo z ekonomskega vidika, jo definiramo kot neskladje med ponudbo 

kadrov in povpraševanju po kadrih (Samuelson in Nordhaus 1998). Pomena povezovanja se 

zavedajo prav vsi intervjuvanci. 

Njihovo stališče do povezovanja obeh sfer sledi v nadaljevanju. 

VU1 pravi:  

Trdim, da kakovostnega poklicnega izobraževanja brez tesnega sodelovanja delodajalca in šole 

oziroma mladega, ki se bo pozneje iz šole zaposlil, ne more iti, ker je treba tesno graditi njegov 

razvoj, kot tudi je treba znati na nivoju sistema tesno graditi povezave in te potrebe in znati 

zadovoljiti eden drugega. 

VU3 doda:  
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Menim, da je pravzaprav zveza neposredna na nek način, kajti učenje je pravzaprav prilagajanje 

na adaptacijo v različnih človekovih obdobjih in seveda kariera je ena – hočemo nočemo temeljna 

oblika našega aktivnega življenja in obdobja in seveda je tukaj velika konekcija, velika 

povezanost, dasiravno sigurno bi moralo šolstvo zavzeti tudi tiste druge pozicije, glede na staro 

obliko gospodarstva. Nekako omogoča tudi preostali natalni razvoj, ki ga pa mogoče ta 

gospodarski razvoj do zdaj še ni zapopadel. 

 

Tudi RI1 razlaga, kako pomembno je povezovanje obeh sfer:  

Izobraževanje mora biti na nek način v službi ali pa bom rekla z roko v roki z vsemi dejavniki, 

tako gospodarstvom kot družbo kot razvojem kot splošnim utripom. Ko govorimo pa o srednjem 

poklicnem in strokovnem izobraževanju, je pa jasen cilj, kar pomeni, da mora biti, da skupaj 

razvijamo, ker mi ne izobražujemo za zdaj, mi izobražujemo za potem in moramo poznati celo 

vizijo gospodarstva, če hočemo prav izobraževati. 

RI2 k temu dodaja, da je povezovanje teh dveh sfer nujnost in si brez tega šole sploh ne 

moremo predstavljati, saj bi brez te prepletenosti bila šola sama sebi namen. 

RI3 širše razmišlja o tej problematiki in pravi:  

Naklonjena sem mu, ker vidim ogromno prednosti. Šola je umeten sistem, šola ni realen 

gospodarski svet, nikoli ni in nikoli ne more biti in tudi nikoli ne bo. Šola je neke vrste inkubator, 

kjer lahko daje osnove, kjer lahko dijake usmerja. V stroki lahko da en delček, ne more pa vsega. 

Podjetje pa živi v svojem svetu, je prisiljeno upoštevati te robne pogoje, ki jih pač v gospodarstvu 

vedno moraš upoštevati, da je izdelek kakovosten, da je pravočasen, da je v njega vloženo 

ogromno znanja, pa da je tudi ekonomičen, da se splača. In to lahko dijake, pravzaprav tega 

odnosa do teh izdelkov, kar pač nekdo počne, lahko predvsem nauči podjetje, šola tega znanja in 

izkušenj nima, ne more prenašati na druge. 

RI3 razloži, da šole nimajo možnosti, da bi usposobili mlade za točno vse profile, ki jih 

gospodarstvo potrebuje, saj nimajo, niti ne morejo imeti vse infrastrukture, ki bi to omogočala 

(nobena šola npr. nima topilnice, talilnice ipd.). Ravno zaradi tega je tako sodelovanje ena 

velika nadgradnja. Je pa seveda zelo odvisno, kaj v podjetjih z dijaki na PUD-u počnejo. RI3 s 

tem izpostavi problem odnosa, s čimer se bomo ukvarjali v eni od naslednjih kategorij.  

MI3 že pri izražanju stališča do povezovanja izpostavi problem, da je »premalo povezano; 

premalo poslušamo eden drugega«. 

Posledično zaradi tega nimajo ustreznih kadrov in v tem podjetju so prišli do spoznanja, da si 

bodo morali kadre vzgojiti sami, ker iz šol ne pridejo takšni, kot bi jih oni radi imeli. Kot v 

svoji raziskavi ugotavlja Puklek Levpuščkova (2018), visokotehnološke družbe za svoj razvoj 

potrebujejo kompleksna in specializirana znanja. Neskladja v znanju in spretnostih pa 

zmanjšujejo možnosti za učinkovito rabo človeškega kapitala (Čelebič 2018). 
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Tudi MI2 izpostavi problem pomanjkanja ustrezne delovne sile v njihovem podjetju in razloži, 

kako se oni zdaj zaradi tega trudijo krepiti sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. 

Komplementarna skupina intervjuvanih se strinja, da je povezovanje šolstva in gospodarstva 

nujno. PD1 pravi:  

Meni se zdi, da je to nujno potrebno in da je, vsaj kar se tiče slovenskega sistema, tega premalo, 

predvsem se mi zdi tu sicer, da je žogica na obeh straneh, ampak izobraževalni sistem kot tak 

zaradi že same organizacijske strukture in vsega pač se ne prilagaja spremembam tako hitro, kot 

se dogajajo. Dogajajo se z izjemno hitrostjo in če želimo, če hoče izobraževalni sistem vzgajati in 

razvijati kadre, ki bodo lahko uspešno delali na delovnih mestih kjer koli, na katerem koli 

področju, se morajo prilagajati in morajo spremljati spremembe. 

Hkrati pa PD1 doda, da je v Sloveniji kar nekaj dobrih praks povezovanja, predvsem na 

tehničnih fakultetah. 

Tudi PD2 meni, da je tega veliko premalo, toda nujno potrebno, in sicer iz ogromno vidikov.   

PD2 poudari povezovanje vseh deležnikov:  

Delamo na tem, da bi povezovali šolo s podjetji, ki naš kader zaposlujejo, z dobavitelji opreme, 

za katero se naši dijaki učijo uporabljati, po drugi strani pa tudi z univerzami, z visokimi šolami 

itd. Vsi mi bi morali sodelovati. Pri tem bi pridobila šola na kakovosti, ker bi, če samo gledamo 

povezovanje z dobavitelji opreme, njim je tudi interes čim bolj to opremo predstaviti našim 

dijakom, ker pozneje, ko se oni zaposlijo, bodo to opremo tudi naročali, kupovali, uporabljali. 

Podjetja so tu prva, ki so zainteresirana za kakovosten kader, da se kaj naučijo že v času 

izobraževanja, ker po navadi nas kritizirajo, da jih slabo naučimo. Ko jih povežemo, oni 

prevzamejo del te odgovornosti sodelovanja pri tem izobraževalnem procesu.  

Tudi Markič (2004) opozarja, da šole morajo upoštevati potrebe podjetij.  

Ključne ugotovitve in diskusija 

Vsi intervjuvanci se močno zavedajo izrednega pomena povezovanja sfere šolstva in 

gospodarstva še posebej v današnjem času, ko delovne sile na trgu dela primanjkuje. Da je 

povezovanje izrednega pomena, nujno in da vsekakor mora biti, zatrjujejo tudi VU2, RI2 in 

MI3, kar se ujema z mnenji teoretikov, kot so Drucker (1985), Crowther in Caldwell (1991), 

Achleitner, Wallner in Schönherr (2012), Nübler (2014), Dougherty in Lombardi (2016) ter 

Shen, Ye in Zhu (2018).  

Problematika strukturne brezposelnosti vse deležnike žene v smer medsebojnega 

povezovanja, saj je to korak, ki bi zelo pripomogel k zmanjšanju strukturno brezposelnih, ko 

bi se zaradi boljše povezanosti bodoči delavci že prej opremili z ustreznimi znanji, ki jih 

potrebujejo za določena delovna mesta – kadri bi se vnaprej usmerjeno izobraževali. Če 

povzamemo, bi to morala biti naravna povezanost, ki bi morala funkcionirati v dobrobit vseh 

deležnikov.  Skoraj vsi intervjuvanci so si enotni, da je tega povezovanja v Sloveniji premalo 
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in da bo treba na tem področju še marsikaj spremeniti in poglobiti, saj kakovostnega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja brez tesnega sodelovanja šole in delodajalcev ne 

moremo imeti. Zato je treba na nivoju sistema skrbno graditi ustrezne povezave, pri tem pa 

moramo poznati vizijo gospodarstva, saj šole izobražujejo za prihodnost in ne za zdaj.  

6.3.2 Vloga vodij in pomembnih deležnikov pri povezovanju obeh sfer 

Vsi intervjuvanci izpostavijo pomen vodij pri povezovanju obeh sfer. Tudi visoki uradniki 

pritrdijo, da imajo njihove institucije veliko vlogo pri tem povezovanju.  

VU1 zatrdi:  

CPI ima zelo veliko vlogo v bistvu. CPI – Center za poklicno izobraževanje je osnovna razvojna 

institucija v poklicnem izobraževanju, ki ravno to socialno partnerstvo skozi vse faze dejansko 

gradi – v vseh teh fazah je prisoten, tudi v fazi šole, sodelovanja šole pa delodajalcev, mentorjev 

ipd., kar pomeni, da CPI ima kar lahko velik vpliv na to. Je pa res, da na lokalnem nivoju pa 

nismo toliko prisotni, ker bolj sodelujemo s šolami, smo pa jasno pripravljeni tudi na lokalnem 

nivoju pomagati v ta razvoj v taki koaliciji. 

VU2 razlaga:  

Mi smo tisti, ki dejansko […] odgovarjamo na potrebe gospodarstva. Zlasti v tistem delu, ko 

govorimo o poklicnem, v splošnem tako ali tako vemo, da gimnazije so prvenstveno namenjene 

nadaljnjem študiju. V poklicnih in strokovnih smo pa zato, da odgovorimo na njihove potrebe, 

vendar treba pa je vedeti, da če se midve danes zmeniva za nov program, bo šele čez tri, štiri, pet 

let. In to je treba pač vedeti, da določene možnosti obstajajo v okviru obstoječih programov, kjer 

je 20 odstotkov kurikula odprtega in to pomeni, da lahko posamezne šole odgovorijo na potrebe 

lokalne skupnosti ali pa na potrebe delodajalcev, ki so v njihovi bližini in v teh 20 odstotkov 

imajo fleksibilnega kurikula. 

VU2 se zaveda, kako počasni so premiki v šolstvu, kako hitro pa se vse razvija na svetovnih 

trgih, zato bi moralo biti več sodelovanja vsaj v tistem delu odprtega kurikula, kjer je za to 

dana možnost. Ob tem moramo dodati, da ima tu veliko vlogo ravnatelj, ki mora skrbeti, da se 

kurikul v tem delu ves čas spreminja in prilagaja potrebam gospodarstva, zato mora ves čas 

sodelovati z lokalnimi podjetji. 

V nadaljevanju VU2 razloži, da je v fleksibilnem kurikulu podana možnost, kjer šola lahko 

sledi potrebam gospodarstva. Vsak od socialnih partnerjev ima možnost kadar koli zahtevati 

spremembo standardov v programih. Če ne prej, bi jih bilo treba nujno revidirati na vsakih pet 

let in potem tako velikih neskladij ne bi bilo. S tem VU2 pojasni, da so izobraževalni programi 

pripravljeni tako, da se lahko odzivajo na potrebe gospodarstva, kar se ujema s teorijo, da je 

treba tok razvoja in novosti v gospodarstvu ter vse nastale spremembe vnesti v kurikul, 

ustrezno usposobiti dijake, da lahko takoj po končanem šolanju nastopijo z delom (Justinek in 

Žnidar 2010). 
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S strani VU2 dobimo zagotovilo, da nepretrgano sodelovanje absolutno že zdaj je  na takem 

nivoju, kot mora biti. To je tudi edini primer, ostali intervjuvanci priznajo, da zglednega 

sodelovanja še ni. 

VU3 razmišlja:  

Zavod za šolstvo je bil pravzaprav ustanovljen z vidika, da podpre šolnike pri njihovem razvoju. 

Na drugi strani pa je zavod vedno podpiral tudi bom rekla državo, institucije ali ministrstvo za 

šolstvo, ko je predlagal, kaj je tisto potrebno, da se uči. Je naša institucija zvezana z državo – torej 

predlaga dejansko vsebine, cilje, standarde, filozofijo, če hočemo temu reči – torej od a do ž. 

Dejansko tukaj nastajajo te stvari, po drugi strani pa seveda smo usmerjeni do šol oziroma 

učiteljev, da jim svetujemo, kako to izpeljati. Kako pa v realnosti to izpeljati, dasiravno v resnici 

tega nismo sprobali, da je to pravzaprav neke vrste teorija, opazovanje preživele prakse, morda 

kakšnih dobrih primerov praks, ki pa vse temeljijo na starih praksah. 

VU3 s tem opozori, da se programi pišejo na preveč teoretičen način. Teorija pa, kot vemo, 

lahko prenese vse. Kako to v praksi zaživi, pa je drugo vprašanje. Zaradi tega prihaja do 

neskladij, nesmislov, učenja nepotrebnih, odvečnih stvari ipd. Več bi bilo potrebnega 

sodelovanja s praktiki, z učitelji in mentorji, ki to izvajajo. Njih bi bilo treba vključiti, ko se 

postavljajo in pišejo izobraževalni programi. Seveda je nujno treba vključiti gospodarstvo pa 

tudi lokalne skupnosti. Temu dialogu z različnimi deležniki pritrjujejo tudi Cankar, Deutsch 

in Trampuš (2015), saj se bodo le tako programi, projekti in ostale dejavnosti lahko uspešno 

odvijali in zaključili. Komunikacija med vsemi sodelujočimi je najpomembnejša, zatrjuje tudi 

Gotvassli (2008). 

RI1 nam približa vidik dela z mladimi in povezovanje obeh sfer:  

V bistvu smo lahko nek iniciator nekih idej, lahko smo tudi pobudniki recimo akcij – mi imamo 

dan za kariero, kamor povabimo, potem smo pa predvsem tisto, kar jaz vidim, naša vloga pa je 

tudi, da ozaveščamo gospodarstvo in gospodarstvenike o mladostnikih, o generacijah, ki 

prihajajo. Marsikatero podjetje ali pa gospodarski subjekt ima še vedno način dela, ki ga 

preprosto danes ni več, in pričakovati, da bo nek mlad človek danes delal tako, kot se je delalo 50 

let nazaj, je misija nemogoče in tukaj notri, če se slišimo, si lahko veliko povemo. Tudi 

gospodarstvo bo moralo spremeniti določene pricipe, tudi spremeniti odnos do novo zaposlenih in 

prisluhniti generacijam, ki prihajajo, če bodo hoteli imeti zaposlene. […] Če mi gledamo 

gospodarstvo, mi smo tudi močno gospodarski, če pogledamo subjekt, sicer na območju javnega 

prostora. Vendar določena spoznanja, ki jih mi spoznamo, se lahko tudi gospodarstvo uči od nas. 

Mi nismo profitni, mi gledamo iz drugega vidika, ampak smo del tega prostora. Kakšni 

sogovorniki so me vzeli zelo za svojo, pa so lahko generalni direktorji velikih firm. Če bi 

pogledala nekaj let nazaj, so nas gledali dol kot neke podrejene kot nekaj, kar se pač gremo. Ne, 

mi smo močni, mi imamo kapital, mi imamo mladostnike. 

RI1 poudari velik pomen vodij pri povezovanju. Poudari tudi komunikacijo, pozitiven dialog, 

ki nikakor ne sme biti ponižujoč, kot je bil še pred nekaj leti. Pomembno je enakovredno 

partnerstvo in učenje drug od drugega. RI1 še posebej opozori na odnos podjetij do mladih, 
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kar izpostavita tudi RI2 in RI3, da nimajo pravega odnosa do dijakov. Sicer se tudi to v 

zadnjem času izboljšuje, še vedno pa ne v zadostni meri. 

Da pa so bili še pred nekaj leti zelo vzvišeni, priznajo prav vsi intervjuvani managerji podjetij.  

RI2 poudari:  

Ravnatelj mora imeti izjemno pomembno vlogo, če govorimo na nekem drugem segmentu, da je 

ravnatelj tvorec pedagoškega trikotnika, torek dijaki – starši – učitelji. In cilj je, da je ta trikotnik 

čim bolj enakostraničen, tako jaz zagovarjam trikotnik razvoja družbe, kjer je ena stranica 

zagotovo stranica delodajalcev, ena izobraževanja in ena raziskav ter razvoja. Predvsem tretje 

področje je pri nas še precej slabo izkoriščen potencial vključevanja, ob tem da potencial pa 

imamo. 

Fullan (2004) pripisuje ravnateljem odločujočo vlogo pri vpeljevanju sprememb, saj mora 

prevzeti vlogo »proaktivnega sistemskega misleca«, katerega naloga je ohranjati smer v 

kompleksnih situacijah. Zaznati mora priložnosti za vpeljevanje sprememb in jih tudi znati 

ustvarjati (Fullan 2004). 

RI2 meni, da je na področju raziskav in razvoja še veliko odprtih in neizkoriščenih možnosti. 

Ravno zaradi tega European Commission (2013) spodbuja države članice h korenitim 

spremembam na področju izobraževanja, predvsem v smislu razvoja, ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

Tudi RI3 poudari odločilno vlogo ravnatelja in pravi:  

Če ni ravnatelj za to, potem se to ne more zgoditi. Nič kar se na šoli dogaja, če za tem ne stoji 

ravnatelj, ne gre, zato ker takoj ustvari stvari, ki ti niso v kontekstu in tiste se ne zgodijo. 

Absolutno odločilna vloga – odločilna je pri tem, da se za stvar odločiš, potem pa moraš tisto res 

spodbujati, peljati morajo pa drugi, ker ti marsičesa ne znaš. Marsikaj morejo potem naprej drugi 

početi, saj zato so v službi konec koncev. Če pa ti izraziš torej podporo takemu sodelovanju, pa je 

logično, da se potem odvija. Sreča pa je v tem trenutku, da se gospodarska situacija tako obrača, 

da tudi kadre rabijo. Bilo je v preteklih letih bistveno težje. Smo imeli težave. So premiki. Bile so 

težave najti praktično usposabljanje pri delodajalcu, zdaj teh težav ni več. Še več bi jih imeli 

marsikje, pa jih ne damo. To je vloga, ki sem si jo jaz ves čas želela, da bi bilo gospodarstvo bolj 

aktivno, ampak jaz sem hotela, da bi bilo tako že prej, ne pa zdaj, ko je prisiljeno.  

RI3 se tako pridružuje mnenju Herbertove (2006), Erčuljeve (2000) ter Olssna in Petersa 

(2005), da je ravnatelj vratar vplivov in sprememb ter odločevalec (Senge 1994). Strokovnjaki 

ravnateljem pripisujejo še vloge svetovalca, načrtovalca, snovalca politike, izvrševalca, 

posrednika, povezovalca z okoljem, graditelja učeče se organizacije, odobritelja ipd. (Warren 

Little 1984; Senge 1994; Bush 1995; 2003; Erčulj 2000; Fullan 2004). 

RI3 govori o tem, kar želimo mi doseči z našo raziskavo, da bi razvili trajnostni dialog med 

vsemi deležniki. Ne samo takrat, ko se pojavijo potrebe, ampak ves čas – tudi v času 
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gospodarske krize oziroma še zlasti v času krize, saj, kot se je pokazalo zdaj, ravno to, da 

gospodarstvo ni razmišljalo vnaprej, je tudi vzrok, da se danes sooča s krizo kadrov. 

Vsi managerji podjetij povedo, da se trudijo biti pobudniki pri različnih dejavnostih, ki 

krepijo sodelovanje med njimi in šolami. 

MI1 razlaga, kako delajo:  

Vabimo, se pogovarjamo, se malo pogovarjamo o kurikulu, o temah, ki so noter, profesorje 

poskušamo prepričati – saj imate odprti kurikul, imate možnost, ampak to je tudi stres za 

profesorje, da se prilagajajo, on bi rajši vzel staro knjigo, pa predaval tiste stvari, ki jih že 20 let 

predava, kar ne bi smeli več, ampak tu noter mi v gospodarstvu lahko prek takih stvari lahko 

pomagamo razodevati, kake težave imamo in jih imamo vsi. […] Določeno strukturo moraš imeti, 

ne moreš imeti samo začetnike, ne moreš imeti samo izkušene, neka struktura tule noter. 

MI1 opozori tudi na problem prekvalificirane delovne sile. 

Tudi PD1, PD2 in PD3 so lahko pobudniki za dobro sodelovanje in se trudijo krepiti vezi med 

vsemi deležniki. 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Vsi intervjuvanci se strinjajo, da imajo vodje odločujočo vlogo tudi pri povezovanju obeh 

sfer. Šolniki opozorijo na podcenjujoč odnos gospodarstva do njih in dijakov, managerji pa 

sami priznajo tak odnos z njihove strani v preteklosti. 

Prav tako smo ugotovili, da imajo veliko vlogo pri povezovanju tudi drugi deležniki, med 

njimi je CPI, ki je osnovna razvojna institucija v poklicnem izobraževanju, ki skozi vse faze 

gradi socialno partnerstvo. Naloga MIZŠ je med drugim tudi to, da odgovarjajo na potrebe 

gospodarstva. ZRSŠ pa ima nalogo, da podpira šolnike pri njihovem razvoju. 

Na podlagi raziskave smo prišli do ugotovitve (slika 24), da bi več sodelovanja in 

komunikacije med vsemi deležniki pripomoglo k izboljšanju situacije, ki vlada na področju 

strukturne brezposelnosti, kar bi moralo vedati vodstvo obeh sfer in v tej smeri okrepiti 

različne dejavnosti. Menimo, da se nekateri deležniki v Sloveniji še ne zavedajo, kar je uspelo 

dokazati številnim raziskovalcem (Hanushek in Kimko 2000; Krueger in Lindhal 2001; 

Bassanini, Scarpetta in Hemmings 2001; Barro 2001; Woessmann in Schütz 2006; Hanushek 

in Woessmann 2008), in sicer pozitivno povezavo med izobraževanjem, stopnjo zaposlenosti 

in gospodarsko rastjo. Še posebej pa bi morali biti seznanjeni s trditvijo enega od vodilnih 

raziskovalcev tega področja, da je kakovost izobraževanja tesno povezana z gospodarsko 

rastjo države (Hanushek 2018). 
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Slika 24: Trajnostno sodelovanje vseh deležnikov 

Če povzamemo, menimo, da imajo ravnatelji ključno vlogo pri usklajevanju odprtega 

kurikula s potrebami gospodarstva in so pomembni kot usklajevalci z vsemi deležniki. 

Ravnatelji so odločujoči tudi pri vpeljevanju sprememb in priznavajo, da je na področju 

raziskav in inovativnosti še veliko neizkoriščenih možnosti. 

Managerji v podjetjih se morajo zavedati pomembnosti trajnostnega sodelovanja s šolstvom 

in si nikakor ne smejo privoščiti vzvišenosti v tem odnosu, kot so si dovolili v preteklosti in 

sami to tudi priznavajo. Za korektno in kakovostno sodelovanje se morajo truditi tudi v času 

gospodarske krize in takrat, ko ne čutijo pomanjkanja kadra, saj ne morejo vedeti, kaj bo 

prinesla nepredvidljiva prihodnost. 

Pomembni deležniki imajo prav tako pomembno vlogo, ki se je sicer zavedajo, vendar 

delujejo premalo povezovalno. 

Pomembna ugotovitev naše raziskave je tudi ta, da ZRSŠ, ki predlaga vsebine, cilje, standarde 

ipd., to dela na povsem teoretičen način. Skozi intervjuje ugotavljamo, da je marsikaj 

teoretično zelo dobro napisano, v praksi pa ne deluje. 

Najpomembneje je, da vodje vedo, kako pomembna je njihova vloga pri vzpostavitvi 

konstruktivnega trajnostnega dialoga. Pri tem si moramo znati prisluhniti in se učiti drug od 

drugega, saj bi to prineslo koristi za vse strani. 
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6.3.3 Stanje povezanosti med slovenskimi srednjimi šolami in gospodarstvom 

Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba spremeniti, vidijo intervjuvanci vsak po 

svoje. Spet VU2 izstopa in meni, da stanje ni problematično in da je vse ustrezno zastavljeno:  

Trenutno je gospodarstvo in drugi socialni partnerji, tudi sindikati so prisotni čisto pri vseh 

stopnjah priprave programov in tudi izvedbe, zato ne vidim razloga, da je treba kar koli 

spremeniti na bolje ali pa bog ne daj – na slabše. Pri pripravi programov sodelujejo, pri  njihovem 

sprejemu, v strokovnih svetih so vsi socialni partnerji in gospodarstvo in sindikati. Pri objavah 

razpisov, ki jih damo vsako leto za učna mesta oziroma za dijake v razpisu za srednje šole – 

sodelujejo gospodarske zbornice. Njim pošljemo v opredelitev, da povedo, kaj je potrebno in 

kateri programi in poklici so pomembni, v vajeništvu sodelujejo zdaj, absolutno zelo aktivno, zelo 

angažirano in pa v bistvu imamo tudi koordinacijo na ministrstvu, kjer si izmenjujemo eni in 

drugi koordiniramo, poskušamo koordinirati delo. Jaz ne vidim, kaj bi še lahko bolj sodelovali.  

Sicer VU2 v nadaljevanju doda, da bi lahko to sodelovanje še izboljšali, in sicer naj se 

izobraževalni sistem bolj prilagaja potrebam na znanju temelječega gospodarstva, kot menijo 

tudi Bevc, Koman in Murovec 2006. 

VU3 razmišlja drugače:  

Zdaj koliko so šole uspele se prilagajati razvoju gospodarstva, to pravzaprav vemo, skozi obdobja 

vedno govorimo, tudi gospodarstveniki, da šola caplja za potrebami, ki jih gospodarstvo ima. 

Seveda gospodarstvo identificira določeno potrebo, šolstvo pa rabi nove generacije usposobiti, 

rabi za to čas in dejansko smo vedno zares nekje v ozadju. […] Fantje včasih niso opravili nobene 

šole, so pa izjemno dobri podjetniki – ujamejo ritem, dojamejo sistem, so pravzaprav čustveno 

dovolj inteligentni, da razumejo, kaj publika potrebuje, znajo komunicirati in so izjemno lahko 

uspešni v svojem poslu, dasiravno so mogoče naredili komajda osnovno šolo, imajo delovne 

navade. Imamo na drugi strani zelo pridne deklice, izjemno uspešne, lahko so celo nadarjene, 

odlične učenke, ki pa pozneje v življenju tako v družini kot dejansko v karieri ne dosegajo 

drugega kot nevroticizme, ker seveda se običajno realnost ne sklada z referencami, ki jih 

velikokrat seveda želimo v šoli naučiti in to so nevroticizmi. In to se tudi dogaja in seveda so te 

avtoimune in vse druge bolezni, ki zdaj nastajajo – verjetno so tudi posledica tega občutenja 

neravnovesja. 

Torej šola da neke temelje, izhodišča, osnovo, potem pa se mora človek znati prilagoditi, se 

učiti in dopolnjevati v smeri, kamor ga vodi poklicna pot. 

VU3 ima že v osnovi globlji pogled na to problematiko in izpostavi kar nekaj vidikov, na 

katere lahko gledamo kot na »stranski produkt« naše raziskave. 

Spodbudno je, da vsi trije ravnatelji nakažejo pozitivne premike v smeri povezovanja obeh 

sfer. RI1 razloži: »Mi smo se zelo dobro umestili v ta gospodarski prostor, v katerem smo, in 

sicer eno je, da je svoje naredil sam izobraževalni program, tole praktično usposabljanje z 

delom (PUD) je en velik korak naprej. Tukaj smo se našli – šole pa gospodarstvo, če smo prej 

delali te zadeve malce »ad hoc«, pa iskanje, pa neke interese, je pa zdaj sistemsko umeščeno.« 
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RI1 meni, da je zelo pomembno, da imamo močne partnerje, s katerimi se vzajemno 

dopolnjujemo in si znamo prisluhniti. Tudi Justinek in Žnidar (2010) sta mnenja, da šole 

želijo prisluhniti potrebam gospodarstva in ustrezno usposobiti dijake. 

RI1 s svojim razmišljanjem že nakaže pravilno pot, ki bi jo morale narediti prav vse šole  – 

delati na kakovosti in prepoznavnosti, kar se zelo obrestuje.  

Tudi RI2 nakazuje izboljšanje:  

V zadnjih letih od kar obstaja zadnja, še aktualna prenova, ko je nastopil PUD, se je to 

povezovanje zelo okrepilo. V zadnjih treh, štirih letih se je zgodil neverjeten interes tudi na strani 

gospodarstva, kjer se tudi demografija pelje na trg delovne sile, kjer so potrebe, sploh po 

tehničnih poklicih, se pokazale vsaj v naši dolini kot izjemno potrebne in tako kot mi novačimo 

osnovnošolce za promocijo, tako nas zdaj tudi oni na nek način, če lahko ta izraz uporabim – 

novačijo. 

Prav tako RI2 ne more mimo tega, da ne bi opozoril na slabo komunikacijo v preteklosti, ko 

gospodarstvo ni imelo interesa, da bi sodelovali s šolami. Dialog je bil večinoma 

nekonstruktiven, celo vzvišen. Šolstvu so očitali, da jih nič ne naučijo, da jih morajo oni vse 

na novo naučiti. Že Svetlik in Lorenčič (2002) opozorita, da je potrebno čedalje bolj zvezno 

prilagajanje izobraževanja in da so premalo občasne reforme, saj je ogromno tehnoloških in 

organizacijskih sprememb, ki se dogajajo zelo hitro. 

Vsi intervjuvani ravnatelji so govorili o slabi komunikaciji s strani gospodarstva, ki pa se je v 

zadnjih letih zaradi potreb po kadrih izboljšala. Teoretik Gotvassli (2008) poudarja, da je 

komunikacija med vsemi sodelujočimi najpomembnejša, kar bi morali upoštevati vsi 

managerji ter drugi deležniki v gospodarstvu in ne le takrat, ko potrebujejo delovno silo. 

RI3 prav tako govori o izboljšanju, ki pa je še v povojih:  

Sodelovanje poteka tam dobro, kjer se zdaj kadrovski primanjkljaji tako močno kažejo, da so 

podjetja – da niso ne samo deklarativno, ampak v resnici zainteresirani za kader in pripravljena 

pomagati s sovlaganji. Danes je že situacija, ko iščejo delavce. Še huje bo, ampak se po mojem še 

ne zavedajo vsega, znotraj pet do deset let, ker ljudi za izvajanje vseh teh operacij, ki jih imajo v 

podjetjih, ne bo. Enostavno jih ne bo. Slovenci nimamo take natalitete, premalo nas je. 

Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da so generacije, ki končajo šolanje in se vključijo na trg 

dela, vedno manjše (ZRSZ 2019a). Zmanjšuje se število mladih, ki so vpisani v srednješolsko 

izobraževanje, kar posledično pomeni manj človeškega kapitala v prihodnosti (UMAR 2018). 

MI1 ima ekonomski pogled na odnos med šolo in gospodarstvom, saj razloži:  

Kot proizvodna podjetja oziroma kot industrija smo v bistvu kupec celotnega izobraževalnega 

sistema in tako kot se mi znotraj procesov sprašujemo, kdo je naš kupec in vse izdelke 

prilagajamo željam kupcev, tako se bi tudi mogel izobraževalni sistem vprašati, kdo je njihov 

kupec, kaj ta kupec potrebuje in kako vključiti to v pisanje programov, v pisanje vizij, kaj mi 

pričakujemo čez petnajst, dvajset let. Jaz sem prepričan, da lahko mi naredimo eno dobro oceno, 
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kaj bi tu noter šlo. Seveda so pa še poklici in področja, za katere še ne vemo, da bodo prišla, to je 

pa tista črna luknja, kajti pri današnji dinamiki, ki je v svetu, kar nekaj poklicev se bo pojavilo, 

kjer bodo pač spet kupci si želeli, eni bodo pa izginili. 

MI1 s svojim razmišljanjem potrdi, kako pomembno je, da sta šolstvo in gospodarstvo med 

seboj povezana, o čemer pišejo teoretiki, kot so Drucker (1985), Crowther in Caldwel (1991), 

Markič (2004), Bevc, Koman in Murovec (2006), Gotvassli (2008), Achleitner, Wallner in 

Schönherr (2012), Nübler (2014), Dougherty in Lombardi (2016) ter  Shen, Ye in Zhu  

(2018). 

MI2 in MI3 pojasnita, da so v njunih podjetjih zaradi problema z delovno silo stopili v stik s 

šolami, ki izobražujejo njihove potencialne bodoče kadre, in da se za njih že premika v 

pozitivno smer, saj so šole prisluhnile njihovim potrebam. Cankar, Deutsh in Trampuš (2015) 

tudi spodbujajo dialog z različnimi deležniki. Pomembnosti tega dialoga so se začeli zavedati 

tudi v podjetjih, saj mladi predstavljajo njihov bodoči zaposlitveni potencial (prav tam). 

MI2 našteje dejavnosti, s katerimi krepijo sodelovanje, in sicer so to razne delavnice ter 

izobraževanja, dnevi odprtih vrat, gibanje mladih raziskovalcev, raziskovalne naloge, 

štipendije, počitniško delo, obvezna praksa ipd. 

PD1, ki prihaja s fakultete, našteje kar nekaj primerov dobrega sodelovanja z gospodarstvom:  

Poteka na zelo različne načine, predvsem pri nas na fakulteti. V prvi vrsti je nujno, da študijski 

program v smislu predmetov, učnih načrtov že odraža tisto, kar pač se v gospodarstvu dogaja. Se 

pravi sodelujemo z gospodarstvom v osnovi že pri prenovi študijskih programov, ko zastavljamo 

same vsebine, pri sami izvedbi, vključujemo in delamo intervjuje, da sledimo trendom na tak in 

drugačen način. Povezani smo zelo, ker je tretji steber naše dejavnosti sodelovanje z industrijo. 

Naši študentje so praktično vsi zaposljivi, ne samo zato ker se tako dobro povezujemo, ampak ker 

smo tudi na pravem področju in ker imamo tak študijski program. Najprej mora že sam študijski 

program biti tak, ki je usklajen s potrebami in ko je enkrat usklajen s potrebami, so podjetja zelo 

zainteresirana za sodelovanje. 

PD1 razloži, da izvajajo klasično praktično izobraževanje, in sicer so pri zadnji prenovi tudi 

povečali praktično izobraževanje v tretjem letniku in sam koncept spremenili na tak način, da 

praktično izobraževanje razvija tiste kompetence, ki so potrebne. Trudijo se, da veliko 

njihovih predavateljev prihaja iz gospodarstva, saj se tam stvari zelo hitro spreminjajo, zato je 

treba imeti vsaj sonosilce, gostujoče predavatelje ali čisto nosilce predmeta, ki se dnevno s 

tem ukvarjajo in podajajo študentom aktualne vsebine. Vabijo tudi gostujoče visokošolske 

učitelje, ki prikažejo teorijo na tak način, da začnejo povezovati znanje z dejavnostjo, torej ne 

samo osnovno teorijo, ampak da potem na primeru prikažejo, kako se nekaj dogaja v nekem 

podjetju, saj je problem naših dijakov in študentov, da na koncu ne znajo povezati znanje z 

različnih področij in osmisliti tistega, kar se učijo. Da bodo znali, ko bodo prišli na trg dela, to 

uporabiti. Strateški cilj njihovega izobraževanja je usposobiti diplomante za izzive 

prihodnosti, za interdisciplinarno kritično razmišljanje, uporabo dobljenega znanja in na 
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koncu jih motivirati za to, da se nekaj naučijo. Izvajajo številne ekskurzije v podjetja, saj je 

dobro, da študentje konkretno vidijo procese v realnem okolju. Zdaj želijo projektno delo 

uvesti v sam študijski proces. PD1 pravi:  

To so dobre prakse drugih univerz po svetu teh tehničnih, da dejansko študentje delajo na 

konkretnih projektih podjetij. Mi smo letos začeli s konceptom uvajanja projektnega učenja, ne 

samo v okviru enega predmeta, ampak povezovalno različnih predmetov v tretjem letniku. 

Najprej dobimo zainteresirano podjetje, ki seveda mora sodelovati, to je tista žogica na drugi 

strani, tudi podjetja si morajo vzeti čas za to in mi trenutno sodelujemo s podjetjem […], ki je 

globalno podjetje in pravo za tovrstno sodelovanje. Globalno podjetje, res ogromno, v bistvu 

paradni konj slovenske industrije, ne samo na plastiki, in smo si izbrali ta pravi izziv, tudi izziv 

mora biti pravi, ki bo seveda podjetju nekaj prinesel, hkrati pa je dovolj enostaven, je 

kratkoročen, da ga lahko obdelamo. In zdaj povezano dva predmeta delata, zdaj so šli na 

ekskurzijo tja, da so se spoznali. Strokovnjaki iz podjetja so jim razložili, v čem je sploh problem. 

Potem so se nosilci pri nas mogli povezati in asistenti, da so koncept sami naredili, naredili smo 

pač čisto cel projekt. In zdaj postopoma v bistvu z različnih disciplin ta problem naslavljajo, na 

koncu predstavijo delodajalcem, potem je pa cilj, da tudi v drugem semestru pri izbirnih 

predmetih pa še naprej. Zakaj to delamo – ker v bistvu predvsem v tretjem letniku tu dobijo tiste 

kompetence, ki jih zdaj v industriji potrebujejo. Teoretično znanje ni dovolj, diploma niti 

približno ni dovolj, ampak je to, da so neke mehke kompetence, ki enega sodelavca naredijo 

potem ta pravega za eno podjetje.  

PD1 meni, da je v Sloveniji še premalo zavedanja, da podajanje samo teoretičnega znanja 

nikakor ni dovolj. Izjemno pomembno je, da mladi pridobijo veščine in kompetence, ki jih 

bodo potrebovali na delovnih mestih, pa jim šola ne omogoči, da bi jih pridobili. 

PD1 opozori, kako pomembno je študente pripraviti na to, da bodo usposobljeni za potrebe 

gospodarstva, kakor razlaga tudi Harrisova (2015; 2016). 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Že ob proučevanju literature smo prišli do ugotovitve, da je v Sloveniji veliko več 

sodelovanja med izobraževanjem in gospodarstvom na terciarni stopnji izobraževanja, kjer so 

študentje namreč že bolj usmerjeni, motivirani in se že vidijo nekje v podjetju. Tudi za 

gospodarstvo so že resnejši kandidati. Na srednješolskem nivoju, kjer bi gospodarstvo za nižje 

kvalificirana delovna mesta mlade še bolj potrebovalo, prihaja do neskladij med dijaki in 

delodajalci. Tu bodo potrebni premiki tako v miselnosti mladih, da niso vsi sposobni za 

nadaljnji študij, da bi bilo bolje, da se zaposlijo in mogoče napredujejo v podjetjih. Podjetja 

pa bodo morala znati pritegniti mlade in spremeniti odnos, saj s podcenjujočim odnosom in 

slabimi plačami mlade le odbijejo. 

Boljše sodelovanje v zadnjih letih je zaradi PUD-a, ki je zakonsko določena oblika 

opravljanja obvezne prakse. Toda pri nas se nekatera podjetja še ne zavedajo, kot razlagajo 

tudi Opalk idr. (2003), da je v tujini praktično usposabljanje, kjer so mlade usposabljali le kot 
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pomočnike pri manj zahtevnih delih, preživeto. Podjetja se morajo povezati tako s srednjimi 

kot višjimi strokovnimi šolami in že v času šolanja pomagati izobraziti mlade v smeri, kot jih 

bo gospodarstvo potrebovalo. Na ta način jih tudi mladi spoznajo in če se vzpostavi 

obojestranska vez, so lahko to njihovi bodoči kadri oziroma delodajalci. Vodopivec in 

Smerajec (2016) tudi pišeta o domiselnih delodajalcih, ki že v času obvezne prakse privabijo 

bodoče kadre. Ugotavljamo, da naša podjetja še niso tako domiselna. Ravno nasprotno – naša 

raziskava je prinesla spoznanje, da v podjetjih v veliko primerih obstajajo vzorci bivšega 

sistema, in sicer kar je danes nesprejemljivo – primitivni besednjak ter vzorci obnašanja do 

podrejenih, natančneje do dijakov na praksi, ki so bili značilni za služenje vojaškega roka v 

JLA. Takšen način ravnanja z dijaki prinaša težave vsem deležnikom – v podjetjih se jezijo 

nad »nesposobno» mladino, dijaki nočejo na prakso in tako ne izdelajo letnika, šole pa 

rešujejo nastale konflikte. Vse strani zaradi takega načina izgubljajo – gospodarstvo možne 

bodoče kadre, šolstvo čas in energijo za reševanje problemov, dijaki pa voljo do šole ter 

bodočega poklica. 

Podjetja bodo morala na tem področju narediti korenite premike – primerno usposobiti 

mentorje in jih opremiti z veščinami za delo z mladimi. Pri tem so jim lahko v veliko pomoč 

šolniki s svojimi bogatimi izkušnjami, ki se zavedajo, kako se generacije spreminjajo, česar 

pa se očitno v gospodarstvu ne. Torej še en vidik, kjer se kaže, kako pomembno je 

obojestransko sodelovanje. 

Gospodarstvo lahko pomaga šolam, da ne bodo »capljale« za njimi, in sicer da bi jim 

pomagali pri nabavi novih strojev, da bi z novostmi seznanjali učitelje prakse in učitelje 

strokovnih predmetov, z ravnatelji pa bi na letni ravni usklajevali odprti kurikul, saj 

ugotavljamo, da so za prilagajanje šolstva gospodarstvu največje možnosti ravno v odprtem 

kurikulu, kar nekatere šole dobro izkoristijo, nekatere pa premalo ali pa sploh ne. Menimo, da 

bi morali ravnatelji v poročilu o svojem delu prikazati, katere spremembe so vnesli v kurikul 

in zakaj, kako so se povezovali z gospodarstvom ipd. Ministrstvo za šolstvo pa bi moralo 

preverjati, če ravnatelji redno posodabljajo odprti kurikul v skladu s smernicami 

gospodarstva. 

Primer dobre prakse sodelovanja je tudi delo Medpodjetniškega izobraževalnega centra 

(MIC), ki izobražuje delavce iz industrije ali z ZRSZ za potrebe gospodarstva. Seveda pa je 

tudi tu odvisno od vodij MIC-ev, kako vodijo centre in kako se povezujejo s podjetji.  

Predvsem pa se v Sloveniji na srednješolskem nivoju mladi srečujejo z gospodarstvom prek 

raziskovalnih nalog, ki so se izkazale kot zelo dober način povezovanja. Pri tem moramo 

poudariti, da imamo v mislih raziskovalne naloge, ki temeljijo na izzivih iz gospodarstva, 

oziroma so usmerjene v konkretne gospodarske izzive. Menimo, da bi bilo treba to 

sodelovanje še okrepiti in podjetjem, ki še ne razpisujejo raziskovalnih nalog, predstaviti 

prednosti, ki jih prinaša takšno sodelovanje. Predvsem zato, ker smo v naši raziskavi prišli do 

ugotovitev, da bodo imela podjetja veliko težav pri iskanju delovne sile za razpoložljiva 
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delovna mesta, kot opozarjajo na ZRSZ (2018a) in tudi na OZS (2019), kjer od vlade 

pričakujejo ustrezne sistemske rešitve. 

Zelo dobro je, da so srednješolski in študijski izobraževalni programi usklajeni s potrebami 

gospodarstva in v takšnem primeru so potem praktično vsi, ki prihajajo iz šol, zaposljivi. 

Na splošno pa intervjuvanci v naši raziskavi menijo, da zglednega sodelovanja med vsemi 

akterji še ni, o čemer piše tudi Lenarčič (2007), ki prav tako ugotavlja relativno šibko 

sodelovanje, kar kaže tudi naša raziskava. 

6.3.4 Prednosti povezovanja obeh sfer za trg dela in inovativnost mladih s poudarkom na 

aktualnosti izobraževalnih programov, politiki zaposlovanja in problemu strukturne 

brezposelnosti 

Sledi prikaz in analiza odgovorov na sklop vprašanj, ki se navezujejo na trg dela, strukturno 

brezposelnost in inovativnost mladih, in sicer so to vprašanja, kakšno vlogo bi imelo 

povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih; kako bi rešili problem, ko se 

izobrazba, sposobnosti in ostale lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev 

ter kako bi se povezovanje odražalo na področju inovativnosti. Zaradi boljše preglednosti smo 

to podpoglavje razdelili na tri dele, in sicer katere prednosti prinaša povezovanje obeh sfer za 

trg dela, za strukturno brezposelnost in za področje inovativnosti mladih. 

Trg dela 

VU1 razmišlja o zaposljivosti danes:  

Zaposljivost je zelo vezana tudi s trenutnim ekonomsko-gospodarskim stanjem neke branže ali pa 

več branž. Zaposljivost je vezana tudi na eksistenco firm v določenem okolju, na razvojnih 

projektih teh firm in na razvojnih projektih branž. Tu mora država in gospodarstvo imeti določene 

smeri razvoja in potem je potrebno v teh smereh, tudi od spodaj, znati delati v tem segmentu. […]  

Vedno ne bo dalo rezultatov, ker so interesi mladih vendarle tudi drugačni. Jaz vedno trdim, da je 

treba pri mladih poiskati njegov talent in ga znati razviti do kraja. Ta talent ni nujno, da je točno 

tisti talent, ki ga bo to gospodarstvo rabilo, čeprav gospodarstvo zna »ponucat« vse vrste talentov, 

bodite brez skrbi. 

VU1 nakaže, da so današnje generacije drugačne in tudi razmišljajo drugače. Zavedajo se, da 

bodo v svoji karieri zamenjali več delovnih mest, morda tudi poklicev. Mladi se zavedajo, da 

je znanje ena od kategorij, ki jim bo omogočila njihov razvoj in jim pomagala na poklicni 

poti. Učitelji, mentorji in drugi, ki so pomembni na njihovi poti, pa jih moramo znati voditi in 

usmerjati v tisto, kar jim bo najbolj »ležalo«, ker bodo tam dosegli največji maksimum, doda 

VU1. Marentič Požarnikova (2018) razlaga, da mora človeštvo, če želi preživeti, razviti 

možnost inteligentnega predvidevanja prihodnjih problemov, oblikovanja vizije in več 
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alternativnih predlogov za njihovo reševanje. Treba je spodbujati razmišljanje, aktivirati 

fantazijo, krepiti zavzetost in odgovornost (Marentič Požarnik 2018). 

VU2 izpostavi problem, da imajo mladi strah pred delodajalci, ker predolgo študirajo in 

nekateri do konca magisterija še sploh niso imeli stika z njimi. VU2 tu prepozna prednost 

poklicnih šol, saj dijak že s sedemnajstimi leti pride v stik z delodajalci in ve približno, kaj ga 

čaka v njegovem poklicu:  

In je dejansko ta bariera premagana že zelo hitro in tudi lažje in hitreje najde in ve, kaj lahko 

pričakuje od delodajalca. In tudi delodajalec na tak način dobi povratno informacijo, kaj jih učijo 

na šolah. Ker sodelovanje med šolo in v bistvu delodajalci pa mora biti – šola mora povedati 

delodajalcu, kaj ona ima v programu in delodajalec ve, kaj lahko pričakuje. To pomeni, da je 

vzajemno plemenitenje. On ve, kaj lahko pričakuje od dijaka, šola pa ve, kaj delodajalec rabi. In 

ta povezava mora funkcionirati. In tam kjer funkcionira, ni težav. Res pa je, da šola pa ne more za 

posamezno delovno mesto usposabljati. To lahko samo delodajalec dela. En izobraževalni 

program ima lahko tri poklice. In šola ne izobražuje prav za vsak poklic posebej. Varilca ne 

izobražujemo – je v sklopu strojnih teh programov, ni pa za poklic. In to hočem reči, da 

delodajalec ne more pričakovati, da bo za vsak poklic točno dobil. Mora še sam dodati – to je to. 

VU2 prav tako kot RI3 razloži, da je v šolah nemogoče usposobiti za prav vsak poklic, ki ga v 

gospodarstvu potrebujejo. Tega bi se morali v gospodarstvu zavedati in sami dodati 

usposabljanje za mlade, ki prihajajo iz šol k njim, da bodo nato lahko lažje in bolje delali. V 

gospodarstvu se morajo zavedati, da mladi pač nimajo delovnih izkušenj (Ignjatović in Trbanc 

2009), imajo pa druge kompetence, ki jih njihova obstoječa delovna sila nima, in bi lahko 

izrabili te prednosti, ki jih mladi imajo. 

VU3 spregovori o željah mladih:  

Vemo, da si zelo želijo biti zaposleni, da si želijo biti tudi izpostavljeni, želijo se izpostaviti tudi 

sami v tem smislu, da bi se dokazali. Torej imajo pogum, želijo »reskirati« navsezadnje. Jaz 

mislim, da veliko mladih ima oporo tudi pri starših, kar ni zanemarljivo, da si lahko upa nekaj 

novega, če je finančno, ne vem prostorsko ali kakor koli varen. Je pa res, da sama struktura, kako 

vključevati, kako zaposlovati, kako nagrajevati, spodbujati mlade ljudi finančno, je pa mislim, da 

v tem obdobju, pravzaprav v našem okolju, katastrofalna.  

VU3 opozori, da naš sistem še nima vsega urejeno in to tudi izpostavi kot problematično. 

RI2 spodbudi gospodarstvo, da bi se zavedalo pomena povezovanja:  

Jaz mislim, da tukaj povezovanje ima izjemno pomembno vlogo v luči tega, da ima podjetnik 

idealno priložnost, da mladega prepozna in če ga spozna kot dobrega, zanesljivega, je to tako 

rekoč že pogodba o zaposlitvi in nam se tudi dogaja, na področju elektro stroke, kjer imamo 

kompletno vertikalo – imamo elektrikarja, štiriletnega elektrotehnika, elektrotehnika po programu 

poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), da ko gredo elektrikarji na PUD, tako rekoč tisti, ki so 

dobri, ki so uporabni, so razprodani in je tukaj kar malce konflikta interesov, kajti naš interes je 

pa, da jih prepoznamo tudi kot zelo dobre bodoče tehnike in jih vsi po svoje na nek način 

snubimo. 
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RI2 izpostavi konflikt interesov, saj imajo vse poklicne srednje šole tudi nadaljevalne 

programe, kamor vabijo k vpisu svoje dijake, ki pri njih zaključijo poklicno izobraževanje. Ob 

tem se znova spomnimo sistema MOFAS, ko šola dobi plačano »po glavi dijaka«. 

Gospodarstvo pa nujno potrebuje nižje kvalificirane delavce. 

MI1 razlaga o vlogi povezovanja:  

Izredno veliko vlogo zaradi tega, ker bi mladi že prek programa, bi že dobili delni stik z industrijo 

in bi se že našli noter tekom izobraževalnega sistema, programa in eni bi se že prej vključili, se bi 

prej že zaposlili, ne pa da čakajo, pa prva stopnja pa še druga stopnja pa še tretja stopnja, pa sploh 

ne vedo, kam gre. Bolj dobiš občutek, kaj ti ta poklic pomeni, za katerega se izobražuješ, ali je to 

sploh pravi poklic za mene, ali je to sploh tisto, kar si jaz želim, da bom delal. Ne pa pet, šest, 

sedem let investirati, država investira pa na konec koncev sploh to ni za mene, pa nekaj drugega 

delati, tako da tu noter bi zelo pomagalo, odločujoča vloga. 

MI1 govori o odločujoči vlogi povezovanja, da bi mladi spoznali, če jih sploh veseli delo, za 

katerega so se odločili. 

MI2 meni:  

Če so izobraževalni programi tisti, ki so res perspektivni, za tiste, za katere se pričakuje, da bodo 

perspektivni čez nekaj let, je to največji garant za to, da bodo pravzaprav vsi deležniki zadovoljni 

– mladi bodo dobili službe, podjetja bodo dobila kadre, ki jih potrebujejo, da ne bo podobno, kot 

je recimo zdajle, vsaj kar se našega podjetja tiče, imamo pač težave, kot sem že omenil z 

določenimi tehničnimi profili. V končni fazi pa bi tudi izobraževalne institucije imele pravzaprav 

popolnjene razrede pa delale bodo za tisto, kar se bo res rabilo. Tu bi morala država svojo vlogo 

odigrati s prepoznavanjem tega, kar gospodarstvo rabi, saj gospodarstvo to opozarja, kaj 

potrebuje, kakšne profile, ampak kot sem rekel, tu mora biti signal, mora s strani države priti 

oziroma država mora nekako določati, kaj je tisto – nekako z omejevanjem ali pa dodatnimi 

prostimi mesti v izobraževalnih institucijah. 

MI2 opozori na problem, ko primanjkuje določenih tehničnih profilov in na pomembno vlogo, 

ki bi jo morala odigrati država. 

MI2 meni, da je treba imeti strategijo za deset let naprej, ker to, kar mi danes rabimo v 

gospodarstvu, to bi morali mi izobraževati deset let nazaj, ko je bila gospodarska kriza in o 

tem nihče ni razmišljal. 

MI2 tudi opozarja, da bi morala država spodbuditi interes mladih za tehnične poklice, ker je v 

času gospodarske krize gospodarstvo utrpelo največ škode, tudi največ odpuščanja je bilo v 

gospodarstvu, zato se ljudje raje odločajo za poklice v javnih službah, kjer menijo, da je 

varneje. Ob tem se bi lahko navezali na razmišljanje RI1, ki opozori, da šole zelo slabo 

obvladujejo medijski prostor, kjer bi se lahko bolj promovirali poklici, ki jih gospodarstvo 

potrebuje. 
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PD1 razlaga, da je povezovanje nujno za vse strani: »Ker brez tega povezovanja, če ni 

povezovanja, izobraževalne institucije niti ne dobijo informacij, kaj se dogaja in potem pa 

seveda sledi še milijon korakov, kako se prilagoditi temu, kar je.« 

PD1 sicer pove, da so se zadeve obrnile in da se podjetja že zelo trudijo. Organizirajo na 

primer dvodnevne delavnice, ponujajo tudi nagrade, študentje namreč rešujejo njihov 

konkretni problem. Še pomembneje pa je, da jih v bistvu oni spoznajo. Dobra podjetja vedo, 

da na tak način spoznajo svojo bodočo delovno silo, zato jih vabijo na ekskurzije, se jim 

pridejo predstaviti na fakultete, podjetja gredo celo z višjimi in visokimi šolami na gimnazije 

predstavljati fakultete, ki izobražujejo njihov potencialni kader ipd., skratka na tem področju 

delajo že veliko. 

PD2 doda:  

S tem ko bi več sodelovali, bi se več naučili, bili bolj zaposljivi, to je definitivno. To je taka 

povezava. Tudi podjetja bi jih že prej spoznala, kontaktirala bi že z njimi, lahko bi jih s kakimi 

štipendijami podpirala, počitniško delo ipd. Tiste še bolj pridne, najbolj pridne pa mogoče še 

štipendirali na višjih šolah. Če prej začneš sodelovati, boljše je. Vsekakor vsi bi pridobili. 

PD3 še podkrepi pozitivno mnenje o sodelovanju: »Odločilno. Bolj kot bi bili povezani, bolj 

kot bi aktivno vsi rešitve iskali in jih našli, manj problemov bi bilo na obeh straneh.« 

Vsi intervjuvanci so trdno prepričani, da so velike prednosti za trg dela, če se šolstvo in 

gospodarstvo povezujeta. 

S strani države bi bilo treba dolgoročno premisliti in določiti strategijo, po kateri bi 

»oskrbovali« trg dela z mladimi, ki bodo prišli iz šol. Tudi Rebernik idr. (2018) menijo, da bi 

bilo dobro poskrbeti, da bi mladi v večjem deležu neposredno prihajali iz šol v zaposlitev, da 

se ne izgubi potencial znanja in da se državi povrne investicija v izobraževanje posameznika. 

Strukturna brezposelnost 

VU1 širše razmišlja glede vzroka za strukturno brezposelnost:  

V Sloveniji je že zgodovinsko in sociološko pojem izobrazbe zelo močno zasidran v našem 

kontekstu – imeti čim višjo izobrazbo je za Slovenca že zgodovinsko gledano velik pomen, zaradi 

tega ker tudi v družbi s tem je ugled nekoga rasel. To je zakoreninjeno v nas, zaradi tega mladi, 

pa tudi mi starši, želimo otrokom čim višjo izobrazbeno raven, kar pa sploh ni nujno, da je 

povezano z zgodbo potreb na našem trgu dela. Zaradi tega se tudi dogaja, sigurno marsikateri 

mlad gre ven, ker nima dovolj možnosti pri nas. Je pa tudi res, da to zna biti tudi ovira, zaradi 

tega, ker potem nekdo čaka na Zavodu in čaka, da bo dobil to zaposlitev, ne gre pa delati nekaj 

drugega in graditi skozi kariero pravzaprav svoj karierni razvoj. […] Prepričati mlade, da začnejo 

tudi v nečemu drugemu in da najdejo drugačne poti v svojem življenju. Govorim o možnostih za 

start-upe ali kakor koli, saj tega je ogromno, ampak mladega je treba prepričati v to, da naj ne 

čaka na neko idealno šanso, ampak je šanso treba graditi sam. Na tem je treba delati z mladimi, 
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zato da drugače koncipirajo izobrazbo – njegova izobrazba ne bo nujno tista, v kateri bo on 

uspešen v življenju.  

VU1 izpostavi problem prekvalificirane delovne sile v Sloveniji, saj podjetja potrebujejo 

predvsem nekvalificirane delavce. Veliko mladih tudi noče delati, za kar se niso šolali in raje 

prejemajo socialno pomoč, kot pa da bi se zaposlili na nižje vrednotenih delovnih mestih. Ali 

obratno – delodajalci nočejo na nižje vrednotenih delovnih mestih zaposliti višje izobraženih, 

ker je to predraga delovna sila ali pa zaradi tega, ker imajo višjo izobrazbo kot njihovi 

preddelavci ali celo vodilni. 

VU1 meni tudi, da bi morali biti mladi aktivnejši in ne čakati na idealno priložnost, ampak bi 

jo morali začeti graditi sami. 

VU3 pa vidik strukturne brezposelnosti še poglobi:  

To je travma. Velik zaslužek za doktorje, za farmacevte. To se tudi dogaja, če greste po kliničnem 

centru, boste videli zelo veliko mladih med njimi. Jaz mislim, da je največja žrtev v tej družbeni – 

tem kotlu, kakršen je – mlada ženska, mlada mama, da ona je najbolj ogrožena, mlada dekleta in 

to bo posledično absolutno imelo vplive na kasnejši družbeni razvoj. […] Dekleta imajo razvite 

zelo zanimive sposobnosti, ki navidezno, bi rekli, ne grejo skupaj, da so na eni strani pridne, 

udarne, delovne, poslušne. Na drugi strani so […] ne vedo, kaj bi še od sebe dale, da bi bile 

uspešne, da bi uspele, ker vemo pa, da so vedno tiste, ki v okoljih gospodarstva in storitev, niso 

nikoli v prostoru managementa, odločanja, zares odločanja v kritičnih momentih razvoja procesa, 

ampak so izvajalke. In dokler bo tako, si lahko nadejamo, da bo kaos in da se seveda tukaj, tako 

kot sva pravzaprav začeli, šolstvo ali pa izobrazba, na drugi strani delovni prostor ali kakor koli 

že, kateri koli delovni prostor, kjer se zasluži, gospodarstvo, kakor koli že hočete temu reči in 

zdrava pamet, zdrav intelektualni razvoj, ne prekrivajo. […] Mladi gredo skozi izobraževanje, ker 

pač morajo, je obvezno in ker tudi vedo, ker je to zdajle tako rekoč edini formalni intelektualni 

razvoj, kjer dobijo »štempelj«, dobijo certifikat, ki ga še zmeraj rabimo. Ampak zavedajo se, da je 

neformalno, priložnostno učenje zelo pomembno. In tam oni zdaj pridobivajo znanja, mreže, 

zmožnosti, ki jih v tem pač traku, klasičnem traku ni. Torej oni si odpirajo tako imenovani 

vzporedni svet in v tem smislu upamo, da bodo rešitelji te transformacije, kajti stara varianta se 

mora verjetno počasi zapreti in oni v bistvu vodijo vzporedno »špuro«. Zdaj koliko je ta 

vzporedna »špura« že tudi uspešna finančno, nekateri zelo dobro finančno, tudi bi rekla 

manevrirajo, so zelo uspešni, so prebili že plafone. Nekateri še zmeraj delajo na obeh pasovih, 

delajo zaposlitev, ki so daleč pod njihovimi zmožnostmi, zahtevajo samo neka fizična ali pa 

pridna opravila ali prisotnost ali kaj takega, drugače pa seveda razmišljajo in delajo in so aktivni v 

drugem svetu, to se pravi, mladi imajo vsaj dva vzporedna svetova, skozi katera bodo preživeli in 

če pogledamo, seveda, koliko je še tega povezovanja, koliko bodo ti mladi lahko še staro 

gospodarstvo in staro izobraževanje na eni strani izrabili, na drugi strani ga pa izboljšali, 

popravili, vam pa ta hip ne znam povedati. Bolj imam občutek, da bo to enkrat pač padlo, da bo 

okostenelo, da bo zastalo in da se bo ta nov trak, ti novi svetovi, ki so danes bolj dinamični, bolj 

pretočni, razvili, pa tudi navsezadnje so bolj globalni, globalno usmerjeni, zato tudi na nek način 

močnejši. Če želi to gospodarstvo zdaj rešiti, jaz mislim, da je zadnji čas, če je to sploh njihova 

želja, da je zadnji čas, da znajo v razvojne time vkorporirati intelekt mladih ljudi. Če jih bodo 
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vpregli, samo da bodo njihovi asistenti, njihovi sluge, se to nikoli ne bo zgodilo, kajti vsaka 

generacija ima v sebi nek svoj genski izvirni, a je to genski, a je to adaptivni, glede na 

generacijski razvoj, točno ne vem, jaz nisem sociolog. Ampak če mi tistega, kar ima ena mlada 

generacija že po biološki plati v sebi, zato da bi misijonarsko izživela, dala, ponudila, in če mi to 

ignoriramo, zavračamo, to pomeni, da zavračamo vso to mlado kri in da mi mislimo, da so 

generacije izpred še vedno tiste, ki prav vse od a do ž najbolj vedo in so lahko odgovorne itn. in 

da drugi niso nič. Nekateri starejši ljudje govorijo, kako bomo pa preživeli, ker s teh mladih nič 

ni. Zakaj? Zato ker so tukaj, jih ne opazijo oziroma jim ne dajo možnosti tega sveta, niti zelo ne 

poznajo, niti ne cenijo, niti se niso nikoli vanjga zares zagledali, da bi videli noter priložnosti in 

predvsem v njega ne verjamejo. Torej imamo vsaj dva vzporedna svetova, če jih nimamo celo 

več. Zdaj jaz sem že prestara tudi, pa tudi nisem toliko v gospodarstvu nikoli bila, kolikor sem 

sledila, ampak z vidika šolstva in to kot didaktik, da lahko opazujem različne generacije otrok. To 

pa absolutno lahko trdim, da se generacije v svojem sprejemanju vtisov, vsrkavanju vtisov, 

predelavi izkušenj in izražanju, osebnem intelektualnem izražanju, močno močno razlikujejo. Če 

bi mi to znali izkoristiti, bi bili v raju – tako pa umiramo.  

Pri razmišljanju VU3 smo pustili daljši citat, saj je zelo drugačno od drugih intervjuvancev in 

podaja globlji vpogled v naše svetove, o katerih ne razmišljamo. Mogoče nam za uspešno 

družbo in razumevanje mlajših generacij manjka ravno ta vidik. 

Zelo pomemben vidik je tudi ta, da bi bilo treba v »razvojne time vkorporirati intelekt mladih 

ljudi«. Podjetja kar nekaj časa niso zaposlovala zaradi gospodarske in finančne krize ter v 

svoje time niso konstantno dobivali mladih ljudi, kar je slabo, ker mladi prinašajo sveže ideje, 

ki lahko poženejo razmišljanje v novo, inovativno smer. 

Tudi v šolstvu se pozna kriza zaposlovanja, saj je velik delež učiteljev starejše generacije, ki 

niso navdušeni nad spremembami »nekaj let pred upokojitvijo«. Spremembe pa so pravzaprav 

tisto, kar nujno potrebujemo za vpeljavo novih metod in tehnik dela z mladimi, da jih bomo 

pripravili na izzive prihodnosti.  

RI2 se sprašuje, kako rešiti strukturno brezposelnost. Meni, da je dobro, ker imajo mladi 

možnost izbire, da se trg delovne sile širi. V preteklosti je bilo tega bistveno manj.  

O brezposelnosti RI3 pove, da so na Zavodu samo še skoraj trajno nezaposljivi ljudje in da je 

postal problem v tem, da nimaš več ljudi kje vzeti. Zdaj jih podjetja že uvažajo iz tujine, 

ampak tudi to se ne obnese:  

Ker prenesti nekoga iz tujine v ta sistem, pa v to delovno okolje, je spet težko. Z Juga prihajajo še 

zmeraj, tiste tudi zaposlujejo, v podjetjih jih je polno. Težko bo. […] Mladi ne bodo prišli k njim, 

ko slišijo, recimo, da »štrajkajo«, da nimajo osnovne plače, pa da imajo delovne razmere 

nemogoče. Saj smo že imeli primere, ko smo v železarno peljali deset otrok, ki so se zanimali za 

poklic metalurga – ko so videli, kje bodo delali, se niti eden ni vpisal tisto leto. Nismo nikoli več 

peljali jih gledat, ker je brez veze. 
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RI3 meni, da gospodarstvo še vedno nima pravega načina, kako pristopiti k mladim. Očita jim 

tudi, da bi radi hitro, na lahek način, brez stroškov z njihove strani prišli do dobrih kadrov. 

Vendar meni, da tako ne bo šlo, saj ogromno podjetij išče delavce. Mladi bodo šli tja, kjer 

bodo dobri delovni pogoji, dobri odnosi in boljše plače. Če bodo to našli čez mejo, bodo šli 

tja. Generacije se spreminjajo, niso več usmerjeni na ozko področje, so mobilni, fleksibilni, 

manjka pa jim lojalnosti. Prav tako jim ni težko zamenjati niti poklica, kaj šele delovnega 

mesta. 

RI3 razloži, da se šole v odprtem kurikulu prilagajajo gospodarstvu in posodabljajo stroko. 

Vendar opozori na težave z učitelji stroke, ki se upirajo usposabljanjem v podjetjih, saj je to 

za njih stres in izziv, čisto novo delovno okolje in tudi preizkus njihove sposobnosti. Seveda 

ne morejo konkurirati nekomu, ki že vrsto let dela na nekem stroju v proizvodnji, in tudi če je 

profesor, ne more obvladati vseh strojev. 

MI3 pove, kako v njihovem podjetju rešujejo problem strukturne brezposelnosti: »Mi to 

rešujemo z internim izobraževalnim centrom, to je za nas najdražja varianta, zaradi tega ker 

prvič pač plačamo izobraževalni sistem, ki ne prinese tistega, kar bi rabili, pa kar smo plačali, 

potem pa kadre, ki jih zaposlimo, moramo dousposobiti ali pa v kakih primerih celo 

prekvalificirati.« 

MI3 opozori na nepotrebno in nesmiselno izgubljanje denarja najprej s strani države, ki 

investira v izobraževanje mladih, nato pa še s strani podjetij, ki znova vložijo, da jih naučijo, 

da so sploh primerni zanje. Boljše sodelovanje bi vsekakor rešilo tudi ta problem. 

MI1 razlaga, da so zaradi stiske s kadri začeli hoditi v srednje šole:  

Mi smo zdaj zelo aktivni, to je zdaj boj za kadre, to se zdaj že prestavlja iz univerz na srednje 

šole, to povezovanje, kjer vsako podjetje išče neko priložnost, da bo čim prej prepoznal dobre 

kadre, jih k sebi pripeljal, ampak po drugi strani, bi mogla pa tudi šola narediti, da bi prepoznala 

te potenciale pa jih nekako skupaj dati pa pomagati celi šoli nivo višje gor dvigniti. Mogli bi iti v 

to smer, da bi rekli – naša šola ta pa ta je najbolj inovativna in potem dobiš neko reklamo. Pri nas 

je tudi že, mi se povezujemo tudi s profesorji na univerzi v Mariboru, Ljubljani, oni že vedo, 

kateri so tisti »top performerji«, ki tu noter so, in v bistvu že v prvem letniku se že ve, kdo je, kjer 

je in že dobivajo štipendije, tako da tisti »top performerji« so že lahko v prvem letniku, jih 

pograbijo, zato se pa zdaj že seli v srednjo šolo. Bomo hitro prišli do vas, pa vas bomo začeli 

spraševati, kdo je tisti, ki ima potencial. 

Tudi MI1 razmišlja o smislu izobraževanja skozi vedno višje stopnje, še posebej pri 

posameznikih, ki so že s poklicno šolo dosegli svoj »vrh«, a jih starši, šola in sistem potiskajo 

naprej. Razmišlja tudi o posameznikih, ki ne ustrezajo razpoložljivim delovnim mestom 

(Haralambus in Holborn 2005) in kako jih pripraviti, da bodo lahko začeli delati. 

MI2 razloži njihov način pridobivanja ustreznih kadrov:  
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Tisti, ki so brezposelni, saj če na koncu dostikrat tudi neke kompromise sprejemamo, pač zaposliš 

tisto najboljše, kar lahko dobiš ali pa najmanj slabo, kar dobiš na trgu. Če ne dobiš ustreznega 

profila, vzameš tudi, kar je približno, pa potem se skozi delo nekako priuči, ampak dejstvo je, 

praviloma pa rezultati niso taki, kot bi bili, če bi imel človeka z ustrezno izobrazbo. […] Včasih 

se zgodi tudi to, da kakih perspektivnih, ali pa vsaj misliš, da so perspektivni razvojni projekti, se 

jih sploh ne lotiš, ker nimaš resursov. Resurse moraš imeti pa finančne in kadrovske, če 

kadrovskih ni, se tega enostavno ne lotiš. Skratka tu smo spet pri tisti strategiji – država mora 

določiti neko strategijo za srednjeročno obdobje – za naprej, saj teh študij je kar dosti. Mi nismo 

nek unikum, tujina se s tem še bolj spopada – Zahodna Evropa. 

S tem MI2 nakaže problematiko, ki se pojavlja v podjetjih zaradi pomanjkanja kakovostnega 

kadra, kar lahko zavira razvoj. 

MI2 tudi meni, da bi morala več narediti vlada:  

Oni so tisti, ki morajo imeti to strategijo in oni morajo dejansko usmerjati, lejte tule na temle 

študiju imamo pa 20 razpisanih prostih mest, bilo jih je dve leti nazaj 80, ampak ljudje so težko 

zaposljivi, tu imamo pa 400 pa bomo še 100 dali zraven, ker verjamemo, da je perspektivno in 

bodo vsi dobili zaposlitev. In pol se ti pa to dogaja, da ljudje ne dobijo službe, določeni profili 

odhajajo, nezadovoljni so, še vedno na plečih države in ta zadeva pač enostavno ni vredo. Res pa 

je, da se cela Zahodna Evropa s tem spopada, saj tudi v Nemčiji bodo, slišim, blizu milijona takih 

in drugačnih razvojnih inženirjev potrebovali. 

Ignjatović (2017) opozarja, da je strukturna brezposelnost v Sloveniji povezana z množičnim 

vstopom mladih v terciarno izobraževanje. 

MI3 pravi:  

Jaz bi tako rekel, saj danes je obdobje konjunkture, se pravi ni tako velik problem zaposljivost, 

ampak jaz vidim predvsem to vlogo, da bodo mladi usposobljeni za to, kar jih rabimo. Ključno, 

da bi strukturno brezposelnost odpravili in da bi producirali prava znanja, uporabna znanja, 

inovativna znanja, ne neko neuporabno teorijo. 

MI3 razmišlja, da smo v vmesnem obdobju preveč šli v smer modernih, toda nezaposljivih 

poklicev, kot je bil primer poslovnega tehnika. Razmišlja o sistemu v šolstvu in sistemu v 

gospodarstvu: »Šolstvo je v bistvu sistem države in to so toge zadeve. Gospodarstvo je 

praviloma vezano na trg, se mora prilagajati, gre mnogo hitreje, kar pomeni, da je problem.« 

PD1 prav tako pogreša več dejavnosti s strani države:  

S strani države pogrešam. Zdaj bomo končno merili zaposljivost študentov. Že to, da nimamo 

podatkov o tem, da mi pač sami izbiramo, na kateri faks bomo šli, ker drugje na drugih 

visokošolskih institucijah morate vedeti, na kak način one tudi pridobivajo študente. Tam je 

transparentno objavljeno, koliko njihovi diplomanti, ne le koliko so zaposljivi, tudi koliko 

zaslužijo, koliko več zaslužijo kot ostali, koliko so več vredni kot ostali. Dejansko se lahko na 

podlagi tega odločiš, ne samo, kje boš študiral. 
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PD1 opozori na problem strategije države, ki tega še nima dobro načrtovano in kot opozarja 

Mladinski svet Slovenije (2014) šolski sistem vsako leto izobrazi drugačne profile, kot jih 

gospodarstvo potrebuje. 

PD3 razmišlja o situaciji, ki je nastala:  

K temu so najbolj pripomogle razmere, zaradi tega ker pač gospodarstvo rabi kadre in je že 

pritegnilo vse možne kadre. Jasno je pa, da bo zmeraj en procent, če rečem naravno brezposelnih. 

In tisti bodisi da bodo še vedno ostali na Zavodu ali pa v neki vrsti za prekvalifikacijo, drugi pa se 

dejansko glede na to, da potrebe po delovni sili so, si pač drugje v drugih regijah iščejo priložnost 

– bodisi čez mejo ali pa drugje v Sloveniji ali pa v tujini, vse več mladih gre v tujino zaradi plač, 

kar z vidika izkušenj, pridobivanja izkušenj za mlade je zelo kvalitetno. Zelo dobro bi pa bilo, če 

bi se s temi dobrimi izkušnjami vrnili v regijo. To bi bila ena dobra rešitev, da ni to odliv kadra, 

ampak da kader na neki drugi lokaciji sicer najde, če ne najde v regiji možnosti za recimo 

uresničitev potenciala, ga nekje drugje najde, pa se tam, bom rekla, kvalitetno razvije in potem 

pride nazaj v regijo, je to super. 

PD3 razvije pozitivno razmišljanje tudi v zvezi z odhodi delovne sile v tujino, saj naj bi bilo 

dobro v smislu pridobivanja delovnih izkušenj, če se le pozneje vrnejo nazaj v domovino in te 

izkušnje prinesejo v slovenska podjetja. 

Inovativnost mladih 

VU1 meni:  

Mladi gledajo na te stvari drugače. Starejši smo že malo vkalupljeni, imamo neke znanstvene 

pristope, imamo neke ustaljene pristope tudi vsakodnevnega svojega življenja in iz celotnega 

svojega že dejansko preživetega obdobja in na nekih nalogah, če gledamo čisto razvojnih, rešiti 

nek problem v proizvodnji ali kakor koli – drugače gledamo. Zdaj tam, kjer so se šole in firme 

povezale, kjer so dali neke strokovne izzive mladim in so mladi v timih delali v šolah, so dobili 

čisto nove inovativne ideje, ki so jih ponekod celo uporabili in s tem si celo svoj bodoči kader že 

skoraj malo vzgajajo. Jaz mislim, da tega se da marsikaj narediti, ampak to pomeni, da je treba 

tudi pouk znati treba graditi drugače. Če bo otrok skozi tako nalogo pouk delal, mora tudi učitelj 

potem drugače delati. Ni več tisto, kar sem prej rekel – predavanja, ampak mora skozi tako 

nalogo še vsa ostala znanja mu pritegniti zraven. 

VU1 se s tem razmišljanjem približa strokovnjakom (Likar 2003; Ferrari, Cachia in Punie 

2009; Chell in Athayde 2009; Cankar in Deutsch 2012; Fayolle in Gailly 2012; Halilović, 

Cankar in Tominc 2014), ki trdijo, da se je inovativnosti mogoče naučiti, za kar morajo imeti 

mladi priložnost v šolah. 

VU1 in MI2 razmišljata o drugačnih oblikah in metodah v šoli v smeri laterarnega mišljenja, ki 

išče nove obrate in kjer učitelj ni le prenašalec znanja (prispodoba je lahko natakar, ki učencu 

vse prinese na pladnju), ampak je lahko izgrajevalec učenčevih sposobnosti in spretnosti 

(prispodoba kipar), lahko tudi kot moderator učenčevega samostojnega učenja (prispodoba 
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gorski vodnik), še bolje pa spodbujevalec razvoja potencialov učencev in njihove celovite 

osebnostne rasti (prispodoba vrtnar) (Marentič Požarnik 2018). 

VU2 meni, da pogoji za inovativnost so v obeh sferah zagotovljeni: »Problem je v tem, da jih 

je treba izrabiti, da jih je treba uporabiti. In gospodarstvo ima možnosti, da to uporabi na šoli. 

Tako kot ima šola možnost, da v sodelovanju z gospodarstvom zelo hitro vpelje inovativne 

elemente.«  

Tu se spet kaže potreba po povezovanju obeh sfer. 

VU3 znova poglobi razmišljanje:  

Če bi bili inovativneži tako močni, kolikor je močen tisti drugi pol, jaz jim rečem lahko 

behavioristi pa ni nujno, da je samo to, če bi bili ti konstruktivneži tako močni, tako humano 

naravnani, da bi enkrat v življenju, veste, ker ta boj na tehtnici se bije že dolgo, potem seveda ne 

bi bil noben problem, potem bi bil, se reče, raj na zemlji. Tako se pa, zanimivo a ne, ni nikoli v to 

smer prevesilo. 

RI1 napove, kako še povečati inovativnost mladih:  

Z dobro vizijo države, z omogočanjem zaposlitev na teh področjih v državi. Mi imamo dovolj 

absolutno sodelovanja s podjetji. Veste, to je rezultat preteklega dela, to je daj dam, jaz nimam 

težav s tem. Mi smo se dvignili kot feniks iz pepela, mi smo zrastli za polovico dijakov, v času ko 

so bile generacije najmanjše, ko so se šole zapirale. Gre za nekaj, gre za tako garaško delo, ker 

veste, spreminjat druge ni težko, spreminjati sebe je težko. In zase sem jaz odgovorna za šolo. 

Zdaj imamo tukaj 900 dijakov, mir je na šoli, vsak ima svoj prostor, vsak ima svojo nalogo in 

počutiti se morajo varne in sprejete. 

Razlaga RI1 se ujema s trditvijo Logaja idr. (2006), da z inovativnostjo na šolah dobimo 

konkurenčno prednost. 

RI2 razloži:  

Če povem skozi konkretni primer – raziskovalne naloge. V zadnjih treh letih delamo to skupaj s 

podjetji. Pred štirimi, petimi in več leti se nam je zdelo, da govorimo o nekih svetlobnih let 

razdalj med nami, ko niti ena niti druga stran ni videla potrebe za kaj takšnega. Danes je spontan 

pogovor, dogovor pripeljal do teh stvari. Tukaj se lahko stvari začnejo. Lahko se navežem še 

nazaj, kar smo že prej govorili – več sodelovanja šole in delodajalcev se bo odražalo posredno na 

dijakih zagotovo. Imamo podjetje v rokah novega lastnika, zaenkrat še to ne odraža nekih 

sprememb. Na splošno imamo močno industrijo v tem okolju, ki je motivirana. In roko na srce – 

zmanjkuje jim ljudi in se zelo obračajo na nas. In seveda tudi nam to paše.  

RI2 govori o spremembi odnosov in boljši komunikaciji, ki se je zgodila zaradi potreb na trgu 

dela. 

MI2 vidi v šolstvu potencial v tem, da moramo mlade naučiti iskati poti, saj imajo ogromno 

idej, ki pa nimajo ne repa ne glave in mi jim moramo pomagati to urediti in spraviti na pravo 



 

147 

pot. Zaveda se, da v šoli skoraj ni časa za to. Treba bi jim bilo dati neko nalogo, ki bi jo 

morali rešiti. Ne bi smelo biti pomembno, kako bi to naredili, ampak priti bi morali z nekim 

rezultatom. V trenutku bi našli informacije na spletu. Važno bi moralo biti samo, da bi jih 

sprocesirali in učitelji bi jih morali samo usmeriti – glej v ta cilj gremo. Izkoristiti bi morali 

ideje, ki jih imajo, ker so »možgani zdaj pri njih na višku«, meni MI2. Tudi Šorgo (2011) 

meni, da šolski sistem lahko spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, lahko pa tudi zavira. 

MI3 pravi: »Jaz mislim, da bi lahko bila to zanimiva kombinacija, da bi lahko tako povezoval 

teoretična znanja s prakso, pa s tem bi inovacijsko kulturo pravzaprav širil v področja, kjer 

oblikuješ bodoče kadre in bi to pomenilo, da bi prihajali tudi že v podjetja bolj inovativni 

kadri.« 

MI3 nakazuje, da je temeljni cilj managementa človeškega kapitala razvoj in zagotavljanje 

takšne delovne sile v podjetju, ki bo ustvarjala čim večjo dodano vrednost (Baron in 

Armstrong 2007). 

Toda šole oziroma šolski programi zelo pogosto omejujejo mlade na zahtevano znanje, kar 

pomeni, da oni so usmerjeni, to moraš znati in niti ni zaželeno, da bi šel preveč iz tega 

okvirja. Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008) opozarjajo, da v šolah premalo časa namenimo 

ustvarjalnosti in inovativnosti, saj kompetenca učiti se učiti dijake postavlja le v vlogo 

sprejemnika vnaprej določenega znanja. 

PD1 meni, da v naši državi nekaj uvedemo in odkljukamo, kot da je narejeno. Toda ni – 

sistem je treba dodelati, spremeniti, če je treba, nadgraditi in spremljati do nivoja, ko deluje in 

je dejansko narejen korak na nekem področju. 

PD2 se strinja, da bodo mladi, ki bodo imeli ustrezne temelje in bodo ustrezno vodeni, hitro 

pokazali inovativnost:  

Spustiti jih čim prej v podjetje, pokazat jim njihove postopke in bodo skozi to videli, kje bi lahko 

kaj izboljšali. V času izobraževanja je vseeno nekoliko lažje, ker ni toliko finančno še odgovoren 

za te stvari, ti si malo vključen, pa malo nisi. Tisti, ki so tam zaposleni, takrat mora on delo delati, 

kar se od njega pričakuje, mogoče nima niti toliko časa razmišljati o inovaciji, tako da bi bilo res 

dobro čim prej jih spustiti noter v ta sistem.  

Temu pritrdi PD3, da jih je treba spustiti v bolj razvojno naravnano gospodarstvo in okolje. 

Nekatere regije v Sloveniji dobro delajo tako na povezovanju kot na področju inovativnosti. 

Vsi moramo delati na tem – in šole in gospodarstvo in podporno okolje. 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Prav vsi intervjuvanci v naši raziskavi vidijo velike prednosti, ki bi jih trajnostna povezanost 

šolskega in gospodarskega sistema prinesla. Dobra podjetja se tega zavedajo in že precej 
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delajo v tej smeri. Vidne pa so velike razlike med podjetji in tem, kako delajo na tem 

področju. Do težav na področju trga dela prihaja večinoma zaradi pomanjkanja sodelovanja 

vseh deležnikov. Ker ni ustrezne komunikacije, se problemi ne rešujejo sproti in se težave 

kopičijo. Drug drugega obtožujejo za nastale situacije, predvsem v gospodarstvu se ne 

zavedajo, da šole nikakor ne morejo usposobiti mladih za prav vsak poklic, da morajo tudi 

sami dodati svoj delež in ne samo obsojati in iskati krivce. Če bi se že tekom šolanja, 

predvsem med PUD-om, šole in podjetja ustrezno povezala, izmenjala mnenja in izkušnje, 

prepoznala pomanjkljivosti ipd., do takih težav ne bi prišlo. 

Zelo pomemben je stik z delodajalci tudi za samega mladega človeka, ki nima nikakršnih 

izkušenj in ne pozna dobro niti delovnega mesta, za katerega se izobražuje. Mogoče bo na ta 

način spoznal, da ga takšno delo sploh ne veseli in se bo pravočasno usmeril drugam ter se 

nato usposobil za poklic, ki ga bo veselil in bo zato v življenju zadovoljen ter uspešnejši. 

Marsikdo v tem obdobju niti ne ve, kako pomembno je to, zato je vloga učiteljev in mentorjev 

v podjetjih zelo pomembna, čeprav naša raziskav razkrije pomankljivosti na tem področju. 

V naši raziskavi je bilo izpostavljeno tudi to, da država ne prepozna dovolj dobro, kateri 

izobraževalni programi so perspektivni in katere profile gospodarstvo potrebuje in jih je danes 

premalo. Preveč pa je izobraževalnih programov, kamor se vpisujejo mladi, pa že danes 

vemo, da za njih delovnih mest ne bo, kar bo še povečalo travme mladih in število bolnikov s 

psihičnimi težavami, ki so v Sloveniji v močnem porastu.   

V preglednici 22 je prikazano stanje na tem področju v Sloveniji danes in kaj bi trajnostno 

sodelovanje izboljšalo in omogočilo. 
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Preglednica 22: Stanje v Sloveniji 

 STANJE V SLOVENIJI  

Trg dela Strukturna brezposelnost Inovativnost mladih 

– mladi imajo premalo ali 

sploh ne delovnih izkušenj; 

– ni pravega stika z 

delodajalci; 

– neaktivnost mladih; 

– nemotiviranost mladih; 

– ne iščejo zaposlitvenih 

možnosti drugje. 

– moderni, nezaposljivi 

poklici; 

– prekvalificirana delovna 

sila; 

– neustrezni profili; 

– premalo tehničnih profilov; 

– preveč družboslovnih 

programov; 

– mladi sploh ne vedo, če se 

izobražujejo za »pravi« 

poklic; 

– pogoste frustracije med 

mladimi (travme, bolezni); 

– izgubljen potencial znanja; 

– mladi ne izkoristijo 

možnosti izbire in 

prekvalifikacije. 

– neustrezne izobraževalne 

vsebine; 

– talenti premalo spodbujeni; 

– nekateri učitelji zavirajo 

inovativnost (zastareli 

načini poučevanja); 

– generacijski prepad; 

– neinovativno okolje; 

– matura in poklicna matura 

zavirata. 

 

 

 

 

– ustrezna usposobljenost: 

– ustrezni profili (dobri, zaposljivi kadri); 

– manj brezposelnih; 

– potencial mladih ustrezno prepoznan in izkoriščen; 

– talenti prepoznani in ustrezno vodeni, da bodo lahko dosegli 

maksimum; 

– delovne izkušnje že v času šolanja; 

– povratne informacije tako za šolstvo kot gospodarstvo; 

– sprotno usklajevanje šol in podjetij; 

– vključenost mladih v razvojne time; 

– ustrezna pomoč na poklicni poti; 

– perspektivni zaposljivi programi; 

– uspešnost podjetij; 

– razvoj inovativnosti; 

– vlaganje v razvoj; 

– državi se povrne investicija v izobraževanje posameznikov. 

TRAJNOSTNO 

SODELOVANJE  

IZOBRAŽEVANJA IN 

GOSPODARSTVA 

GOSPODARSTVA 
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Pri povezovanju šolstva in gospodarstva imajo vsi deležniki veliko vlogo – vsi morajo 

sodelovati. Zelo slabo je, če kateri od deležnikov manjka, če ni dodal svojega deleža v celoto. 

Država pa mora voditi strategijo in politiko na tem področju, imeti mora nacionalni makro 

pogled, kjer mora omogočiti zakonodajno in finančno, da lahko vsi sistemi enakovredno med 

seboj sodelujejo in da so socialno partnersko povezani. Na nacionalnem nivoju bi se morali 

vprašati, če imamo zdravo vizijo. Vsi partnerji pa bi se morali vprašati, če delamo v isto smer 

in če imamo isti cilj. Posledično bi bilo manj strukturne brezposelnosti, ki se je v Sloveniji 

podjetja lotevajo na različne načine, predvsem z internimi izobraževanji, kar predstavlja velik 

strošek. Če bi v Sloveniji dosegli dobro trajnostno sodelovanje vsaj med šolstvom in 

gospodarstvom, bi v veliki meri rešili tudi problem strukturne brezposelnosti.  

Če država zaobide gospodarstvo, nastanejo težave. Tega si Slovenija kot majhna država ne 

more in ne sme privoščiti. Če pogledamo primer dobre prakse države Singapur, kjer vse 

izhaja iz dobro načrtovanega izobraževalnega sistema, primernega za nastajajoče družbeno-

politične potrebe (Gopinathan 2011), saj so prepričani, da je prihodnost odvisna od zmožnosti 

ljudi za učenje. Pripravljenost na velike in hitre spremembe ter razvoj tehnologije pa je 

odločujoča pri ustvarjanju konkurenčne prednosti, ki je pogoj za ustvarjanje blaginje 

(Gopinathan 2011). Vizija šolstva je pripraviti mlade na dela, ki še ne obstajajo, usposobiti jih 

na razvoj idej in rešitev za izdelke ter probleme, ki še niso bili prepoznani, in na uporabo 

tehnologij, ki še niso bile izumljene (Gopinathan 2011).  

Singapurski pristop do učenja za prihodnost postaja zgled za vse ostale in tudi Slovenija, ki se 

prav tako kot Singapur uvršča med male države, bi se morala učiti od njih in svoj 

izobraževalni sistem usmerjati v trende prihodnosti, da bomo mlade pripravili na izzive, za 

katere sploh še ne vemo, kakšni bodo. Bodo pa na ta način mladi pripravljeni na spremembe 

in prilagajanje nanje. 

Prav tako bi morali kot singapurska vlada že v vizijo vlade vključiti, da naj bi izobraževalni 

sistem pri mladih spodbujal inovativnost in podjetnost (Ng 2004), česar v našem šolskem 

sistemu še zelo primanjkuje, ter nenehno reformirati šolstvo. 

V slovenskih šolah je premalo poudarka na podjetništvu. Strokovnjaki (Van der Kuip in 

Verheul 2003; Levie in Autio 2008; Bosma idr. 2008; Halilović, Cankar in Tominc 2014; 

Sentočnik 2015; Rebernik idr. 2018) opozarjajo, da mora izobraževalni sistem izraziteje 

podpreti izobraževanje za pridobivanje podjetniškega znanja, in sicer bi ga bilo treba vključiti 

v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja (Zupan 2015). Mlade bi morali pripraviti, da bi se 

po končanem šolanju lotili podjetniških poti, kar bi bilo za Slovenijo, ki je majhna, še posebej 

pomembno. Po zgledu primerov dobre prakse v tujini bi lahko v šolske programe vključili 

odprtje virtualnih podjetij, ki bi jih dijaki potem nekaj časa vodili, promovirali, prodajali 

»izdelke« ipd., nato pa bi podjetje moralo v stečaj, da bi se naučili tudi, kako ravnati v 

takšnem primeru. Tudi Evropska unija spodbuja članice, naj bodo mladi deležni vsaj ene 

podjetniške izkušnje, preden zapustijo sistem obveznega šolanja (European Commission 
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2013). Teoretiki (Kourilsky in Carson 1997; Gibb 2002; Seikukula-Leino 2011) prav tako 

šolstvo pozivajo k razvijanju podjetništva. 

Zelo je pomembno, da se je majhna država sposobna prilagajati regionalnim in globalnim 

trendom ali kot Singapur, ki jih skuša celo predvideti vnaprej. Na ta način si skušajo 

zagotoviti nove trge ter izobraževalni sistem prilagoditi veščinam prihodnosti (Barr 2006). 

Spremeniti bi bilo treba miselnost ljudi v Sloveniji, da je pomembna le fakultetna izobrazba, 

saj bi nekateri mladi mogoče dosegali večje uspehe in bili zadovoljnejši, če bi se prej zaposlili 

in bi se tekom zaposlitve bolj razvijali, bili bolj motivirani in bi se našli nekje na poklicni poti 

mogoče drugje, ker bi se pokazalo, da jih nekaj drugega bolj pritegne. Tako pa na silo gredo 

skozi vse stopnje izobraževanja, ker pač sistem to omogoča in so se standardi znanja zaradi 

sistema MOFAS precej znižali. 

Generacije mladih se danes v marsičem razlikujejo od generacij pred njimi. So generacije, ki 

jih sodobna tehnologija spremlja tako rekoč že »iz zibelke«, kar se kaže tudi v načinu 

njihovega razmišljanja, delovanja in odnosov, zato bomo morali spremeniti načine in metode 

poučevanja in dela z njimi, da bomo od njih dobili, kar nosijo v sebi in lahko razvijejo ter s 

tem pripomorejo k razvoju družbe. Podjetja vrsto let zaradi gospodarske krize niso 

zaposlovala in zaradi tega so bili brez mlade delovne sile, ki je nujna zaradi novih idej in 

drugačnega razmišljanja, ki pomembno vpliva na razvoj podjetij. 

Glede inovativnosti mladih smo znova, kot že v predhodni raziskavi (Kunc 2013) ugotovili, 

da je matura zaviralec inovativnosti, v kar so prepričani skoraj vsi intervjuvanci. 

Prav tako se je znova potrdilo, da imajo velik vpliv na inovativnost mladih ravnatelji, ki se 

zavedajo, kako pomembno je za našo prihodnost razvijati pri mladih ustvarjalnost, kreativnost 

ter inovativnost. 

Vsi intervjuvanci menijo, kot razlagata tudi Likar in Fatur (2009b), da je treba primeren odnos 

do inovativnosti začeti razvijati že pri mladih in veščine inoviranja spodbujati v osnovni ter 

srednji šoli (Markič 2004). 

V naši raziskavi so intervjuvanci izrazili mnenje, da bi morali v šolah učitelji spremeniti način 

in metode dela, ki so največkrat že preživete. Prav tako je preveč učenja na pamet in premalo 

samostojnega projektnega dela ter usmerjanja v timsko delo.  

Potrebna je dobra vizija na nivoju države, ki bi morala biti usklajena z vsemi ostalimi 

deležniki, ki lahko vplivajo, da bo vzpostavljeno dobro trajnostno sodelovanje gospodarstva 

in izobraževanja, saj to prinaša prednosti, ki smo jih povzeli v preglednici 23. 
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Preglednica 23: Prednosti povezovanja obeh sfer 

Prednosti za trg dela 
– mladi bi pridobili znanja, katera 

pričakujejo delodajalci; 

– šola se bi približala realni sferi; 

– delodajalci bi predstavili svoja 

pričakovanja; 

– mladi bi prišli bolj pripravljeni na 

delovna mesta; 

– delodajalci bi spoznali potencialne 

bodoče delavce; 

– dijaki bi spoznali bodoče delodajalce in 

podjetja; 

Prednosti za inovativnost 

 

 

 

– urejen sistem bi omogočal mladim 

nadgradnjo, dopolnjevanje znanj in 

pridobivanje novih; 

– razvoj razvojnega razmišljanja; 

– več delovnih mest na razvojnih in 

inovativnih področjih; 

– mladi so vir novih, drugačnih idej; 

Prednosti glede strukturne brezposelnosti 

 

– zmanjšanje strukturno brezposelnih in 

brezposelnih nasploh; 

– manjši stroški podjetij za interna 

izobraževanja; 

Prednosti za družbo 
– svet bi se razvijal naravno, humano, 

celovito; 

– manj stroškov za brezposelne; 

– dvig BDP-ja; 

– dvig življenjske ravni; 

– medsebojno plemenitenje; 

– vsestranski razvoj. 

Naša raziskava je potrdila, da je to preveč pomembno sodelovanje, da bi ga lahko prepustili 

naključju ali le nekaterim posameznikom, ki se trudijo na tem področju. 

Najpomembnejša ugotovitev naše raziskave je, da je trajnostno sodelovanje v današnjem času 

nujnost. Na ta način šole delodajalce seznanijo, kaj vsebujejo njihovi izobraževalni programi, 

da delodajalec ve, kaj lahko od dijakov pričakuje. Delodajalci pa šole seznanijo z novostmi, ki 

jih morajo šole vključiti v odprti kurikul, da bodo dijaki dobili znanja za potrebe na delovnih 

mestih. 
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6.3.5 Ustvarjanje spodbudnega okolja za inovativnost 

Na vprašanje, kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za 

inoviranje v šolah s pomočjo gospodarstva, so intervjuvanci razmišljali na način, ki nam pove, 

da se zavedajo, kako pomembno je to področje. 

VU1 razmišlja o inovativnosti takole: »Inovativnost je zelo širok pojem […] je vsakodnevna 

zadeva, kjer lahko v navadnih procesih izboljšaš z manjšim korakom, ki prinese na koncu 

velik finančni efekt.« 

VU2 vidi prednosti, ki jih digitalizacija in robotizacija zdaj ter v prihodnosti prinašata, kar 

mlade izjemno pritegne – radi imajo novo tehnologijo in nove pristope. Obe sferi bi se morali 

povezati že v temeljih, saj bi lahko mlade spodbudili k vpisu v tehniške programe. Koristi od 

tega pa bi imele obe strani. 

VU3 meni, da je problem ravno v spodbudnem okolju za inovativnost in pravi:  

Šola nima prostora, kjer bi človek bil umirjen […] to vemo, da je osnova za zares dober razvoj 

kreacije. Torej ali je igra tista, ki stimulira na nek način sprostitev možganov, zato da lahko 

gredo, bi rekla v inovativno, izvirno razmišljanje. Zato da lahko uporabi intuicijo itn., takega 

okolja danes šola nima. In mi vemo, da je lahko en človek še tako inteligenten, v takem okolju teh 

svojih zmožnosti ne more razviti […]  aha, zdaj bomo pa eno okolje naredili inovativno in to mi 

na, kako bi to rekla, na apel. To ne moreš narediti na apel, tako okolje, veste, ti lahko meni 

napišeš, smo prijazna šola, vesela šola, odprta šola, ona tretja šola, človek pri vratih, ko vrata 

odpre, zaduhaš, kakšen je duh, kakšno je vzdušje […] sploh nimamo osnovnih pogojev, da bi 

inovativno okolje zaživelo.  

VU3 kritično ovrednoti tako šolski sistem kot šolski prostor glede inovativnosti: »Govoriti 

veste o ustvarjalni šoli, o kreativni šoli, o inovacijah v šolstvu, to je velikokrat samo bla bla 

bla.« 

O tem, kaj zavira inovativnost, govori VU3, ki izpostavi maturo v obliki, kot jo imamo zdaj. 

Tudi vsi intervjuvani managerji podjetij in ravnatelji jo vidijo kot zaviralni dejavnik. VU3 

meni, da taka, kot je zdaj, zapira, omejuje, ne dopušča drugačnega načina razmišljanja. Ne 

omogoča mladim, da bi iskali, stvari zanikali, poiskali alternative in druge poti. Mladim 

jemlje polnomočnost, kar je zelo slabo, ker bo v mladih ta čut otopel. Razmišljati drugače, 

inovativno in ustvarjalno, pri maturi, kot obstaja zdaj, ni prednost, ampak kvečjemu slabost, 

ker ne dobiš dobrih ocen, točk, ki so pomembne pri vpisu za nadaljnji študij. Šola je, kot meni 

VU3, prilagojena pridnim dekletom, ki sedijo in se naučijo na pamet znanstvene dogme, ki 

morda čez vrsto let sploh ne bodo več držale. Toda to je edini način, da dobiš pečat, ki je 

pomemben v današnji družbi.  

Tudi Šorgo (2011) opozori, da lahko šolski sistem zavira inovativnost in ustvarjalnost. V naši 

raziskavi, kjer smo proučevali vodstvene vidike inovativnosti v srednjih šolah (Kunc 2013), 
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so vsi intervjuvani ravnatelji inovativnih šol, prav tako tudi učitelji, ki so bili vključeni kot 

kontrolna skupina, povedali, da je matura velik zaviralec inovativnosti. Tudi Ball (2004) 

opozarja na problem, če se kakovost dela na šoli presoja po »dokazljivih« dosežkih, kot je 

matura. 

VU3 izpostavi tudi problem, ki je večkrat tudi v učiteljih samih:  

Ko sem se ukvarjala z inovacijskimi projekti, vam povem, da je včasih trajalo dve, tri leta, da je 

učitelj začutil sploh, kaj lahko, kako lahko odstopi, pa ne bo kršil, kako sploh lahko drugače 

razmišlja, kaj lahko mirno opusti, pa se ne bo nič zgodilo. Včasih so nekateri učitelji rabili tri leta, 

da so ugotovili, da lahko tisto prisilno odgovornost samo malo zmehčajo, pa so se potem oni bolj 

sprostili in so razmišljali, zakaj so otroci začeli čisto drugače reagirati. Zato ker jih enostavno ni 

več oviral, on je bil velikokrat recimo ovira.  

Razmišljanje VU3 se ujema s teorijo, da učitelj vedno bolj postaja usmerjevalec oblikovanja 

znanja ter vse manj posredovalec deklarativnega znanja (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008) 

in tudi njegova vloga postaja drugačna – postaja bolj svetovalec (Svetlik in Lorenčič 2002). 

Čeprav so učitelji lahko zelo disciplinirani, odgovorni, direktni ipd., so lahko velika ovira 

kreativnemu otroku, doda VU3. 

Učitelji so po mnenju strokovnjakov (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008) preveč obremenjeni 

z različnimi obveznostmi in birokracijo, da potem zmanjka časa za kaj drugega. To stanje 

»institucionalizirane shizofrenije« razlagata tudi Blackmore in Sachs (1997). 

Bolj malo je ravnateljev, ki znajo inovativnost dobro vključiti v sistem šole, ki jo vodijo . 

Spremembe namreč po navadi povzročijo težave v kolektivu, predvsem takem, kjer so 

zaposleni starejši učitelji, ki nimajo več takšnega zagona in jih spremembe motijo, ker imajo 

raje svojo rutino, kar pa je seveda slabo za mlade, ki so drugačni in s katerimi je treba delati 

drugače, kot je bilo takrat, ko so sami hodili v šolo. Tega se marsikateri učitelj ne zaveda. 

Ključno vlogo pri razvijanju posameznikove zmožnosti uresničevanja lastnih zamisli imajo 

namreč inovativni in ustvarjalni učitelji, ki so dragocenost tako za dijake kot celotno družbo 

(Kolenko 2015). 

Ob razmišljanju o povezavi z gospodarstvom VU3 razloži svoj pogled:  

Če bo seveda gospodarstvo take ljudi znalo najti in znalo jim dati primeren prostor, če že šola 

nima primernega prostora, verjetno tudi gospodarstvo nima takega primernega prostora za take 

izjemno kreativne ljudi, ki bi tam raziskovali, odkrivali in seveda zadeve tako implementirali, da 

bi se izplačala, ker inovacija se mora enkrat izplačati. Ker če ni koristna, splošno sprejeta kot 

korist, potem je škoda, da tistega človeka »matraš« in vse ostale. Lahko ti spraviš inovacijo v 

arhiv, lahko jo zamrzneš, ampak vemo, da inovacija je vezana na čas in prostor, je limitirana na 

čas in prostor, to je kreacija, ki je najboljša v tistem prostoru v tistem času v tistem okolju in čez 

pet let lahko je, lahko ni, lahko jo boš mogel spremeniti. Tudi tiste stvari, ki so večne, so izven 

časa, kljub vsemu rabijo neko adaptacijo. Ker inovacija je izjemno močen impuls, celovit impuls 
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adaptacije na prostor in čas. Če ti hočeš narediti tak močen impuls, moraš ti biti usklajen s svojim 

notranjim bitjem, moraš biti pa tudi »zbalansiran« z okoljem. In kot rečeno, že po naravi dober, ti 

boš s svojim bitjem »zbalansiran«, si pa popolnoma lahko »avsglajzan« za vse tiste zunaj, za 

zunanji svet in ti moraš potem to stvar znati uskladiti, »zbalansirat«, če hočeš imeti od tega 

kakšen profit, drugače pa lahko ti to pospraviš, ne vem – napišeš eno knjigico, jo bo kdo bral ali 

ne bo kdo bral, je drugo vprašanje. 

RI1 pogleda na stvari realno in se sprašuje, če mi otrokom lažemo, ko jim razlagamo, da 

rabimo inovatorje, ko pa v bistvu rabimo delavce. Sicer pa meni, da šole imajo spodbudno 

okolje za inovativnost, čemur se pridružujeta tudi RI2 in RI3. Vsi izpostavijo projektne naloge, 

kjer se najbolj odraža inovativnost dijakov. Vsi ravnatelji so mnenja, da so najboljše naloge 

tiste, za katere dobijo teme iz gospodarstva, torej realen problem, s katerim se soočijo dijaki 

in iščejo rešitve. 

Tudi managerji iz podjetij vidijo v raziskovalnih nalogah priložnost, da spoznajo mlade in 

njihovo razmišljanje. Še posebej so navdušeni nad svežimi idejami, saj priznavajo, da so sami 

že mogoče vkalupljeni v neko rutino, prav tako njihovi zaposleni, in nimajo takšnega pogleda, 

kot ga imajo mladi. Intervjuvani managerji nakazujejo razmišljanje o usposabljanju delovne 

sile, ki bo usposobljena za novo tehnologijo, o čemer pišeta že Svetlik in Lorenčič (2002). 

Seveda pa se moramo zavedati, da ni neke množične inovativnosti tudi med mladimi ne. 

Odvisno je tudi od posameznih generacij – nekatere so izjemno inovativne, nekatere pa imajo 

le nekaj posameznikov, ki izstopajo na tem področju. 

RI3 razmišlja širše in pove, da morajo najprej spoznati delovno mesto nekje v gospodarstvu:  

Inovacije se lahko predvsem dogajajo tam v procesu, ti ne moreš načrtovati inovacijo, če ti 

podrobno ne poznaš delovanja tistega svojega stroja. Ti šele takrat, ko vidiš, kaj bi lahko 

izboljšal, ob tem, ko imaš tisti proces, ko imaš okrog sebe vse to, kar imaš – kako bi lahko eno 

paleto nekam postavil, da boš lahko manj časa izgubil, kako bi lahko na tem stroju to dodal, da ne 

bi to zgubljalo […], prej v šoli je pa to iluzorno pričakovati.  

Temu mnenju se pridružuje tudi PD2: »Moje mnenje, kako pridobiti inovativnega mladega 

strokovnjaka, moraš ga najprej dati v neko okolje, kjer bo spoznal do podrobnosti tehnološko 

ta izdelek, ki ga proizvaja, opremo, s katero proizvaja, šele takrat je lahko inovativen in dela 

na inovativnosti, izboljšave si lahko namišljuje.« 

Vsi intervjuvanci menijo, da šola lahko da otrokom določene smernice. Lahko jih spodbuja, 

motivira, poda določena znanja, nauči različnih metod in pristopov, jih nauči inovativno 

razmišljati, samostojno razmišljati, timsko sodelovati ipd. V podjetjih pa lahko konkretno to 

svojo inovativnost izživijo. Hanushek in Woessman (2008) sta mnenja, da izobraževanje 

povečuje inovativnost v gospodarstvu. 
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Managerji iz podjetij nekatere šole vidijo kot zelo inovativne in menijo, da se trudijo v tej 

smeri. MI1 predlaga, da bi v šolah lahko dijake še bolj pripravljali za timsko delo, saj imajo v 

podjetjih kar velike težave s tem, da posameznike vključijo v ekipe. 

Vsi intervjuvani managerji so tudi mnenja, da je v šolah preveč učenja na pamet, saj so danes 

informacije s pomočjo pametnih naprav dosegljive na vsakem koraku. Otroke je treba le 

naučiti, kako te podatke povezati in uporabiti. Priporočajo, da bi otrokom dali več izzivov, ki 

bi jih morali sami rešiti.  

MI2 razloži:  

Morali bi biti bolj ciljno usmerjeni – tole je treba narediti, kako boš do tja prišel, znajdi se, ne 

moremo ti čisto vsak korak predpisati, znajdi se, rezultat želimo tak imeti. In to je tisto, kar potem 

ljudi loči – nekateri prej pridejo do nekega rezultata, hitreje nekaj zinovirajo, pogruntajo neke 

zadeve, drugi  pa imajo več težav. Šola bi morala mogoče več spodbujati to – lej rabimo na koncu 

imeti tak pa tak izdelek, znajdi se, kako boš tja prišel, ne da vsak korak rečemo, zdaj moraš pa to, 

pa tudi če pride do tebe, ja pa pot ni bila čisto prava, tule bi mogel pa to – pusti ga. Naučiti jih 

inovativne poti najti. Na fakulteti smo imeli tudi že 25 let nazaj izpite, kjer si lahko imel čisto vse. 

Naloga je bila taka, da če nisi doma je dobro naštudiral, nisi vedel, kje podatke v tisti literaturi 

najti, itak nisi naredil, ampak to je realno življenje – mi imamo danes na voljo vse podatke, noben 

ti jih ne omejuje, zloži skupaj pa naredi nekaj novega. To morajo otroci se naučiti skozi ta naš 

sistem. Res je, zakaj se boš brez veze nekaj učil na pamet (res je, določene zadeve moraš znati), 

saj ti lahko v vsakem trenutku vsepovsod dobiš podatke, rabiš le pametni telefon, v bistvu povsod 

prideš do teh podatkov. Naučiti jih je treba, kako te podatke zložiti skupaj, uporabiti, da nekaj 

narediš. To je tisto, kar bi bilo treba mogoče – tak izziv bi bilo treba otrokom postaviti, da 

postanejo skozi to delo, da znajo se problema lotiti, ne da jim moraš vse skupaj sestaviti, če 

nimajo vseh podatkov, kar zmrznejo.  

Razmišljanje MI2 se ujema s Kressom (2006), ki prav tako meni, da bi morala šola danes 

posredovati vedenje o tem, kako informacije povezati v znanje, ki bo lahko uporabno orodje 

in ne kot včasih, ko je šola posredovala znanje kot orodje. 

PD2, ki prihaja iz šolstva pravi, da jih lahko v šoli spodbujajo, da razmišljajo širše in globlje. 

Pomagajo jim problem pogledati z več strani. V bistvu jim lahko bolj teoretično razlagajo 

stvari, medtem ko pa v podjetju, ko pridejo v konkretno delovno okolje, lahko, seveda šele ko 

dobro spoznajo postopke, izdelke ipd., izživijo svojo inovativnost. 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Vsi intervjuvanci inovativnosti pripisujejo velik pomen. Strinjajo se, da je inoviranje danes 

odločilno (Markič 2004) in da je to v bistvu temeljni poslovni proces (Tidd, Bessant in Pavitt 

2005).  Vsak s svoje perspektive gledajo na to problematiko. Vsi priznajo, da bi lahko na tem 

področju povsod še veliko storili, predvsem kar se tiče ustvarjanja spodbudnega okolja za 

inovativnost. 
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Nekateri dijaki so zelo sposobni, ni pa okolje dovolj spodbudno, predvsem z vidika, ker delo 

ni vrednota. Vsak bi raje na lahek način prišel do vsega.  

Za tehnične inovacije moraš imeti ogromno znanja z določenega področja, da lahko nekaj 

dodaš. Vedeti je treba, da se z minimalnimi standardi inovacije ne delajo. Kar je v današnjem 

času problem, saj smo zelo spustili minimalne standarde zaradi sistema MOFAS, ko so šole in 

fakultete plačane po številu šolajočih – da dijakov in študentov ne zgubijo, znižajo minimalne 

standarde. Pri tem gremo v napačno smer, preveč gremo v kvantiteto in ne v kakovost. Še 

posebej pri inovacijah je namreč pomembna kakovost. Za inovacije mora biti selekcija. 

V šolah je treba inovativnost bolj sistemsko spodbujati. Vprašanje pa je, koliko so na to 

pripravljeni in usposobljeni učitelji. Za inovativost bi morali najprej usposobiti učitelje, jim 

dati potrebna znanja, ki bi jih lahko nato prenesli na mlade. Preveč je reproduciranja nekih 

podatkov in posledično so zunanja preverjanja preveč faktografska. Strinjamo se z Najijevo 

(2009), da so v šolstvu dejavniki, ki zavirajo ustvarjalnost, kot so zastarele vodstvene 

strukture, stereotipne navade, konvencionalnost, nesposobnost prilagajanja vsemu novemu, 

ozki interesi stroke ipd. 

Večina učiteljev še ni spremenila miselnosti, katero so nam vsadili v šolskem sistemu, ki je 

preživet, in še vedno prenašajo vzorce iz preteklosti. 

Mladim bi morali pustiti dovolj prostora, da bi lahko izražali svoja mnenja, svoja tehnološka 

razmišljanja in jih naučiti, da bi znali to graditi. Spremeniti bi se moral tudi način dela v šoli. 

Čim manj frontalnega ali nič frontalnega razlaganja in podajanja snovi, ampak več 

skupinskega in ustvarjalnega. Učitelj lahko ustvarjalno dela in jih ob tem nauči faktografskih 

podatkov. Če želimo ustvarjalnega učenca oziroma dijaka, mu moramo pustiti neko svojo 

lastno pot skozi šolski sistem, pri tem pa ga moramo voditi skozi te poti, ga usmerjati ipd. 

Samo znanje podajati je preživeto, saj znanje ni več le pri učitelju. Otrok ga lahko bistveno 

več najde drugje. Mi mu moramo pomagati osmisliti vso to znanje, te podatke, ki jih je dobil 

skozi učenje v šoli ali skozi neformalno učenje, prek spleta ali kje drugje. Ta proces pa 

zahteva spremembe, ki bodo prinesle spremembe v šolskem sistemu. Toda o tem ne smemo 

samo razmišljati in govoriti, ampak začeti spreminjati, saj že Svetlik in Lorenčič (2002) 

opozarjata na vprašljivo vlogo šolskega izobraževanja, kajti tehnološki krogi so vse krajši, 

izobraževanje pa vse daljše, kar povzroča še večje neskladje med šolstvom in gospodarstvom. 

Spremembe bo treba uvesti v sami splošni in poklicni maturi, saj je mogoče maturo preverjati 

tudi drugače. Mogoče v smeri, da bi prek teh preverjanj merili inovativnost mladih ali kaj 

podobnega, kar bi bilo bolj naravnano na trende prihodnosti.  

Mlade je treba na inovativnost navajati, da znajo opazovati svet in dogajanje okrog sebe, da si 

znajo pojave razlagati na ta način, da lahko nekaj izboljšajo. 
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6.3.6 Dejavniki, ki vplivajo na boljše povezovanje šolstva in gospodarstva 

Sledi analiza odgovorov intervjuvancev na vprašanje, kateri dejavniki spodbujajo dialog.  

VU1 meni, da so odločujoči kakovostni mentorji, ki se »zavedajo njihove vloge prenašanja 

znanja na mlade«, doda pa tudi, da je treba dobro opredeliti status takih mentorjev. Tudi RI1 

se s tem strinja in poudari, kako pomembno je, da je dijak »postavljen v realno okolje, ki od 

njega tudi pričakuje odgovornost, odraslost, na drug način, kot mu mi dopovedujemo v šoli in 

ga k temu učimo«.  

Pri tem poudari, da ko se dijaki vrnejo s prakse, so zrelejši. RI1 razloži: »Našemu dijaku damo 

spisek firm, kamor lahko pošlje prošnjo. Boriti se mora, da bo dobil. Mi ga učimo iskati 

službo, ampak to pri 16. letih. Veste, kakšna kompetenca je to […]. Vzpostavljanje odnosov, 

ugotavljanje hierarhije, skratka za šolo ima to neprecenljivo vrednost. Res pa je, da je zelo 

različno, od firme do firme. In tudi, veste, na koncu je vedno odnos. Vseh.« 

Temu mnenju glede odnosa pritrjuje RI2: »Če delodajalci zdaj vzpostavljajo interes na tak 

način, da so potrebe na trgu resnično zelo velike, si moramo tukaj prisluhniti in ne kovati 

nekih zamer za nazaj in začrtati skupno pot.« 

  

Tudi MI2 in PD3
 menita, da spodbujajo sodelovanje potrebe, kar izpostavi tudi PD2: 

»Spodbujajo podjetja, ko kličejo, ali imate kake dobre dijake?« 

Ugotavljamo, da je za to, da bo povezovanje uspešno in trajnostno, pomemben odnos in dobra 

komunikacija vseh deležnikov, kar bi morali vedeti vsi, saj so potrebe po povezovanju čedalje 

večje. Da je zelo pomembna komunikacija med vsemi sodelujočimi, poudarjajo tudi Gotvassli 

(2008) ter Cankar, Deutsch in Trampuš (2015). 

Managerji poudarijo, da so potrebe tiste, ki jih pravzaprav silijo, da iščejo bodoči kader že v 

šolah, saj kot pravi RI2:  

Pripadam generaciji, ko se je rodilo 35.000 Slovencev letno, letošnji 1. letniki so najnižja 

generacija v času ne samo samostojne Slovenije, tudi če gledamo nazaj bivšo državo. In ta 

generacija ima okoli 17.370 živorojenih otrok, kaj želim povedati, generacija se je prepolovila. Ta 

proces ima neko kontinuiteto upadanja iz 35.000 vse do teh dobrih 17.000 in vse to se zdaj odraža 

na trgu delovne sile.  

Njegovi pogledi se ujemajo s teoretičnimi izhodišči, kjer smo predstavili ta problem, na 

katerega opozarjajo strokovnjaki, da bodo delodajalci imeli čedalje večje težave pri iskanju 

ustrezne delovne sile (UMAR 2018; ManpowerGroup 2018; ZRSZ 2019a; OZS 2019). 

MI1 izpostavi dobrega učitelja kot tistega, ki je lahko odločujoč dejavnik pri povezovanju, saj 

lahko dijake motivira in jih usmeri v pravo smer. PD1 pri tem dodaja, da je treba učitelje 

primerno usposobiti in jim nuditi možnost dodatnega izpopolnjevanja in usposabljanja, na kar 
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opozarjajo številni strokovnjaki (Day 2000; Hargreaves 2000; Koren 2001; Erčulj 2010). 

Toda že naša predhodna raziskava (Kunc 2013) je pokazala, da šole varčujejo ravno pri 

izobraževanju in usposabljanju učiteljev, saj se ravnatelji ne zvedajo, da bo v prihodnosti 

zaradi tega največ škode. 

MI3 vidi spodbujevalni dejavnik v politiki države, ki mora podati usmeritve za izobraževalne 

programe, ki »niso namenjeni sami sebi, ampak so namenjeni realnemu sektorju«.  

MI3 poudari: »Treba je iskati aplikativna znanja oziroma uporabne zadeve, kjer lahko povežeš 

direktno gospodarstvo s šolstvom.« 

Tudi Bevc, Koman in Muratovec (2006) pišejo o tem, da naj se izobraževalni sistem prilagaja 

potrebam gospodarstva. 

Tudi VU3 gleda na to širše:  

Če pogledamo zdajle evropsko politiko, vsaj s cilji, s financami in s trendi razvoja, spodbujajo. 

Če pogledamo trajnostni razvoj, recimo Erazmove projekte v sami svoji filozofiji – razvoj 

raziskovanja, inovativnosti, povezovanja, mreženja, torej integriranje vsebin, ljudi, profilov, virov 

itd., odprtost v intelektualnem razvoju, tukaj bi rekli seveda, da ta politika gre v pravo smer, daje 

ljudem vedno večjo avtonomijo, podporo, navsezadnje tudi finančno.  

VU3 nakaže, da gredo zadeve v pravo smer, vsaj kar zadeva evropsko politiko, toda meni, da 

pri nas ni tako. V teoretičnem delu predstavljamo evropske težnje in projekte, ki kažejo, da se 

na tem področju veliko dela in spreminja (European Commission 2013; Evropska komisija 

2014; ESA 2000; Harris 2016; Harris 2017). 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Splošno znano dejstvo je, da bi vsi pridobili, če bi bil vzpostavljen trajnostni dialog med 

sferama in temu mnenju se pridružujejo intervjuvanci v naši raziskavi. Zvišala bi se namreč 

kakovost, dvignil bi se nivo šolajoče mladine in posledično nivo bodoče delovne sile. Krepili 

bi se spodbujevalni dejavniki inovativnosti, kar prinaša koristi razvoju gospodarstva in 

krepitvi celotne družbe, in smo jih povzeli v preglednici 24.  
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Preglednica 24: Dejavniki za boljše povezovanje šolstva in gospodarstva 

Visoki uradniki 
– kakovostni mentorji, ki se zavedajo svoje 

vloge; 

– status mentorjev (pametno rešiti); 

– evropska politika s cilji, denarjem, 

smernicami ipd.; 

– trajnostni razvoj; 

– projekti Erasmus; 

– razvoj raziskovanja, inovativnosti, 

povezovanja, mreženja ipd.; 

– odprtost v intelektualnem razvoju; 

Managerji inovativnih podjetij 
– potrebe podjetij, trg dela; 

– interes s strani gospodarstva; 

– deficitarni poklici; 

– nova tehnologija, novi stroji; 

– seznanjanje z gospodarstvom; 

– okrogle mize; 

– realni problemi in konkretni primeri iz 

gospodarstva; 

– delovne navade; 

– spodbuda države; 

– prava politika; 

Ravnatelji inovativnih šol 
– dijakov vpogled v realnost; 

– spozna delovno okolje; 

– izgubijo strah pred neznanim okoljem; 

– pridobijo odgovornost, zrelost, odraslost; 

– kompetenca znati poiskati službo; 

– vzpostavljanje odnosov, spoznavanje 

hierarhije; 

– interes podjetij; 

– potrebe trga dela; 

– industrija 4.0; 

Pomembni deležniki 
– dane možnosti; 

– trg dela (kadrovska vrzel); 

– odprta vrata; 

– dobro vodstvo; 

– učni načrt (PUD je treba opraviti); 

– gospodarstvu prilagojeni programi; 

– vajeništvo. 
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Skozi odgovore na ostala vprašanja v intervjujih smo iz transkriptov izluščili še več 

dejavnikov, ki spodbujajo sodelovanje sfere šolstva in sfere gospodarstva. Vse skupaj smo 

povezali v preglednici 25, kjer smo dejavnike razvrstili po področjih. 

Preglednica 25: Spodbujevalni dejavniki povezovanja po področjih 

Izobraževanje Gospodarstvo Vlada Ostalo 

– dobri ravnatelji; 

– enakovredno 

partnerstvo; 

– interes; 

– prizadevni, 

osveščeni 

posamezniki; 

– pozitivne 

izkušnje; 

– dialog; 

– PUD; 

– nabor podjetij; 

– močni partnerji; 

– kakovost šole; 

– prepoznavnost 

šole; 

– vabila; 

– »start-up« 

vikendi; 

– mladi spoznajo 

delovna mesta; 

– dobri aktualni 

programi; 

– kultura šole. 

– podjetja iščejo 

kadre; 

– enakovredno 

partnerstvo; 

– identifikacija 

določene potrebe; 

– interes; 

– ljudje; 

– timsko delo; 

– dialog; 

– skrb za razvoj; 

– ozaveščeni 

gospodarstveniki; 

– konkretni primeri 

dobre prakse iz 

gospodarstva; 

– stanje na trgu 

dela; 

– pomanjkanje 

kadrov; 

– dobri 

strokovnjaki; 

– hiter razvoj; 

– izzivi. 

– zakonsko 

dovoljene pravice 

za iskanje 

primernih poti; 

– strategija; 

– cilji; 

– poti; 

– projekti; 

– skrb za prihodnji 

razvoj; 

– zdrava vizija. 

– osebno 

zadovoljstvo; 

– odzivnost, 

dinamičnost 

Slovencev; 

– ambicije; 

– osveščenost 

posameznikov; 

– učenje drug od 

drugega; 

– pozitivne 

izkušnje; 

– spoštovanje; 

– odprt odnos. 

Dosedanji pristopi so po naših ugotovitvah ustrezno načrtovani in zapisani, toda kot 

spoznavamo skozi vso raziskavo, je bil glavni vzrok v pretrgani komunikaciji ali pa še huje – 

v slabi komunikaciji z medsebojnimi obtožbami za neznanje mladih, ko so prišli na delovna 

mesta, namesto da bi se povezali, izmenjali mnenja in izkušnje ter odpravili težave in 

primanjkljaje – torej konstruktivno sodelovali. Danes se zadeve zaradi potreb po kadrih 

premikajo v pravo smer, kar se kaže tudi v naši raziskavi, saj so prav vsi intervjuvani izrazili 

željo po sodelovanju. Menimo, da bi morale k ureditvi trajnostnega dialoga pristopiti državne 

institucije, toda ne samo s strategijami in cilji na papirju, ampak aktivno, s pristopom, ki bo 

pomagal, sproti odpravljal probleme in iskal izboljšave.  
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Zelo pomembno je, da bi se v šolstvu začele spremembe dogajati hitreje, kot je to v 

gospodarstvu, ki je vezano na svetovni trg, kjer so spremembe zelo hitre. Na neskladje v 

hitrosti sprememb v obeh sferah so nas opozorili tudi v naši raziskavi, kjer smo večkrat prišli 

do spoznanja, kako nujno je trajnostno sodelovanje in na podlagi ugotovitev je nastala slika 

25. 

 

Slika 25: Neskladje v hitrosti sprememb 

6.3.7 Zaviralni dejavniki medsebojnega povezovanja 

V tem delu doktorske disertacije je zajeto razmišljanje intervjuvancev o zaviralnih dejavnikih 

medsebojnega povezovanja.  

VU1 in PD2 menita, da je premalo sistemsko urejeno, da bi lahko trajnostno sodelovanje 

zaživelo v pravi meri. Temu mnenju se pridružuje tudi RI1, ki tudi govori o sistemski 

neusklajenosti na več področjih – časovna neusklajenost, zaradi obvezne prakse prekratko 

konferenčno obdobje za pridobivanje ocen, mesečno zavarovanje dijakov ipd. Tudi RI3 meni:  

Zavira sistem, zato ker ni sistemsko in je odvisno od posameznikov, kar je zmeraj slabo. Dobro, 

če so posamezniki osveščeni pa taki prizadevni, potem vse gre. Če pa so posamezniki taki, da pač 

naredijo, kar je nujno, se pa nič ne premika. Torej nekako sistemsko bi moralo biti v državi 

rečeno – poklicna šola drugače sploh ne more obstajati, kot da se povezuje z gospodarstvom, da 

se del prakse izvaja tam. Pa meni se zdi še premalo v 3. letniku pol leta. Jaz mislim, da bi moralo 

biti prakse še malo več. Mogoče v 2. letniku pol leta, tako bi jaz dala, če bi jaz spreminjala 

sistem, zato ker je škoda. Samo spet moram takoj dodati – k pravemu delodajalcu.  
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RI3 ob tem izpostavi še več negativnih izkušenj s podjetji, kamor so šli dijaki na prakso, 

vendar se z njimi niso ustrezno ukvarjali, jim niso dali dela, zaradi česar so se dolgočasili in 

počeli neumnosti. V podjetjih so za to krivili šolo, sami pa niso prevzeli odgovornosti. Ob tem 

moramo nujno poudariti, da so slabi mentorji lahko velik zaviralni dejavnik. 

Da sistem zavira povezovanje, meni tudi PD1: »Nisi nagrajen za to, v bistvu si tepen. Kot šola 

in kot individualni učitelj, če se bolj povezuješ z gospodarstvom.«  

PD1 razloži, kaj vse mora predavatelj delati, da bo lahko napredoval v nazive in po plačilni 

lestvici, ni pa nagrajen, če se povezuje z gospodarstvom, saj je za »sistem« veliko 

pomembnejše, da piše članke. 

PD2 predlaga:  

Naj bo dana možnost, jaz čisto konkretno sem o tem razmišljal, ne bi bilo nič slabega, če bi vsak 

od nas profesorjev dobil – v enem letu moraš narediti eno sodelovanje z enim podjetjem in zato 

dobiš potem plačano dve uri tedensko recimo. Konkretno. In na koncu šolskega leta mora biti 

podano poročilo, kjer se vidi, kateri projekti so bili narejeni, kakšni so bili cilji, kaj je podjetje 

dalo, kaj je šola dala. Z enim takim sistematičnim pristopom bi se to dalo narediti zelo lepo. 

Zanimivo pa PD3 meni, da sistemsko ni ovir, da so sistemski vidiki naklonjeni temu 

povezovanju. Menimo, da je za takšno razmišljanje odločujoče dejstvo, da ima PD3 vlogo pri 

oblikovanju sistema, ki naj bi spodbujal sodelovanje obeh sfer. Zanimivo pa PD1, ki sodeluje 

na tem področju s PD3, kritično ovrednoti delovanje razvojnih institucij v regiji, kjer je v 

regionalnem načrtu marsikaj zapisano, izvaja pa se ne. V naši raziskavi smo na podlagi 

intervjujev na splošno ugotovili, da imamo v Sloveniji marsikaj urejeno »na papirju«, v 

realnem svetu pa ne zaživi oziroma ni udejanjeno. Ko pa je govor o določeni zadevi, pa 

akterji, ki so pri pisanju sodelovali, menijo, da so zadeve urejene, kot se kaže tudi na področju 

povezovanja šolstva in gospodarstva. 

VU2 meni, da je navečji zaviralni dejavnik, če ni interesa na obeh straneh, kar se po navadi 

dogaja v času gospodarske krize, ko se gospodarstvo ne odziva na pobude s strani šolstva, naj 

povedo, kakšen kader bodo potrebovali:  

Gospodarstvo se v bistvu zelo težko hitro odziva, zato pravim je tisti gibljiv del kurikula – torej 

da bi se lahko vsaj v določenem delu že hitreje odzvali. In dejansko oni tudi ne vedo. Pride ena 

stvar, recimo zaradi katere se lahko poruši cel poklicni – cela panoga. Lej in to – v bistvu tudi 

gospodarstvo tudi zelo težko pove, kaj bo čez pet let, ko bi mi morali že zdaj začeti ga 

izobraževati, da bo čez pet let prišel na trg.  

Temu razmišljanju pritrjujejo tudi RI2, MI2 in MI1, ki tudi izpostavi kurikul, ki naj bi bil odprt, 

pa pravzaprav ni:  

Mi smo se pogovarjali že tudi z ministrom, tudi z zadnjim pa tudi ko je še prejšnji Pikalo, je rekel, 

pa saj imajo vsi odprte, a ne, ampak noben se tega ne pritakne, noben ga ne prilagaja, ker če bi bil 

odprti kurikulum, bi morali stalno se spraševati, letno ga »abdejtat«, katera šola pa to dela?«  
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Intervjuvanci izpostavijo problematiko kurikula, saj ga šole ne posodabljajo in sproti 

usklajujejo z gospodarstvom. 

VU3 razmišlja o globljih spremembah, ki bi bile potrebne, če bi želeli, da trajnostni dialog 

steče:  

Tukaj ne gre za klasične implementacije a ne, tukaj ne gre za okrožnice, s katerimi bi vi te zadeve 

lahko pripeljali. Tukaj gre za celovit procesni razvoj uma, podpore uma in seveda, če bi se tega šli 

v pravi meri, potem bi rabili popolnoma novo šolo, ne te, kakršna je, in seveda nove 

gospodarstvenike oziroma tiste, ki bi razvijali celovit materialni pa še kakšen drug, mogoče 

duhovni svet, ko bi dejansko lahko človek duševno bil zadovoljen, ne samo pravzaprav 

materialno. 

MI1 opozori na problem stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja učiteljev, ki bi morali 

slediti trendom, da jih ne bo povozil čas:  

Jaz sem prepričan, da določeni učitelji v srednjih šolah so usposobljeni, ampak oni pa materije ne 

poznajo, a ne, zdaj ta IT pa strokovno se tu postavlja v eno. Včasih smo imeli računalništvo pa si 

bil mehanik pa si imel proizvodno strojništvo pa te stvari, zdaj je pa ta industrija 4.0 pa združuje 

oba segmenta noter pa moraš poznati osnovo kot recimo proizvodno strojništvo in seveda 

informacijsko tehnologijo, torej kombinacija obeh, zelo zanimivo to za mladino, ko so drugačni 

tipi in tu noter bodo učitelji imeli velike težave, ker bodo, ne bodo sledili več. Otrok več najde na 

internetu kot pa učitelj zna. 

S tem MI1 izpostavi problem, katerega bi se morali zavedati ravnatelji, ki pa v veliko primerih 

zavirajo profesionalni razvoj učiteljev in varčujejo ravno na tem področju. Ne zavedajo se, da 

bodo imeli zaradi tega v prihodnosti velike težave. 

Pravzaprav vsi intervjuvanci vidijo problem tudi v tem, da je šolstvo okorel sistem in se 

spremembe dogajajo prepočasi. 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Zaviralni dejavnik, ki ga takoj na začetku izpostavijo intervjuvani ravnatelji, je slaba 

komunikacija s strani gospodarstva, ki pa se je v zadnjih letih zaradi potreb po delovni sili, 

izboljšala. Ravnatelji namreč, tako kot svetuje tudi Koren (2002), vedo, da je treba za uspešno 

delo in vodenje poskrbeti za dobro komunikacijo in odnos. 

Ravnatelji, visoki uradniki in pomembni deležniki v naši raziskavi so kot problem izpostavili 

odnos v podjetjih do dijakov, ki je pogosto neprimeren, celo nesramen. Za industrijsko okolje 

je že od nekdaj znano, da se uporabljajo močne, vulgarne besede, ki mlade danes odvrnejo od 

tega okolja. Ravnatelji opozarjajo, da v teh primerih opažajo dve skrajnosti – ali mladi 

»zamrznejo, zablokirajo« ali pa se verbalno uprejo na neprimeren način. V taka podjetja mladi 

nočejo iti niti na PUD, kaj šele, da bi se tam pozneje zaposlili. Menimo, da v podjetjih nimajo 
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potrebnega pedagoškega znanja za generacije, ki so zdaj in so drugačne, zato je potreben 

drugačen pristop do njih, če želijo, da bodo k njim prišli in da bodo dali svoj doprinos. 

Na drugi strani managerji povedo, da so imeli dolgo časa precej vzvišen odnos do šolstva. 

Zdaj so spoznali, da drug drugega potrebujemo in so svoj odnos začeli spreminjati. 

Tako kot že v naši predhodni raziskavi (Kunc 2013) tudi v tej raziskavi intervjuvanci 

izpostavijo, da je problematičen kurikul. Strokovnjaki (Širec 1983; CPI 2006; Hartley 2006; 

Young 2006) pišejo o tem, kakšen naj bi bil kurikul prihodnosti – fleksibilnejši in bolj odprt, 

toda v naši raziskavi smo tudi na tem področju opazili, da temu ni tako. Šole kurikul ne 

posodabljajo dovolj hitro, ker ni vzpostavljenega trajnostnega dialoga z gospodarstvom.  

Po mnenju intervjuvancev obstaja več dejavnikov, ki zavirajo dialog. Povzeli smo jih v 

preglednici 26. 

Preglednica 26: Zaviralni dejavniki povezovanja 

Visoki uradniki 
– sistemska neusklajenost; 

– premalo denarja; 

– neusposobljeni mentorji; 

– interes ni na obeh straneh; 

– medresorska neusklajenost; 

– gospodarska kriza; 

– prehiter razvoj v vseh smereh; 

– počasne spremembe v šolstvu; 

– ne moremo točno napovedati, kaj se bo 

dogajalo v prihodnosti na trgu dela; 

Managerji inovativnih podjetij 
– sistemska neusklajenost; 

– vlada nima ustrezne strategije; 

– kurikuli, ki so odprti, pa pravzaprav niso 

odprti: 

– ni prilagajanja kurikulov potrebam 

gospodarstva; 

– prepad med generacijami; 

– veliko učiteljev ne sledi spremembam; 

– manjši interes v času krize; 

– politika države; 

– drobljenje interesov; 

– neustrezni izobraževalni programi; 

Ravnatelji inovativnih šol 
– sistemska neusklajenost; 

– odvisno od posameznikov; 

– premalo interesa s strani gospodarstva; 

se nadaljuje 
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– zamere med šolstvom in gospodarstvom; 

– »nismo slišani«; 

– neobvladovanje medijskega prostora; 

– premalo prakse pri določenih programih; 

– neprofesionalni delodajalci; 

– neprimeren odnos do dijakov; 

– prelaganje odgovornosti drug na drugega; 

– pedagoško neusposobljeni mentorji v 

podjetju; 

– mentorji imajo svoje delo, ki ga morajo 

opraviti, in niso dodatno plačani za 

usposabljanje praktikantov; 

– premalo denarja; 

– ni veznega člena; 

Pomembni deležniki 
– sistemska neusklajenost; 

– sistem ne nagrajuje povezovanja obeh 

sfer; 

– premalo projektnega dela in učenja; 

– povezovanje ni zapovedano; 

– manjka moderator, logistika; 

– manjka odločenost, da se k temu pristopi; 

– nekatera podjetja se sama »lovijo«, so 

manj uspešna; 

– podjetja so slabi plačniki; 

– odnos podjetij do šole in dijakov; 

– premalo časa, prenatrpani programi s 

teorijo. 

Tudi pri odgovorih na ostala vprašanja v intervjuju so vprašani navedli še druge zaviralne 

dejavnike, ki pa jih povzemamo v preglednici 27. 
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Preglednica 27: Zaviralni dejavniki po področjih 

Problemi šol Problemi podjetij Problemi družbe 

– kurikul omejuje; 

– odprti kurikul, ki ni 

dovolj odprt; 

– pomanjkanje denarja; 

– MOFAS – plačani po 

število dijakov, zaradi 

česar se nižajo minimalni 

standardi, da šole 

obdržijo dijake; 

– premalo usposabljanja 

mentorjev; 

– prezaposlenost, 

preobremenjenost 

učiteljev; 

– spremljevalci avtistov so 

strošek šole; 

– inkluzija otrok s 

posebnimi potrebami – 

neusposobljeni učitelji; 

– premalo časa za delo z 

nadarjenimi; 

– nezainteresirani dijaki; 

– preveč »balasta« pri 

posameznih predmetih; 

– omejevanje mladih na 

zahtevano znanje; 

– zunanja preverjanja 

znanja; 

– neprilagodljivi učitelji; 

– prepad med generacijami; 

– ni zadostne sistemske 

podprtosti (sistemska 

neusklajenost); 

– nisi nagrajen, če se 

povezuješ s podjetji; 

– počasne spremembe. 

– mentorji v podjetjih brez 

andragoško-pedagoške 

izobrazbe; 

– mentorji imajo preveč 

svojega dela na delovnem 

mestu v proizvodnji in 

nimajo časa za 

praktikante; 

– interna izobraževanja, da 

zadostijo svojim 

potrebam; 

– ni potrebnega znanja iz 

šol; 

– neustrezna komunikacija 

s šolami; 

– nizke plače; 

– interesi posameznikov; 

– prepad med generacijami. 

– neustrezno razporejen 

denar; 

– spremenjene vrednote; 

– pomanjkljiva strategija; 

– neusklajeni cilji; 

– težave s priseljenci; 

– neustrezen sistem; 

– preveč birokracije; 

– neustrezna razvojna 

vizija države; 

– hitre menjave vlad; 

– odhajanje mladih in 

strokovnjakov v tujino; 

– ne delamo v isto smer. 
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Intervjuvanci so navedli kar nekaj zaviralnih dejavnikov, za katere smo predlagali rešitve v 

modelu, ki je podan v šestem poglavju. 

6.3.8 Vzpostavitev trajnostnega dialoga med izobraževanjem in gospodarstvom 

Sledi analiza in prikaz odgovorov na vprašanje, kako bi dosegli nepretrgano sodelovanje teh 

dveh sfer. 

 VU1 prizna, da je ta dialog bil vedno problem: »Ko je primanjkljaj delavcev, je jasno, da so 

delodajalci zelo zainteresirani. Malo manj so bili zainteresirani v času pravzaprav recesije, ko 

so šole imele kar nekaj težav, da so otroke za tisti del praktičnega izobraževanja pri 

delodajalcu uspevale plasirati.« 

VU1 razloži, da dobro razvita podjetja imajo dolgoročno politiko, ki mora biti podprta tako na 

lokalnem kot nacionalnem nivoju, in sicer tako zakonsko kot tudi finančno, da lahko sistem 

deluje. Interes mora biti tako na strani šole kot tudi na strani lokalnih delodajalcev, zato da 

mladim omogočijo dejanski razvoj. 

VU2  je edina, ki meni, da nepretrgano sodelovanje že obstaja in da je sistem urejen:  

Treba je vedeti, da določene možnosti obstajajo v okviru obstoječih programov, kjer je 20 

odstotkov kurikula odprtega in to pomeni, da lahko posamezne šole odgovorijo na potrebe 

lokalne skupnosti ali pa na potrebe delodajalcev, ki so v njihovi bližini, in v teh 20 odstotkov 

imajo fleksibilni kurikul. In to pomeni, da je ta fleksibilni kurikul pravzaprav most, da se čim 

hitreje odziva na potrebe gospodarstva. Seveda lahko vsak od teh socialnih partnerjev kadar koli 

zahteva spremembo standardov, poklicnih standardov programov – kadar koli, po bom rekla po 

službeni dolžnosti se pa vsakih pet let morajo revidirati. To pomeni zdaj maksimalno, kolikor se 

da, so programi pripravljeni k temu, da se odzivajo na potrebe gospodarstva.  

CPI (2010) je pripravil poročilo o spremljanju odprtega kurikula, ki je namenjen zagotavljanju 

čim ustreznejših znanj in spretnosti za boljšo zaposljivost dijakov in omogoča ponudbo 

specializiranih znanj na strokovnih področjih, zelo pa je poudarjen pomen sodelovanja šol z 

delodajalci. Tu se mnenje VU2 ujema z literaturo, vendar na podlagi intervjujev lahko 

ugotovimo, da spet vse ne deluje, tako kot je zapisano in marsikje ni potrebnega prilagajanja 

potrebam lokalnega trga. 

VU3 zatrdi, da obstaja za trajnostni dialog samo en ključ, in sicer je to politika: »Če bi politika 

to hotela, bi se to zgodilo.« 

Ravnatelji razlagajo, da je to sodelovanje zdaj vzpostavljeno s PUD in so zadovoljni, da se je 

stanje v tej smeri popravilo, čeprav so še določeni problemi na tem področju. 
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RI1 razloži: »Mi imamo vmesni element, to je dijak. Ta dijak je živ. In ta dijak je, včasih so 

rekli golob poštar, to je naš golob poštar, ki je naš most in če sistemsko ostane in jaz upam, da 

bo ostalo, potem je ta most vzpostavljen in to trajen most postavljen.« 

Tudi RI3, tako kot VU1, meni, da so se zdaj v veliki meri pojavile potrebe glede kadrov, zato 

je izražen velik interes s strani gospodarstva in zato se zdaj sodelovanje vedno bolj razvija.  

RI3 še posebej opozori na obojestransko sodelovanje in na to, da bi morali biti enakovredni 

partnerji, saj vsi stremimo k istemu cilju, ki je: »Pripraviti, usposobiti mladega s skupnimi 

močmi, poudarek je s skupnimi močmi, enkrat bolj, drugič manj, ampak vendarle s skupkom 

skupnih moči za trg delovne sile.« 

Hanushek (2018) opozarja, da je gospodarska rast v prihodnosti odvisna od dobrih šol. 

RI3 je mnenja: »Če bi sistemsko to uredili, vzpostavili en tak sistem v Sloveniji, tega manjka. 

Slovenija je sploh preveč stihijska. Ona nima strategij, ciljev točno začrtanih.« Opozori na 

problem menjave vlad: »Pri nas pa ena vlada tako postavi stvari, pol se zamenja, spet druga 

vse skupaj spremeni drugače.« 

Tudi MI1 razmišlja v to smer, in sicer:  

Jaz mislim, da neko vizijo moramo imeti, neko strategijo si moramo postaviti vsi skupaj in potem 

slediti tej viziji. Moramo pa vmes revizijo delati, kajti tudi svet zunaj se spreminja, ne moreš zdaj 

reči, zdaj postavimo za naslednjih deset let, pa bomo temu sledili, v bistvu  bi mogli imeti neke 

srednjeročne strategije, narediti skupaj recimo prek GZS Slovenije in skupaj z ministrom oziroma 

z Zavodom za šolstvo neke bolj aktivne delavnice in potrditi naše želje, naše vizije tudi v šolstvu. 

Potem pa to prenesti nekako na posamezne šole, na posamezne regije, za potrebe regije. 

In dodaja, da imajo v njihovem podjetju natančno strategijo, kam želijo iti, ne sicer 

stoodstotno, ker se zavedajo, da določenih stvari ne moreš predvideti.  

Njihovo razmišljanje kaže, zakaj je podjetje zelo uspešno in inovativno. Vedo, da morajo 

razmišljati vnaprej, če želijo biti uspešni tudi v prihodnje. 

PD1 izpostavi problem, da se je sistem ustavil in da na visokem šolstvu na tem področju ni 

sprememb, saj sodelovanje z gospodarstvom sploh ni eden od kazalnikov uspešnosti in so 

pomembni le članki. Pojavi se problem:  

Na visokošolskem področju je treba sistem napredovanja res spremeniti. Ker npr. če mi dobimo 

enega, zdaj ko smo iskali mednarodno čisto vrhunskega strokovnjaka iz gospodarstva, pa ga 

hočemo zaposliti, bo imel za jurja manjšo plačo kot redni profesor, ko pač ni redni profesor. V 

tujini tega ni. Tule že zaposliti ne moremo nekoga, pa ima vrhunske reference in bi našim 

študentom lahko veliko dal, samo zaradi tega, ker nima člankov. Na visokošolskem področju je še 

ena stvar, za visokošolske institucije je raziskovalna odličnost zelo pomembna, študijska 

dejavnost, kako nekdo izvaja študij, koliko se on povezuje v okviru tega in koliko on spreminja 

učne načrte, da so bližje gospodarstvu – tega noben ne evalvira. […] ker ti lahko napreduješ po 
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lestvici plačilni in drugače in po nazivih samo s pisanjem člankov, študij – kako nekdo izvaja, 

kako se povezuje z gospodarstvom, tega noben ne gleda.  

Strinjamo se z mnenjem PD1 glede pisanja člankov in napredovanja, kjer je pomembno le to, 

saj veliko strokovnjakov s tehničnega področja ni veščih v pisanju člankov, so pa vrhunski 

strokovnjaki, ki mladim lahko veliko dajo s praktičnimi zgledi in izkušnjami.   

PD3 predlaga nekaj oblik sodelovanja, kot so gospodarski forum, strateško povezovanje na 

področju gospodarstva in izobraževanja, partnerstvo za razvoj človeških virov, kjer pravi, da 

so nastavki pripravljeni in je treba to zagnati in kontinuirano peljati naprej. 

PD1 našteje podobne dejavnosti, toda opozori, da so ostale le na papirju. 

Torej se zadeve v smer trajnostnega dialoga vzpostavljajo, toda pravega zagona še ni. 

Ključne ugotovitve in diskusija 

Sodelovanje obeh sfer bi moralo biti bolj sistemsko podprto. Imeti moramo jasno strategijo in 

jasne cilje. Če v gospodarstvu imajo strategije narejene, bi jih morali prenesti šolstvu in nato 

bi se morali obojestransko uskladiti. Na nivoju države bi morali to usklajevanje in 

sodelovanje spodbujati, tudi finančno. Ves čas pa je treba sodelovanje usklajevati, delati 

revizije in sproti iskati rešitve za nastale probleme. 

Najpomembnejše za trajnostni dialog je, da je interes na obeh straneh. Ugotovili smo, da je 

pripravljenost za sodelovanje na obeh straneh, manjka pa nek vmesni povezovalni člen. V 

Veliki Britaniji so na primer uvedli mrežo koordinatorjev, ki povezuje različne deležnike. 

Ustanovili so tudi lokalna podjetniška partnerstva med lokalnimi oblastmi in podjetji (Harris 

2017). Menimo, da bi tudi pri nas morali obstajati koordinatorji, ki bi povezovali vse sfere. 

Na podlagi naše študije menimo tudi, da manjka holistični pristop, če se lahko tako izrazimo. 

Dobro bi bilo, da bi tudi v gospodarstvu prišli do spoznanja, da morajo imeti dobro 

komunikacijo in trajnostno sodelovati z izobraževanjem tudi, ko imajo dovolj delovne sile in 

tudi v času krize. 

6.3.9 Priporočila in ugotovitve ravnateljev, managerjev, visokih uradnikov in pomembnih 

deležnikov 

Iz intervjujev smo povzeli pomembne ugotovitve, priporočila ter predloge vseh 

intervjuvancev. 

VU2 pove svoje mnenje:  
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S tega vidika bolj težko kar koli predlagam. Mislim, da bi bilo treba bolj gospodarstvenike 

vprašati, kako oni vidijo sodelovanje, ker mi smo tisti, ki moramo izobraževalni program izpeljati 

in šola je po navadi odgovorna za program. Ali zdaj delodajalec bo zraven ali ne bo – če 

delodajalca ne bo, ga bo morala usmeriti v svoje delavnice, v svoje MIC-e ali kar koli. Bistvo je, 

da jaz zdaj težko rečem, kje vidim dodatne možnosti, lahko samo rečem, da bi bila zelo vesela, če 

bi gospodarstvo in delodajalci bili pripravljeni malo več sodelovati in malo manj jamrati, da bi 

dajali pobude in predloge. […] Še bolje bi bilo, če bi dobre plače dali, potem pa sploh ne bi bil 

problem.  

Temu mnenju glede boljših plač se pridružuje tudi RI3. 

VU3 razmišlja širše: »Če bi se stvari zares želele, hotele razvijati, najprej mora biti želja, mora 

biti hotenje tega ljudstva, vseh teh, ki pravzaprav živijo.« 

VU3 predlaga nov odprt pilotni sistemski projekt, povezan v vseh smereh. Treba je 

sistematično premisliti vse korake in se ne izolirati eden od drugega. Živimo v istem okolju in 

času. Vsi moramo dobro opraviti svoje delo in skrbeti za razvoj v prihodnosti. Ves čas 

moramo prepletati potrebe in ideje vseh deležnikov in sproti iskati rešitve za nastale situacije. 

RI3 konkretno predlaga gospodarstvu:  

Otroci, ko pridejo ven, preden se zaposlijo, morajo iti v »pripravljalnico za šiht«. Specializacijo, 

šestmesečno pripravljalnico za službo, kar koli pač rabijo, mentorja, ki bo z njim tam in ki ga bo 

učil tako dolgo, da bo bo lahko delal. Ne da so samo vrženi, zato so taki slabi rezultati in pol res 

mislijo, da nič ne znajo, pa ni res. Znajo že, samo treba jih je naučiti do konca, na tem stroju, če 

sem jaz učila nekaj splošnega na teh strojih, zdaj imam pa drugačnega, na drugačen pogon […], 

naj se tega nauči skupaj z mano, pol pa lahko pričakujemo učinke, prej pa ne. 

RI2 predlaga nadgradnjo PUD-a, kjer bi določene zadeve lahko dopolnili. Glede vajeništva pa 

je RI2 skeptičen in z vzpostavljenim programom v vajeniški obliki ni zadovoljen. Razloži:  

Trenutno s tem sistemom nisem zasledil zadovoljstva niti pri otrocih niti pri šoli. V čem je 

problem – problem je v tem, da je kompleten B del predmetnika, vsa stroka ne samo praksa, tudi 

teorija pri delodajalcih. Delodajalci se dolgo tega niso zavedali oziroma so mislili, da bo to neki 

podaljšek PUD-a, kjer bodo dobili še več ur, še nekaj več znanj oni dali, ampak še vedno, da bodo 

nekatere temeljne stvari dijaki oddelali v šoli. Tukaj je šlo za eno tako dejstvo, da so se ušteli. 

RI2 pravi, da tudi učitelji menijo, da tak sistem za dijake ni dober. Predlaga, da bi se en del 

kurikula, za katerega bi se prej dogovorili, izvedel v podjetju do te faze, da bi bil v končni fazi 

tudi ocenjen in bi podjetja prevzela odgovornost za to. 

RI2 navede primer:  

Mi smo sicer tukaj v tej smeri naredili že zelo velik korak šest, sedem let nazaj, in sicer v okviru 

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), torej triletnega programa elektrikar, smo zaključni 

izpit, v smislu praktičnega izdelka naredili, nastavili tako, da ga opravi pri delodajalcu kot 

praktični del. Zagovarja ga pri nas na MIC-u pred našimi učitelji in tudi mentorji iz podjetja. 
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RI2 meni, da je treba družbo pripraviti, da bo zrela za vajeništvo, saj trenutno družba za to ni 

pripravljena, saj imajo določeni programi zagotovo višji potencial v vajeniški kot v šolski 

obliki, kot so na primer redki poklici (primer zlatar). Dijak bi v šoli opravil vse tisto, kar 

zadeva en del predmetnika, potem bi šel k mojstru, ki bi si vzgojil svojega kandidata, da bo 

imel naslednika ali pa zaposlenega. V tem primeru so izjemne prednosti. 

RI3 glede stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev stroke predlaga izobraževanje 

oziroma usposabljanje na nivoju države znotraj študijskih skupin za te učitelje, kjer bi jih 

strokovnjaki iz podjetij opremili z najsodobnejšim znanjem. Na ta način učiteljev ne bi bilo 

sram, ker bi bili na takem usposabljanju učitelji s podobnimi potrebami po novem 

izpopolnjenem znanju iz vse Slovenije. Seveda bi morali biti učitelji za čas usposabljanja tudi 

plačani. 

RI3 predlaga podjetjem, da tudi v podjetjih potrebujejo človeka, ki bi se aktivno ukvarjal z 

mladimi, ki bo za to tudi plačan, ne pa, da delavci poleg svojega rednega dela s polno 

obremenitvijo dobijo še praktikanta. Ker ne zmore ob delu še nekoga usposabljati in se z njim 

ukvarjati, so mladi prevečkrat potisnjeni na stran in jih pustijo, da ne delajo nič ali pa samo 

pometajo. 

MI1 našteje nekaj dejavnosti, kot so dnevi odprtih vrat, dnevi povezovanja šol, vabila 

profesorjem, direktorjem, povezovanje s centri srednjih šol, ogledi dobre prakse ipd. Toda 

MI1 opozori:  

Zelo težko je po temle principu »push«, mi težko pritisnemo en izobraževalni sistem, da bo sledil 

nam. Moralo bi biti bolj »pull«, da bi izobraževalni sistem prepoznal potrebo in bi potegoval. Ko 

bomo enkrat prišli, ko cela proizvodna veriga, moderna gre sistem »pull« principa – kupec kupi, 

tudi potegne in potem gre po celi verigi potegni potegni, težko je pa »push« sistem, da ti kupcu 

tišiš, tole moraš pa kupiti, na prisilo. In ista zgodbica je tule notri, kupec proizvajalec mora biti 

»pull« sistem, ne morete pritiskati nam kadre, ampak mi jih moramo od vas vleči in tudi isto 

znanje, priložnosti, potrebe morate vi od nas vleči. 

MI2 bi glede raziskovalnih nalog, ki so dober primer povezovanja, predlagal, da bi še bolj 

spodbujali mlade k inovativnosti skozi raziskovalne naloge in da bi še več podjetij razpisalo te 

naloge, ki naj bodo na prilagojenem nivoju. Razloži:  

Saj ne moreš od nekega 15-letnika pričakovati, da bo zadeve rešil, ampak gre se bolj za to, da 

dobiš, da ti on s svojim neobremenjenim načinom razmišljanja lahko ideje da, saj te ideje lahko 

mi izpilimo. Važno je, da mi dobimo samo ideje, da vpogled dobimo, kako nekdo drug razmišlja, 

kako bi se nekdo drug tega lotil oziroma kaj se njemu zdi zanimivo. […] Podjetja bodo mogoče 

nekaj koristnega v končni fazi dobila. Če drugo ne, kake ideje ali pa najmanj kar je, dobiš ti 

potencialne kadre. Že skozi to vidiš, a je nekdo, kako bi rekel, perspektiven ali ni. Tudi tu mi že 

na tak način kader iščemo. Jim ponudimo štipendijo. Potem pa še otroci, če jih bo tako delo 

veselilo, se bodo potem tudi usmerili v ta študij. 
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Ključne ugotovitve in diskusija 

Intervjuvanci so skozi vsa zastavljena vprašanja povedali njihove ugotovitve in predvsem 

izrazili svoja mnenja glede problematike, s katero se srečujejo pri svojem delu in se navezuje 

na temo naše raziskave – povezovanje izobraževanja in gospodarstva. Vsi se strinjajo, da bi 

bilo treba izboljšati sodelovanje, saj bi, če vi vsi dobro opravili svoje delo, bili rezultati veliko 

boljši in bi bilo poskrbljeno za razvoj v prihodnosti, še posebej, če bi ves čas prepletali ideje 

in potrebe vseh deležnikov ter sproti iskali rešitve za probleme in vprašanja, ki se pojavijo, 

kar se ujema z mnenji teoretikov (Piskaty idr. 2000; Bevc, Koman in Murovec 2006; 

Achleitner, Wallner in Schönherr 2012; Nübler 2014; Dougherty in Lombardi 2016;  Shen, 

Ye in Zhu, 2018). 

Povzeli smo predloge intervjuvancev, predstavljeni so v preglednici 28. 

Preglednica 28: Predlogi intervjuvancev 

Visoki uradniki 
– premišljen odprt pilotni sistemski načrt; 

– medsebojno spoštovanje; 

– več pripravljenosti na sodelovanje z vseh 

smeri;  

Ravnatelji inovativnih šol 
– na nivoju države nuditi najsodobnejše 

znanje učiteljem mentorjem; 

– nujna specializacija dijakov, ko pridejo 

na delovna mesta; 

– odprti kurikul povečati iz 20 na 30 

odstotkov; 

– kurikul naj bolj upošteva predloge 

učiteljev; 

Managerji inovativnih podjetij 
– vseživljenjsko izobraževanje; 

– naj šola uči dijake poti, kako sami pridejo 

do nekega cilja; 

– podjetja potrebujejo doprinos mladih; 

– šole naj jih pripravijo na timsko delo; 

Pomembni deležniki – tudi pri nas naj študenti dobijo vpogled v 

zaposljivost, ki jo prinaša nek študij in 

koliko bo vredna njegova izobrazba 

oziroma delovno mesto, za katero se bo 

usposobil. 
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7 MODEL POVEZOVANJA IN USKLAJEVANJA IZOBRAŽEVANJA IN 

GOSPODARSTVA TER PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Na temelju kvantitativne in kvalitativne raziskave ter na podlagi analize relevantne literature 

smo razvili model povezovanja ter usklajevanja izobraževanja in gospodarstva.   

Kvantitativna in kvalitativna raziskava temelji na predhodni sintezi literature, ki v širšem in 

ožjem pogledu obravnava področja, ki jih zajemamo v doktorski disertaciji, in sicer 

povezovanje šolstva z gospodarstvom, brezposelnost mladih in inovativnost v obeh sferah. 

Prikazali in analizirali smo aktualne razmere na trgu dela in položaj mladih na tem trgu. 

Izhajali smo iz dosedanjih raziskav na področju načinov povezovanja srednješolskega 

izobraževanja in gospodarstva ter iz primerov dobre prakse in iz raziskav na področju učinkov 

tega povezovanja na gospodarstvo in trg dela. Proučili smo raziskave in primere iz 

mednarodnega okolja, še posebej pa nas je zanimalo, kakšno je stanje v Sloveniji. Vključili 

smo vlogo inovativnosti pri povezovanju obeh sfer in izpostavili pomembne pojme s tega 

področja ter pomen ustvarjalnosti, podjetnosti in družbe znanja za inovativnost. Sintetizirali 

smo ugotovitve glede inovativnosti in podjetnosti v šoli, kakšno vlogo ima šola, ravnatelji in 

učitelji, ki morajo ves čas skrbeti za profesionalni razvoj. Prav tako smo povzeli dejavnike 

uspešne šole in šolski kurikulum, inovacijsko kulturo ter klimo, organizacijo invencijsko-

inovacijskega sistema v šoli, tehnološki razvoj in izobraževanje ter tako dejavnike, ki 

pozitivno vplivajo na razvoj inovativnosti, kot tiste, ki jo zavirajo. Ugotovili smo, da je 

inovativno vodenje v podjetju odvisno od vodstva podjetja, ki mora spodbujati ustvarjalni 

potencial na ravni celotnega podjetja. Inovacijski proces pa je eden najkompleksnejših 

procesov, ki mora imeti dobro zasnovan sistem za spodbujanje in prepoznavanje inovacij, kar 

tudi pomembno vpliva na kulturo inovativnih podjetij ter na prepoznavanje tržne vrednosti 

inovacije. V kontekstu nedavne globalne gospodarske krize smo opredelili, da je inoviranje 

zelo pomembno za gospodarsko rast ter izboljševanje produktivnosti. Podrobneje smo se 

seznanili tudi s sistemom za spodbujanje in prepoznavanje inovativnosti v enem od 

slovenskih podjetij ter ugotovili, da je nujno potrebno sistematično vlaganje v raziskave in 

razvoj.  

Na tej osnovi ter na podlagi rezultatov empirične raziskave v nadaljevanju podajamo model za 

učinkovitejše povezovanje srednjih šol in podjetij s ciljem zmanjšanja brezposelnosti mladih 

in krepitve njihovih zmožnosti za inovativnost (preglednica 29 in preglednica 30) ter tudi 

priporočila za prakso. 
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7.1 Model povezovanja in usklajevanja  

Podajamo model, na podlagi katerega se lahko srednje šole učinkoviteje povežejo s podjetji, 

kar je zelo pomembno z vidika zmanjšanja strukturne brezposelnosti in v času gospodarske 

krize tudi brezposelnosti nasploh.  

Bistveni elementi povezovanja so prikazani v preglednici 29, kjer je razvidno, da je 

najpomembneje, da se na nacionalnem nivoju vzpostavi sistem, ki bo holistično zajel vizijo in 

cilje gospodarstva z v prihodnost usmerjeno izobraževalno politiko in pri tem ves čas skrbi za 

posodabljanje šolskega kurikula za dejanske potrebe gospodarstva. Naša študija je pokazala, 

da je velik problem neustrezna komunikacija, zato po zgledu tujine predlagamo uvedbo 

koordinatorjev, katerih osrednja naloga bo skrb za povezovanje vseh deležnikov, ki lahko 

pomembno vplivajo na to povezovanje, ki lahko ima pozitivne učinke na obe sferi. Šolstvo 

mora biti predvsem fleksibilnejše in sproti vnašati spremembe, ki se dogajajo v gospodarstvu. 

Iz študije smo spoznali, da je v izobraževanju še premalo narejenega na področju 

inovativnosti in da bi se pri tem lahko veliko naučili od gospodarstva, kar spet kaže na 

pomembnost trajnostnega dialoga. Predlagamo spremenjeno splošno in poklicno maturo, ki bi 

bolj preverjala ustvarjalno in inovativno razmišljanje. V gospodarstvu pa bi morali večji 

poudarek dati usposabljanju mentorjev, da bodo znali delati z mladimi, ki so lahko z 

razmišljanjem novih generacij pomembni pri razvoju inovacij prihodnosti.  

Pri vzpostavljanju ustreznega sistema morajo biti snovalci pozorni na ustrezno premagovanje 

zaviralnih dejavnikov in na vključevanje ostalih pomembnih deležnikov. 

Na podlagi našega modela povezovanja sfere šolstva in gospodarstva lahko ravnatelji, 

managerji, pristojni ministrstvi, visoki uradniki in drugi pomembni deležniki razvijejo 

trajnostni dialog, ki je nujen za uspešno prihodnost naše države. 
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Preglednica 29: Model povezovanja sfere šolstva in gospodarstva 

MODEL POVEZOVANJA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA 

 

sistemski vidiki – nacionalni nivo 
– usklajena strategija povezovanja šolstva in gospodarstva 

– jasni cilji 

– v prihodnost usmerjena politika države in izobraževalna politika 

– posodobljen šolski kurikul – razširjen odprti kurikul – prilagojen gospodarstvu 

– usmerjene dejavnosti 

– holistični pristop 

 

 
ŠOLSTVO koordinatorji GOSPODARSTVO 

– vloga šole, ravnateljev 

in učiteljev 

– prilagajanje 

izobraževalnih 

programov razvoju 

tehnologije 

– večja fleksibilnost 

– profesionalni razvoj 

zaposlenih 

– ustvarjanje 

inovativnega okolja 

– spremenjena splošna in 

poklicna matura 

 
trajnostni dialog 

 

 

 
 

 

vzajemno plemenitenje 
 

dobra komunikacija 

– vloga podjetij, 

managerjev in 

mentorjev v podjetjih 

– spremljanje potreb trga 

dela 

– vlaganje v razvoj in 

inovacije 

– usposobljeni mentorji s 

pedagoško-andragoško 

izobrazbo 

– kulturna komunikacija 

– vključevanje 

inovativnosti mladih 

premagovanje zaviralnih dejavnikov 

– sistemski, organizacijski, kadrovski, finančni 

ostali dejavniki vzpostavitve trajnostnega dialoga 

– primeri dobre prakse, nadgradnja PUD-a, fleksibilno znanje, dopolnjeni zakoni, predpisi, 

pravilniki 

 

 
koordinatorji 

 

 
Ostali deležniki: 

– Gospodarska zbornica Slovenije  

– ponudniki opreme  

– mediji  

– druge organizacije  

– raziskovalci  

– inovatorji  

– starši  

–  … 

– pobude, 

– predlogi, 

– projekti, 

– okrogle mize, 

– predstavitve … 
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V preglednici 30 so podrobneje navedeni dejavniki, ki so potrebni, da se trajnostni dialog 

lahko dejansko vzpostavi in »ne ostane samo na papirju«, kot navajajo udeleženci v naši 

raziskavi, da je v Sloveniji prepogosto praksa.  

Preglednica 30: Dejavniki vzpostavitve trajnostnega dialoga 

Politika države 
– dobra vizija, usklajena z vsemi 

pomembnimi deležniki; 

– jasna strategija; 

– točno zastavljeni cilji; 

– vmesne revizije; 

– skrb za razvoj v prihodnosti; 

– sistemsko urediti trajnostni dialog med 

šolstvom in gospodarstvom; 

– država naj spodbuja ta dialog, tudi 

finančno; 

– trajnostni dialog med sferama naj ne bo 

kakor koli vezan na menjave vlad; 

– nenehno spremljanje trga dela; 

– identifikacija potreb v gospodarstvu; 

– sistemsko urediti presežek 

prekvalificirane delovne sile; 

– izboljšati je treba pretok informacij med 

vsemi deležniki; 

– zadržanje strokovnjakov v Sloveniji; 

– spremenjen plačni sistem; 

– spremenjena politika socialnih 

transferjev; 

– spremenjena štipendijska politika; 

– spremembe obdavčitve plač 

strokovnjakov; 

– zvišanje neto plač; 

Izobraževalna politika 
– po priporočilih EU uvesti korenite 

spremembe v izobraževalnih programih; 

– nadgraditi kurikul in ga narediti še 

fleksibilnejšega ter pri tem nujno 

upoštevati predloge učiteljev; 

– odprti kurikul razširiti iz 20 na 30 

odstotkov; 

– uskladiti strategije povezovanja šol z 

gospodarstvom in jih nadgraditi; 

se nadaljuje 
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– na nivoju države nuditi najsodobnejše 

znanje učiteljem mentorjem; 

– začrtati skupne poti šolstva in 

gospodarstva; 

– usmerjenost v prihodnost; 

– večja fleksibilnost (ne samo zapisana); 

– ukinjanje izobraževalnih programov z 

nezaposljivimi poklici; 

– uvedba perspektivnih, zaposljivih 

izobraževalnih programov; 

– skrb za deficitarne poklice; 

– skrb za tehnične profile, ki jih 

primanjkuje; 

– ukinitev neustreznih izobraževalnih 

vsebin; 

– odpraviti neskladje med pričakovanji šole 

in pričakovanji družbe; 

– sprememba mature in poklicne mature;  

– mlade seznaniti s poklici in potrebami na 

trgu dela; 

– obvladovanje medijskega prostora; 

– vzpostavitev svetovalnega omrežja; 

Vloga šole, ravnateljev in učiteljev 
– sprotno usklajevanje s potrebami 

gospodarstva glede znanja, tehnologij 

ipd.; 

– prilagajanje izobraževalnih programov 

razvoju tehnologije; 

– uvedba obveznih izobraževalnih vsebin, 

kot so računalništvo, podjetništvo, 

ustvarjalnost in inovativnost; 

– sprotno seznanjanje z novostmi iz 

gospodarstva; 

– sprotno usklajevanje odprtega kurikula s 

podjetji v lokalnem okolju; 

– dati povratne informacije gospodarstvu; 

– interes in pripravljenost na sodelovanje; 

– podjetjem nuditi pomoč pri delu z 

mladimi; 

– iskanje močnih partnerjev; 

– zagotoviti mladim vsaj eno interakcijo s 

se nadaljuje 
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podjetji na leto; 

– razvijati kompetence prihodnosti; 

– vključevanje v projekte (npr. Erasmus); 

– uvajanje drugačnih oblik in metod dela v 

smeri laterarnega mišljenja; 

– odpraviti preživele oblike poučevanja; 

– razvijati primeren odnos do dela in do 

inovativnosti; 

– širiti kulturo inovativnosti; 

– management inoviranja iz podjetij 

smiselno uporabiti v šolah; 

– slediti hitrim spremembam; 

– razširiti in poglobiti vajeništvo; 

– znova uvesti PUD tudi v gimnazijske 

programe; 

– usmerjati v timsko in projektno delo; 

– seznaniti dijake, kako iskati službo; 

– mlade naučiti, da se znajo prilagajati na 

spremembe; 

– profesionalni razvoj ravnateljev in 

učiteljev (pri tem ne varčevati); 

– učitelji naj dijake motivirajo in usmerjajo 

na pravo pot; 

– mentorjem v podjetjih omogočiti dostop 

do eAsistenta; 

Vloga podjetij, managerjev in mentorjev v 

podjetjih 

– interes in pripravljenost na sodelovanje; 

– konstantno sodelovanje tudi v času 

gospodarske krize; 

– dolgoročna politika; 

– medgeneracijsko sodelovanje; 

– nuditi šolam možnost sodelovanja s 

strokovnjaki iz podjetij; 

– identifikacija določene potrebe; 

– v razvojne time je treba vkorporirati 

mlade ljudi; 

– seznaniti šole z novostmi; 

– seznaniti šole z industrijo 4.0; 

– vlagati v razvoj in inovacije; 

– opraviti analize in narediti strategije 

glede kadra v prihodnosti; 

se nadaljuje 
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– nuditi šolam pomoč pri novih 

tehnologijah; 

– usposabljati učitelje mentorje s šol; 

– sprotno usklajevanje s šolami; 

– mladim nuditi možnosti za PUD, 

počitniško delo, študentsko delo ipd.; 

– zavedati se, da PUD omogoča lažji 

dostop do morebitnih kandidatov; 

– dijaki, ki prejemajo kadrovske štipendije, 

naj obvezno oddelajo določeno število ur 

v podjetjih, ki jih štipendirajo; 

PUD 
– ustrezna nadgradnja PUD-a s predlogi šol 

in podjetij; 

– ustrezna povezanost med šolami in 

podjetji; 

– urediti status mentorjev v podjetjih; 

– kakovostni mentorji, ki se zavedajo 

pomembnosti svojega dela z mladimi; 

– mentorji v podjetjih naj opravijo 

pedagoško-andragoško izobraževanje; 

– sprotna komunikacija s šolami za 

odpravo problemov; 

– dijakom je treba nuditi kakovostno 

preživet čas na PUD-u; 

– dijaki spoznajo realno gospodarsko 

okolje; 

– dijaki se učijo odgovornosti; 

– časovno je treba PUD ustrezneje uskladiti 

s poukom in pridobivanjem ocen; 

– mentorji v podjetjih naj imajo možnost 

dnevno vpisovati izostanke in neprimerno 

obnašanje dijakov v eAsistenta; 

Komunikacija 
– naj bo bistvo kulture v organizacijah; 

– seznaniti se s pravili dobre in uspešne 

komunikacije; 

– odprt odnos; 

– spoštljivost; 

– ustrezna delovna klima; 

Trajnostni dialog 
– kontruktivno sodelovanje vseh 

deležnikov; 

se nadaljuje 
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– učenje drug od drugega; 

– izmenjave izkušenj; 

– sprotno seznanjanje s problemi in njihovo 

skupno reševanje; 

– medresorska usklajenost; 

– prilagajanje; 

– združitev moči; 

– dajanje pobud in predlogov; 

– prepletanje potreb in idej; 

Koordinatorji 
– povezovalni členi med različnimi 

deležniki; 

– premostitev vrzeli med izobraževanjem 

in gospodarstvom; 

– prepoznava različnih izzivov na različnih 

področjih; 

– skrb za trajnostni dialog; 

– dobro poznavanje šol in podjetij; 

– poznavanje potreb na trgu dela; 

– usklajevanje; 

– dogovarjanje; 

– helikopterski pogled; 

– holistični pristop; 

– pomoč na poklicni poti; 

– nasveti mladim; 

– priprava na sfero dela; 

Primeri dobre prakse 
– seznanitev šol, podjetij in drugih 

deležnikov s primeri dobre prakse; 

– izluščiti ali prilagoditi ideje, ki bi 

delovale v našem okolju; 

Trg dela 
– sprotne analize trga dela (viški, 

primanjkljaji); 

– iskanje rešitev za kadrovski primanjkljaj; 

– pogled v prihodnost; 

– seznanitev mladih s trgom dela in 

potrebami; 

– mladim omogočiti izkušnjo na trgu dela; 

Vloga drugih deležnikov 
– pobude; 

– predlogi; 

– okrogle mize; 

– projekti; 

se nadaljuje 
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Znanje 
– razvoj strokovnega znanja; 

– izmenjava izkušenj; 

– pridobivanje fleksibilnega znanja; 

– pridobivanje kompetenc prihodnosti; 

– skrb za vsestranski razvoj mladih; 

– odprtost v intelektualnem razvoju; 

– skrb za vseživljenjsko izobraževanje; 

– sposobnost reševanja problemov; 

– poglobljeno kongnitivno učenje; 

Področje inovativnosti 
– spodbujanje talentov; 

– sveže ideje mladih; 

– ustvarjanje inovativne klime in pogojev 

zanjo; 

Zakoni, predpisi in pravilniki 
– dialog naj bo zapovedan in s predpisi 

opredeljen; 

– zakonsko dovoljene pravice za iskanje 

novih primernejših poti; 

– v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v 

vzgoji in izobraževanju v nazive naj bo 

ovrednoteno tudi sodelovanje z 

gospodarstvom; 

Zaviralni dejavniki – odstranjevanje in 

preprečevanje ovir  

– birokratske ovire, stroški; 

– prepad med generacijami; 

– problemi v družinah; 

– izguba interesa za gospodarske poklice 

zaradi varnih državnih služb; 

– mladi se tekom izobraževanja ne 

seznanijo z vsebinami, kako iskati 

službo; 

– problemi z delovno silo, ker so se 

generacije prepolovile; 

– znižani standardi zaradi sistema MOFAS; 

– naša šola je po meri pridnih »piflarskih« 

deklet, ni prave inovativnosti; 

– neustrezno napredovanje učiteljev in 

predavateljev; 

– strokovnjaki iz gospodarstva, ki pridejo 

učiti na šole, so plačani minimalno, ker 

nimajo nazivov in začnejo v najnižjem 

plačnem razredu; 

se nadaljuje 
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– na delovna mesta učiteljev strokovnih 

predmetov težko dobiti strokovnjake 

določenih področij zaradi boljših ponudb 

v podjetjih; 

– čedalje več nevroticizmov, bolezni, 

frustracij, saj se pričakovanja šol ne 

skladajo s pričakovanji družbe; 

– konflikt interesov (šole bi rade, da dijaki 

po končani poklicni šoli nadaljujejo 

izobraževanje pri njih v tehničnem 

programu, delodajalci pa jih potrebujejo 

v podjetjih); 

– vkoreninjena miselnost – višja ali visoka 

izobrazba je nujna; 

– problem prekvalificirane delovne sile; 

– matura in poklicna matura nista ustrezni 

(zavirata inovativnost); 

– država se preveč ukvarja z odnosi in 

spletkami v politiki in ji za pomembne 

zadeve ne ostaja časa in energije. 

Določene probleme, ki so jih izpostavile intervjuvane osebe, pa po njih mi sploh nismo 

spraševali, smo uvrstili med zaviralne dejavnike in kažejo, da se problemi poglabljajo in širijo 

ter še bolj potrdijo nujnost takšnih raziskav, kot je naša. Menimo, da so potrebne korenite 

spremembe glede sistemske ureditve povezanosti obeh sfer, pri čemer je lahko v veliko 

pomoč model, ki ga predlagamo, in priporočila, ki sledijo v nadaljevanju. 

7.2 Priporočila  

Namen raziskave je tudi to, da bi podali priporočila vsem, ki so kakor koli vpleteni oziroma 

lahko na kakršen koli način vplivajo, da bi v pravi meri zaživel trajnostni dialog med 

srednješolskim izobraževanjem in gospodarstvom z namenom, da bi bilo v prihodnosti 

Slovenije čim manj brezposelnih in da bi to povezovanje prineslo koristi tudi na področju 

inovativnosti. 

Oblikovali smo priporočila, ki jih posamezni deležniki lahko upoštevajo pri izboljšanju 

svojega delovanja v kontekstu sodelovanja sfere šolstva in gospodarstva. 
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7.2.1 Priporočila ravnateljem 

Ravnatelji naj spodbujajo učitelje, da se bodo nenehno izobraževali in usposabljali, iskali 

nove metode in oblike dela v šoli, skrbeli za svoj profesionalni razvoj ter znali motivirati 

drugačne generacije mladih, ki prihajajo. 

V lokalnem okolju je treba poiskati močne partnerje iz gospodarstva ter se sproti dogovarjati 

glede novosti in potreb. 

Ravnatelji so odgovorni za odprti kurikul, ki naj ga redno usklajujejo s podjetji v lokalnem 

okolju. 

V času dijakov na PUD-u je treba sproti odpravljati težave z njimi. Priporočamo tedensko 

kontrolo dijakov na delovnem mestu in razgovor z mentorji na praksi. Ker na šolah niso 

pravočasno seznanjeni s problemi na PUD-u in ker ne vedo, da dijaki na PUD ne prihajajo, 

priporočamo ravnateljem, naj imajo tudi mentorji v podjetjih dostop do eAsistenta in dnevno 

beležijo izostanke in neprimerno obnašanje.   

Ravnatelji naj bodo motor uvajanja sprememb in inovacij. 

Šole naj se na področju inovativnosti zgledujejo po podjetjih. 

Ravnatelji morajo spodbujati učitelje, da bi se usposobili in razširili znanje na področju 

inovativnosti, da bodo lahko pridobljeno znanje prenašali na dijake. Prepoznati je treba 

inovativne učitelje, ki so dragocenost v družbi, in jih nikakor ne zatreti, temveč nagraditi in 

spodbuditi, da bodo iniciatorji sprememb. 

7.2.2 Priporočila managerjem podjetij 

Managerjem v podjetjih priporočamo, naj na prvo mesto v organizacijah postavijo 

komunikacijo, katere temelj naj bo spoštovanje, ter naj odpravijo vzvišen odnos do šol.  

Večjo pozornost je treba nameniti izbiri in usposobljenosti mentorjev v podjetjih. Urediti je 

treba njihov status (ne da poleg svojega rednega dela, dobijo še mentorstvo za dijaka) in jih 

usposobiti za delo z mladimi. 

Podjetja naj se glede ravnanja z dijaki posvetujejo z učitelji, ki imajo na tem področju 

ogromno izkušenj. Zavedati se je treba, da prihajajo v podjetja drugačne generacije, s katerimi 

je treba znati ravnati, če želimo od njih dobiti najboljše. Zastareli vzorci ravnanja z mladimi 

so preživeti in jih je treba spremeniti v dobro mladih ter tudi podjetij, saj jih bodo v 

prihodnosti nujno potrebovali. 
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Glede na to, da naj bi imela podjetja težave pri iskanju ustreznih kadrov in glede na to, da 

ljudje odhajajo na delo v tujino, bi bilo treba razmisliti o povišanju plač in izboljšanju pogojev 

dela. Verjamemo namreč, da mladi ne bodo odhajali v tujino, če bodo zadovoljni s pogoji dela 

in zaslužkom doma. Priporočamo, da v podjetjih naredijo analize in strategije glede tega, 

koliko in kakšen kader bodo potrebovali. Na podlagi izsledkov naj se potem povežejo s 

snovalci izobraževalne politike in izobraževalnimi ustanovami ter skupaj poskrbijo za 

ustrezen kader. 

Če podjetja dijakom nudijo kadrovske štipendije, naj zato med počitnicami obvezno oddelajo 

določeno število ur na nekem delovnem mestu v tem podjetju. 

7.2.3 Priporočila drugim pomembnim deležnikom 

Predlagamo, da se spremeni sistem napredovanja in v pridobivanje točk vnese pomembno 

povezovanje z gospodarstvom, kar zdaj sploh ni ovrednoteno. Nenehno dokazovanje s 

pisanjem člankov ovira pomembnejše delo, kot je npr. povezovanje šolstva z gospodarstvom. 

Plačni sistem odvrača prihod strokovnjakov iz gospodarstva v šolstvo, saj so plačani kot 

začetniki in ne kot vrhunski strokovnjaki.  

CPI naj razširi svoje delovanje in pomaga pri povezovanju šolstva in gospodarstva tudi na 

lokalnem nivoju z raznimi svetovanji, okroglimi mizami, projekti ipd. 

ZRSŠ naj pri pisanju zakonov, pravilnikov in predpisov upošteva predloge učiteljev 

praktikov, ker je preveč teoretičnih podlag in zato prihaja do težav pri realizaciji. 

7.2.4 Priporočila glede kurikula 

Snovalci izobraževalne politike naj čim prej oblikujejo kurikul, ki bo zastavljen tako, da se 

lahko nenehno vnašajo novosti in spremembe. 

Odprti kurikul je treba iz 20 razširiti na 30 odstotkov in tako dati še več možnosti za 

prilagajanje vsebin iz gospodarstva; pri tem naj obvezno sodelujejo delodajalci. 

Opozarjamo, da so največja razhajanja med teorijo in izsledki raziskave v tem, da npr. v 

odprtem kurikulumu teorija predvideva, kako naj bi povezovanje in usklajevanje potekalo, v 

realnosti pa vsak dela po svoje, ker ni prave kontrole in zavedanja, koliko škode je s tem 

narejene – šole večinoma same načrtujejo odprti kurikul in delodajalcev pri tem ne vključijo. 

Kurikul je treba nenehno posodabljati in nastale spremembe vnašati sproti. V kurikul naj se 

vnese zahteva, da mora šola dijakom zagotoviti vsaj eno interakcijo s podjetjem na leto. V 
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kurikul naj se vnesejo vsebine, ki bodo mlade usposobile za iskanje službe in uravnavanje 

kariere. 

Ker veliko mladih do konca šolanja ne spozna dela v podjetjih, menimo, da bi morali znova 

uvesti obvezno delovno prakso tudi v gimnazijah. 

Treba je razmisliti glede posameznih predmetov v izobraževalnih programih – kateri so nujno 

potrebni, pa še vedno obstajajo le kot prostoizbirni (npr. računalništvo, podjetništvo ipd.) in 

jih uvesti kot obvezne predmete ter manj pomembne uvrstiti med prostoizbirne. 

Oblikovati kurikul na način, da bo zajemal vse potrebno za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti 

in podjetnosti. 

7.2.5 Priporočila pristojnima ministrstvoma 

MIZŠ in MGRT se morata zavedati, kako pomembno področje je sodelovanje med šolstvom 

in gospodarstvom, zato morata podati jasno vizijo, skrbno začrtati cilje in premišljeno 

zasnovati strategijo tega povezovanja. Naša raziskava je pokazala, da vsi, ki so sodelovali v 

raziskavi, pričakujejo od pristojnih institucij, da bodo uredili medsebojne povezave in 

trajnostni dialog med vsemi pomembnimi deležniki. Ministrstvi se morata zavedati, da sta 

najpomembnejši posrednici med šolstvom in gospodarstvom, zato sta odgovorni za slabo 

sodelovanje. Strukturni ukrepi so nujni. 

Na nacionalnem nivoju je treba po zgledu Velike Britanije (Harris 2015) razmisliti o mreži 

koordinatorjev, ki bi povezovali šolstvo, gospodarstvo in pomembne deležnike ter nudili 

mladim pomoč na poklicni poti.  

Prav tako je treba na nacionalnem nivoju uvesti ukrepe, da strokovnjaki ne bodo odhajali v 

tujino, še posebej je treba razmisliti o preveliki davčni obremenitvi in o zvišanju neto plač. 

Čeprav je znano, da strukturna brezposelnost predstavlja velik problem države (Haralambos 

in Holborn 2005), na tem področju premalo ukrepamo. Razmisliti je treba o novih 

izobraževalnih programih ali pa o preoblikovanju obstoječih, predvsem pa omejiti vpis na 

programe, ki izobražujejo nezaposljive poklice, kot predlaga tudi Mladinski svet Slovenije 

(2014). Ker primanjkuje kadrov za tehnične poklice, naj MIZŠ in MGRT razmislita, kako bi 

mlade privabili in spodbudili, da bi se odločili zanje. Izobraževanje naj bo prilagojeno trgu 

dela, zato je fleksibilno prenavljanje programov nujno. 

MIZŠ mora upoštevati tudi, da mora izobraževalni sistem mladim zagotoviti pridobivanje 

ključnih kompetenc in veščin, še posebej inovativnost in podjetnost, česar je pri nas premalo. 

Nujno bi bilo treba zapovedati inovativnost, ustvarjalnost in pridobivanje podjetniških znanj, 

saj je prihodnost Slovenije kot majhne države odvisna od tega. Pristojne institucije naj 
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prisluhnejo EU, ki svojim članicam predlaga, naj uvedejo korenite spremembe v 

izobraževalnih programih ravno z namenom, da izboljšajo ta področja (European Commission 

2013; Halilović, Cankar in Tominc 2014; Zupan 2015; Rebernik idr. 2018). 

Snovalci izobraževalne politike naj razmislijo in uvedejo ukrepe, s katerimi bodo mlade 

spodbudili k odločitvi za poklicno izobraževanje, kjer se kažejo največje potrebe na trgu dela, 

ter glede problematike množičnega vstopa mladih v terciarno izobraževanje in o 

prekvalificirani delovni sili. 

Zelo dobro bi bilo, da bi mladi že v času šolanja pridobili čim več delovnih izkušenj. Toda 

eden od razlogov, da si ne poiščejo dela prek študentskega servisa, je v tem, da lahko tako 

zaradi povišanja dohodkov družine izgubijo državne štipendije ali pa se jim znižajo otroški 

dodatki in drugi prejemki. Torej tudi politika socialnih transferjev ovira mlade pri 

pridobivanju delovnih izkušenj. 

7.2.6 Priporočilo SURS-u 

Na nivoju nacionalne statistike naj se ustvari set indikatorjev (kadrovske štipendije, 

vajeništvo, pripravništvo, PUD ipd.), ki bi dejansko merili povezovanje srednjega šolstva in 

gospodarstva. Posledično bi na ta način omogočili sferama, da bi lahko na podlagi teh meritev 

izboljšali uspešnost povezovanja. 
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8 SKLEP  

Z doktorsko disertacijo z naslovom Povezovanje srednješolskega izobraževanja in 

gospodarstva, učinki na brezposelnost ter inovativost smo želeli proučiti in raziskati 

problematiko neustreznega dialoga med šolstvom in gospodarstvom, saj lahko pomembno 

vpliva tako na brezposelnost kot inovativnost mladih. 

Empirični del se nadaljuje kot logična nadgradnja teoretičnega dela, s pomočjo katerega smo 

podrobneje spoznali področja, ki lahko pomembno vplivajo na izboljšanje sodelovanja med 

sferama. Zanimal nas je vpliv povezovanja obeh sfer na brezposelnost mladih v kontekstu 

ostalih dejavnikov brezposelnosti mladih, na kar smo v nadaljevanju navezali še proučevanje 

vidikov povezovanja srednjega šolstva in gospodarstva ter v tem kontekstu še pomen 

inovativnosti. 

Na osnovi zbranih razpoložljivih sekundarnih podatkov smo izvedli multivariatno regresijsko 

analizo, ki potrjuje, da je obstoječe stanje na področju povezovanja srednješolskega 

izobraževanja ter gospodarstva neustrezno ter neučinkovito z vidika vpliva na brezposelnost 

mladih, izpostavlja pa velik in statistično značilen pomen ravni izobrazbe za večjo 

zaposljivost mladih. V nadaljevanju pa smo z individualnimi polstrukturiranimi intervjuji s 

tremi različnimi viri podatkov (managerji podjetij, ravnatelji in visokimi uradniki) ter 

komplementarno skupino pomembnih deležnikov še poglobili raziskavo med različnimi 

deležniki, pomembnimi za vzpostavitev trajnostnega dialoga. 

V analizi, interperetaciji in priporočilih navajamo strokovnjake in njihova spoznanja ter na ta 

način združimo teoretična izhodišča z rezultati, pridobljenimi v naši raziskavi.  

Že ob pričetku izvedbe intervjujev, smo ugotovili, da je tema povezovanja srednjega šolstva 

in gospodarstva zelo aktualna in pereča, predvsem pa pomembna za prihodnost, saj je zaradi 

čedalje hitrejših sprememb na vseh področjih in izjemno hitrega tehnološkega razvoja 

pravzaprav nujno, da šolstvo in gospodarstvo delujeta z roko v roki, usklajujeta potrebe, ki se 

nenehno spreminjajo, ter se zavedata, da sta odvisna drug od drugega. 

Različni strokovnjaki (Drucker 1985; Crowther in Caldwell 1991; Svetlik in Lorenčič 2002; 

Jacobsone in Cakula 2015) pišejo o pomembnosti povezovanja teh dveh sfer ter o tem, da so 

nujne sprotne spremembe v izobraževalnih sistemih, ki morajo slediti nenehnim spremembam 

in potrebam na trgu dela ter se temu prilagajati (Piskaty idr. 2000; Achleitner, Wallner in 

Schönherr 2012). Pomembno je tudi, da izobraževalne vsebine prilagajajo potrebam 

regijskega gospodarstva in razvoju tehnologije. Pri tem poudarjamo, da je zelo pomembno, da 

se šole v določeni regiji uskladijo s potrebami gospodarstva v njihovem okolišu in ne na ravni 

celotne države, kar morajo upoštevati tudi snovalci izobraževalne politike. Tudi Hanushek 

(2018) opozarja, je gospodarska rast v prihodnosti odvisna od dobrih šol. 



 

189 

Vsi intervjuvanci v naši raziskavi menijo, da je treba sodelovanje več deležnikov, ki so 

vpleteni v ta odnos – šolstvo in gospodarstvo, okrepiti ter nadgraditi do tiste stopnje, da bo to 

zaživelo, kot bi moralo, v dobrobit vseh. Zdaj vlada stanje, ko vsak deležnik izpostavlja 

predvsem dolžnosti drugih deležnikov, pozablja pa na potrebne aktivnosti in ukrepe, ki bi jih 

moral izpeljati sam. Predvsem je teoretično marsikaj opredeljeno, toda pravega zagona za 

izvedbi v praksi ni. Vzrok temu je po naših ugotovitvah na prvem mestu v neustrezni 

komunikaciji. Vsi pozabljajo, da je nujna povezanost prav vseh. Študija kaže na to, da vsak 

izpelje vse aktivnosti sam zase po svoje, v prepričanju, da bo tako dovolj dobro. 

V raziskavo so bili vključeni trije ravnatelji s šol, ki so po določenih merilih v slovenskem 

prostoru prepoznane kot inovativne. Ključna ugotovitev je, da se ravnatelji zavedajo, da 

izobražujejo za gospodarstvo, toda vsi priznavajo, da ustrezne povezanosti ni ali pa je samo 

teoretično zapisana. Od ključnih institucionalnih, regulatornih in drugih odločevalcev države, 

ki so povezani s problematiko povezovanja sfere srednjega šolstva in gospodarstva, 

pričakujejo sistemsko ureditev tega problema. Treba je poznati vizijo gospodarstva, če 

hočemo izobraževati v pravo smer, zato je povezovanje nujnost, ki se je šele v zadnjih nekaj 

letih začela premikati na bolje, vendar je še daleč od želenega. 

Ravnatelji razložijo, da lahko šola da dijakom osnove, pravzaprav en del, nikakor pa ne vsega, 

kar mladi potrebujejo na poklicni poti. Drugi del bi moralo dodati gospodarstvo, saj šola nima 

vsega potrebnega znanja, izkušenj, pa tudi ne vse potrebne infrastrukture. Dijaki bi na ta način 

pridobili izkušnje, ki so ključne (Seikkula-Leino 2011). V podjetjih ocenjujejo, da šola ne 

izobrazi ustreznih kadrov ali celo da mladi nič ne znajo, vendar to pomeni, da tudi oni niso 

dodali svojega deleža. Če bi bilo podjetje ustrezno povezano s šolo, ki izobražuje njihov 

potencialni kader, bi na tak način prevzeli del odgovornosti. Tudi demografski trendi 

zahtevajo več povezovanja in prenosa znanj med generacijami. 

Intervjuvani managerji priznavajo, da so šele v zadnjih letih pričeli spoznavati, da ne bo več 

lahko dobiti ustrezne delovne sile in da se morajo nujno povezati s šolami, ki izobražujejo 

njihov potencialni kader. 

Empirična raziskava v sklopu doktorske disertacije je pokazala, da bi bilo treba tudi v 

slovenskem prostoru uvesti mrežo koordinatorjev po zgledu Velike Britanije, ki bi usklajevali 

trajnostni dialog.  

Vsi udeleženi v raziskavi pričakujejo od ključnih institucionalnih, regulatornih in drugih 

odločevalcev v zvezi s problematiko povezovanja, da bodo z jasno vizijo, točno začrtanimi 

cilji ter premišljeno strategijo rešili problem slabega sodelovanja in pomagali vzpostaviti 

trajnostni dialog med za prihodnost Slovenije tako pomembnima sferama, kot sta šolstvo in 

gospodarstvo. 
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8.1 Testiranje raziskovalne hipoteze 

V empirični raziskavi nismo potrdili raziskovalne hipoteze, da je povezanost med sistemom 

izobraževanja ter gospodarstvom v Sloveniji najpomembnejši dejavnik brezposelnosti mladih 

med vsemi dejavniki brezposelnosti. Sistem povezanosti gospodarstva in sistema 

izobraževanja, ki ga imamo v Sloveniji na področju kadrovskega štipendiranja, namreč ni 

ustrezen in pravzaprav trenutni ukrepi na področju tega povezovanja nimajo statistično 

značilnega vpliva na zmanjševanje brezposelnosti mladih oziroma na njihovo večjo 

zaposljivost. 

Dosedanje raziskave, ki so vezane na učinke povezovanja šolstva in gospodarstva na 

brezposelnost mladih opozarjajo, da je treba poglobiti to sodelovanje, saj pomembno vpliva 

tako na stopnjo zaposlenosti kot na gospodarsko rast (Hanushek in Kimko 2000; Wolbers 

2000; Krueger in Lindhal 2001; Bassanini, Scarpetta in Hemmings 2001; Barro 2001; Mali 

idr. 2004; Woessmann in Schütz 2006; Hanushek in Woessmann 2008; Čepar in Bojnec 2008; 

Hanushek 2018; Lenkei, Mustafa in Vecchi 2018). 

Teorija s področja trga dela navaja različne dejavnike, ki vplivajo na brezposelnost mladih, 

kot so stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, sposobnosti in veščine, spretnosti in kompetence, 

gospodarska in demografska gibanja ipd. (Trbanc in Verša 2002; Popovič in Zajc 2002; 

Trbanc 2007; Chell in Athayde 2009; Ignjatović in Trbanc 2009; Cerovšek in Lukič 2013; 

Mladinski svet 2014; Zupančič in Sirch 2018; Puklek Levpušček 2018). Med temi dejavniki 

nekateri raziskovalci še posebej izpostavljajo pomen povezovanja šolstva in gospodarstva za 

zmanjšanje brezposelnosti mladih (Natek idr. 2010; ZRSZ 2017; Hanushek 2018; OECD 

2018), nekateri pa bolj poudarjajo druge dejavnike – Allesandrinijeva (2018) na primer s 

svojo raziskavo ugotovi, da neugodne razmere na trgu dela vplivajo na to, da bodo mladi 

verjetneje nadaljevali izobraževanje na višji stopnji in na izbiro programa. Piskaty idr. (2000) 

ter Achleitner, Wallner in Schönherr (2012) pa na podlagi sistema poklicnih šol v Avstriji, ki 

je zelo uspešen, kot zelo pomemben dejavnik izpostavljajo praktično usposabljanje oziroma 

dualni sistem, ki ga v zadnjem času uvajamo tudi v Sloveniji in o katerem govorijo tudi 

intervjuvanci v naši raziskavi. 

Rezultati testiranja hipoteze na podlagi regresijske analize potrjujejo, da so dejavniki, ki 

znižujejo brezposelnost mladih, zelo različni, vsekakor pa se je kot najpomembnejši dejavnik 

izkazala višja raven izobrazbe, pomembna pa je tudi višja gospodarska razvitost okolja, ki 

prispeva k ustvarjanju dodatnih delovnih mest. V okviru odločitev podjetij glede svojih 

prioritet pri nadaljnjem razvoju na kratki in dolgi rok pa se je kot pomembni dejavnik, ki 

povečuje brezposelnost mladih s srednješolsko izobrazbo, izkazal večji obseg investiranja v 

osnovna in neopredmetena dolgoročna sredstva na kratek rok. Očitno vsaj v proučevanem 

obdobju obstaja substitucija med investiranjem v kapital in delo, vsaj kar se tiče zaposlovanja 

mladih, ki imajo srednješolsko izobrazbo. Verjetno uvajanje novih tehnologij v podjetjih 
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zmanjšuje potrebe po srednješolsko izobraženem kadru, povečuje pa se potreba po kadru s 

terciarno izobrazbo.  

Rezultati regresijske analize ne zanikajo dosedanjih raziskav tistih, ki menijo, da je 

povezovanje pomemben dejavnik brezposelnosti na splošno, vendar na primeru Slovenije 

lahko ugotovimo, da očitno to povezovanje pri nas še ni na ustrezni ravni, da bi bil vpliv tega 

povezovanja na brezposelnost mladih statistično značilen. Torej je treba sistem povezovanja 

temeljito prevetriti in ga postaviti v nekaterih delih povsem na novo. Ta ugotovitev pa 

predstavlja temelj za našo nadaljnjo kvalitativno raziskavo, katere ključne sklepe povzemamo 

v nadaljevanju. 

8.2 Odgovori na raziskovalna (pod)vprašanja 

Kakšni so pogledi ravnateljev in managerjev v podjetjih na pomen povezovanja in usklajenost 

izobraževanja ter gospodarstva nasploh s ciljem doseganja večje zaposljivosti mladih? 

Vsi intervjuvanci v naši raziskavi se strinjajo, da je povezovanje sfere šolstva in gospodarstva 

zelo pomembno, še posebej danes, ko se podjetja že soočajo s problemom ustrezne delovne 

sile. Zaradi strukturne brezposelnosti je medsebojno povezovanje nujno, saj na ta način 

bodoči delavci dobijo ustrezna znanja, ki jih potrebujejo na določenih delovnih mestih. Prav 

tako na ta način mladi spoznajo realno gospodarsko okolje, pridobijo določene izkušnje ter 

odgovornost; kar so se naučili v šoli, preizkusijo v praksi ipd. Podjetja pa pridejo v stik z 

možno bodočo delovno silo. 

Kako ustvariti spodbudno okolje za inovativnost in vzpostaviti redni nepretrgan dialog med 

izobraževanjem in gospodarstvom? 

Prav tako vsi udeleženci v naši raziskavi vedo, kako pomembna je za razvoj majhnega naroda 

inovativnost. Ker je inoviranje danes temeljni poslovni proces, menijo, da še ne delamo 

dovolj dobro v tej smeri. Ravnatelji povedo, da je v šolstvu še veliko odprtih možnosti. 

Predvsem pa so potrebne korenite spremembe izobraževalnega sistema, ki bi moral biti manj 

naravnan v učenje faktografskih podatkov in bolj v ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. 

Čeprav strokovnjaki opozarjajo, da so potrebne hitre spremembe, je šolski sistem še vedno 

okorel in se spreminja zelo počasi. 

Raziskava je pokazala, da je treba v šolah inovativnost bolj sistemsko spodbujati in najprej 

ustrezno usposobiti tako ravnatelje kot učitelje, da bodo spremenili miselnost in vzorce 

preživetega šolskega sistema, saj so popolnoma neustrezni za današnje generacije, ki 

potrebujejo drugačne metode in načine dela v smeri projektnega, ustvarjalnega in timskega 

dela. Učitelji bi morali biti usmerjevalci mladih skozi leta šolanja in tisti, ki bi jim pomagali 

osmisliti vso znanje, ki je danes dostopno na vsakem koraku. 
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Ugotovili smo, da bi bilo zelo dobro, da bi v srednje šole kot obvezni predmet uvedli 

inovativno podjetništvo, kjer bi se dijaki seznanili z virtualnim podjetjem. To bi bila dobra 

popotnica za tiste, ki bodo morda po končanem šolanju začeli samostojno pot v podjetništvu. 

Znova, kot že v predhodni raziskavi (Kunc 2013), so bili intervjuvanci mnenja, da je matura 

zaviralec inovativnosti. Nujno bi bilo treba spremeniti tako splošno kot tudi poklicno maturo 

– mogoče bi bilo bolje preverjati, koliko so mladi ustvarjalni in inovativni ali kaj podobnega, 

ne le da gre za preverjanje le naučenega znanja.  

Na podlagi naše raziskave smo ugotovili, da je velik problem v tem, da podjetja ne znajo 

pritegniti mladih, saj se jim s tem v preteklosti sploh ni bilo treba ukvarjati, ker so imeli 

dovolj ustrezne delovne sile. Danes pa imajo čedalje večje težave, kako dobiti ustrezen kader. 

Najprej bodo morali spremeniti odnos, saj s podcenjujočim odnosom že na PUD-u mlade 

odbijejo, namesto da bi jih za delo v njihovem podjetju navdušili in že takrat pritegnili na 

svojo stran.  

Podjetja se  bodo nujno morala povezati tako s srednjimi kot višjimi strokovnimi šolami in že 

v času šolanja poskušali pridobiti bodoči kader. PUD je idealna priložnost, da mladi spoznajo 

delodajalce in obratno, zato je odločilno, da se takrat vzpostavi odnos, ki bo v zadovoljstvo 

obeh strani in temelj za nadaljevanje po končanem šolanju. V naši raziskavi smo prišli do 

ugotovitev, da se nekatera podjetja tega še ne zavedajo, saj ravnatelji izpostavijo 

problematiko, ki se pojavlja zaradi še vedno neprimernega odnosa do dijakov. Navajamo 

primer Srednje šole Ravne, kjer v šolskem letu 2018/19 zaradi neopravljenega PUD-a kar 

deset dijakov 2. letnika poklicnega izobraževanja ni opravilo letnika in so morali zato ukiniti 

oddelek. Vzrokov za takšen neuspeh dijakov je več, eden od njih pa je neprimeren odnos 

delodajalcev do njih. Prav tako se je pokazalo, da ni bilo ustrezne komunikacije med šolo in 

podjetjem, da bi težave reševali sproti. 

Odprti kurikul daje možnost, da se šole uskladijo s podjetji glede izobraževalnih vsebin, kar 

nekatere šole dobro izkoristijo, nekatere pa premalo ali pa sploh ne. Pri tem bi se morali vodje 

zavedati, da morajo biti srednješolski in študijski izobraževalni programi usklajeni s 

potrebami gospodarstva, da bodo po končanem šolanju zaposljivi. 

Ugotavljamo, da se v Sloveniji na srednješolskem nivoju mladi srečujejo z gospodarstvom 

največkrat prek raziskovalnih nalog, ki so se izkazale kot zelo dober način povezovanja. 

Intervjuvanci so mnenja, da bi bilo treba to sodelovanje še nadgraditi in razširiti. 

Kot ugotavlja že Lenarčič (2007), je tudi naša raziskava pokazala relativno šibko sodelovanje 

in dokler ne bodo na nacionalnem nivoju sistemsko pristopili k vzpostavitvi trajnostnega 

dialoga, izboljšanja ne moremo pričakovati. Model, ki smo ga izdelali, in priporočila, ki smo 

jih podali, lahko pomagajo pri vzpostavitvi trajnostnega dialoga med vsemi deležniki.  
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Kakšna je vloga vodij pri povezovanju obeh sfer? 

Naše ugotovitve kažejo, da imajo pri povezovanju obeh sfer odločujočo vlogo vodje, ki 

morajo najti pot, da dialog steče v pravi smeri. Intervjuvani ravnatelji so izpostavili 

podcenjujoč odnos gospodarstva do šolnikov in dijakov, ki so ga doživljali skozi leta, ko 

podjetja niso imela težav z delovno silo. Managerji pa so sami priznali, da so imeli v 

preteklosti do šol vzvišen odnos, zdaj pa spoznavajo, da jih zelo potrebujejo in želijo, da bi 

skupaj poskrbeli za razvoj kadrov, ki bodo s svojim znanjem in veščinami ustrezali potrebam 

na trgu dela. 

Opazimo lahko tudi, da je vloga vodij tudi v vzpostavitvi konstruktivnega dialoga med 

pomembnimi deležniki. 

Več sodelovanja in komunikacije med vsemi deležniki bi pripomoglo k izboljšanju situacije, 

ki vlada na področju strukturne brezposelnosti, zato bi moralo vodstvo obeh sfer v tej smeri 

okrepiti različne dejavnosti. V naši raziskavi se je pokazalo, da je problem ravno 

komunikacija, zato bi morali vodilni v teh sferah začeti komunikacijo izboljševati. V uspešnih 

podjetjih postavljajo komunikacijo na prvo mesto, saj je bistvo kulture organizacije. Ta 

študija potrjuje, da večina težav nastane zaradi slabe komunikacije.  

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja povezovanja in kateri so bistveni zaviralni dejavniki 

povezovanja šolstva in gospodarstva? 

Pridobljeni podatki v naši raziskavi kažejo, da za uspešnost Slovenije potrebujemo dobro 

načrtovan izobraževalni sistem, ki bo mlade pripravil na izzive prihodnosti. Nujno je 

povezovanje šolstva in gospodarstva, in sicer bi moral biti trajnostni dialog sistemsko urejen. 

Natančno bi morale biti določene naloge vsakega deležnika, kje in na kakšen način bo 

sodeloval pri povezovanju. Ko bi vsak dodal potreben delež v celoto, bi na trg dela prihajali 

ustrezno usposobljeni mladi, ki bi lahko veliko prispevali k razvoju podjetij, kjer bi jih 

zaposlili. Strukturne brezposelnosti bi bilo vedno manj. 

Študija kaže, da bi morali imeti pristojni ministrstvi odločujočo vlogo pri povezovanju vseh 

deležnikov, kar je treba omogočiti zakonodajo in finančno. Imeti pa bi morali tudi nadzor, saj 

danes opažamo, da vsak lahko dela po svoje in čeprav ni ustreznih rezultatov, nihče nikomur 

ne odgovarja in kot smo že omenili – drug na drugega zvračajo krivdo. 

V naši raziskavi smo prišli do spoznanja, da je kar nekaj dejavnikov, ki zavirajo povezovanje 

obeh sfer, in sicer so to: 

– sistemska neurejenost in neusklajenost; 

– neustrezna komunikacija in vzvišen odnos s strani gospodarstva; 

– neovrednoteno in necenjeno sodelovanje; 

– kar imamo dobro zapisano in načrtovano, ni realizirano, ker ni zapovedano; 

– odprti kurikul šole ne prilagajajo lokalnemu gospodarstvu. 
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Kaj bi bilo treba storiti za doseganje konkretnih rezultatov pri povezovanju teh dveh sfer 

oziroma kako naj bi delovale povezave med srednjimi šolami in gospodarstvom, da bi 

dosegale dobre rezultate? 

Kot ugotavlja ta študija, je treba uvesti strukturne ukrepe in sistemsko urediti trajnostni dialog 

med šolstvom in gospodarstvom na nacionalnem nivoju, saj drugače konkretnih rezultatov ne 

moremo pričakovati. Ko bo povezovanje obeh sfer zapovedano in bodo vsi deležniki dobro 

opravili svojo nalogo, se bodo pokazali konkretni rezultati. 

Razumeti je treba tudi dejstvo, da se generacije spreminjajo, zato moramo iskati vedno nove 

poti in načine, da iz mladih »potegnemo« tisto najboljše. To so generacije, ki jih sodobna 

tehnologija spremlja že od rojstva in zato tudi drugače razmišljajo. Učitelji se počasi 

navajamo na to drugačnost in se jim skušamo približati z novimi metodami dela, novimi 

pristopi ipd. V gospodarstvu pa obstajajo še vedno stari vzorci, vsaj kar se tiče odnosa do 

mladih, in že zaradi tega pride do težav. Če bi se povezali s šolami, bi se lahko od učiteljev 

naučili pedagoških pristopov in načinov, kako delati z mladimi. 

Ker je sodelovanje ključno za uspešnost gospodarstva v prihodnje, morajo snovalci 

izobraževalne politike skupaj z gospodarstvom dobro proučiti, kakšno je stanje na trgu dela 

zdaj in poskušati predvideti, katere profile bomo potrebovali čez leta. Na podlagi globalnih in 

lokalnih trendov je treba postaviti smernice za izboljšanje stanja. 

Najpomembnejše za trajnostni dialog pa je, da mora biti interes na obeh straneh. Naša 

raziskava je pokazala, da je interes zaradi potreb čedalje večji, toda manjka vezni člen.  

Kako bi tako povezovanje vplivalo na zaposlovanje? 

Študija kaže, da bi moralo povezovanje obeh sfer delovati kot vzajemno plemenitenje. Na ta 

način bi delodajalci dobili potrebno usposobljeno delovno silo, saj bi šole ves čas usklajevale 

učne programe s potrebami gospodarstva. Seveda mora delodajalec še sam nekaj dodati, da bo 

pridobil takšno delovno silo, kot jo potrebuje. 

Povezovanje ima izjemno pomembno vlogo, da so mladi prepoznani kot dobri ter zanesljivi in 

tako lahko imajo delovno mesto že zagotovljeno. 

Intervjuvani ravnatelji opozorijo, da bi morali v gospodarstvu imeti dobro komunikacijo in 

trajnostno sodelovati z izobraževanjem tudi, ko imajo dovolj delovne sile in tudi v času krize. 

8.3 Odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje 

S pomočjo rezultatov multivariatne regresijske analize in odgovorov na raziskovalna 

(pod)vprašanja smo odgovorili na temeljno raziskovalno vprašanje Kako z inovativnimi 
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pristopi povezovanja srednješolskega izobraževanja ter gospodarstva vzpostaviti model 

povezovanja, s katerim bi lahko zmanjšali brezposelnost mladih. 

Raziskava je pokazala, da imamo v slovenskem prostoru dokaj dobro zastavljene pristope, 

toda povezanost med srednjim izobraževanjem in gospodarstvom ne poteka tako, kot je 

zastavljeno. Udeleženci v naši raziskavi od pristojnih institucij, ki so povezani s to 

problematiko, pričakujejo, da bodo zagnali in uredili sistem, da bo deloval, kot je zastavljen. 

Novih inovativnih pristopov sami niso predlagali, saj menijo, da bi bilo dovolj, če bi bili 

realizirani obstoječi. 

Inovativne pristope v neki meri lahko povzamemo in jih prikrojimo za naše razmere po 

zgledu tujine, ki je na tem področju že precej pred nami. Menimo, da bi bilo treba tudi v 

Sloveniji vzpostaviti mrežo koordinatorjev med vsemi za trajnostni dialog pomembnimi 

deležniki, saj lahko pomembno vplivajo na zmanjšanje brezposelnosti mladih, še posebej pa 

bi lahko na ta način uredili strukturno brezposelnost. Naša ugotovitev se najbolj ujema s 

Harrisovo (2015; 2016; 2017), ki opisuje, kako na ta način prihajajo v Veliki Britaniji do zelo 

dobrih rezultatov, saj so raziskave pokazale večjo zaposljivost mladih, ki se že med svojim 

izobraževanjem srečujejo z delodajalci, in da zaslužijo v povprečju 18 odstotkov več kot 

vrstniki, ki se niso povezovali z delodajalci v času šolanja. 

Rezultat naše raziskave je model, ki je predstavljen v preglednici 29, in pojasnjen v 

preglednici 30, kjer so vključeni poleg obstoječih tudi inovativni pristopi. Izpostavili bi naš 

predlog, da bi tudi mentorji v podjetjih imeli dostop do eAsistenta, kar bi lahko bil takojšen 

ukrep. Na ta način bi bila vzpostavljena komunikacija z razredniki in tudi s starši. Probleme bi 

lahko reševali sproti in ne bi prihajalo do nepotrebnih konfliktov in tega, da dijaki ne opravijo 

letnika zaradi neopravljenega PUD-a. 

Kot zelo pomembno in potrebno izpostavljamo tudi ustrezno izobraževanje mentorjev v 

podjetjih, ki nimajo ustreznega znanja in metod za delo z mladimi. 

Na podlagi lastnih izkušenj z dijaki predlagamo, da šole seznanijo mlade, kako iskati 

zaposlitev, saj tega znanja in kompetenc mladi ne pridobijo niti skozi celotno izobraževanje, o 

čemer piše tudi Puklek Levpuščkova (2018).  

Kot kaže tudi naša študija, bi tudi pri nas morali v srednje strokovne in poklicne šole kot 

obvezni predmet uvesti podjetništvo in mlade pripraviti tudi na to, da bi lahko po končanem 

šolanju nadaljevali samostojno poklicno pot, o čemer pišejo mnogi strokovnjaki (Van der 

Kuip in Verheul 2003; Levie in Autio 2008; Bosman idr. 2008; Halilović, Cankar in Tominc 

2014; Zupan 2015; Rebernik idr. 2018). 
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8.4 Povzetek ugotovitev, povezanih s posameznimi cilji raziskave 

V nadaljevanju na kratko povzemamo ugotovitve, vezane na posamezne cilje, ki smo si jih 

zadali na začetku: 

– Sistematično smo podali pregled sodobne literature. Vključili smo tudi raziskave, ki 

zajemajo ugotovitve glede povezovanja šolstva in gospodarstva, ter primere dobre prakse 

iz tujine. Države, ki že imajo vzpostavljen sistem takega povezovanja, imajo dobro razvito 

gospodarstvo in nizek odstotek brezposelnosti. Menimo, da bi lahko določene ideje 

prenesli tudi v naš sistem. 

– Prav tako smo podali povzetke sodobne literature in raziskav, ki zajemajo učinke 

povezovanja teh dveh sfer na trg dela. Osredotočili smo se predvsem na problematiko 

brezposelnosti mladih in ugotovili, da tudi te raziskave kažejo pozitivne učinke na tem 

področju, če se šolstvo in gospodarstvo povezuje.  

– Zbrali smo vse potrebne podatke in izpeljali multivariatno regresijsko analizo 

brezposelnosti mladih, ki je pokazala, da so nujno potrebni ukrepi, ki bi izboljšali 

povezanost gospodarstva in srednješolskega izobraževanja, saj obstoječa povezanost skozi 

kadrovske štipendije ne prinaša zadovoljivih rezultatov. 

– S pomočjo dvanajstih polstrukturiranih intervjujev z visokimi uradniki, ravnatelji, 

managerji v podjetjih in drugimi pomembnimi deležniki smo raziskali, kakšen pomen 

navedeni pripisujejo sodelovanju šolstva in gospodarstva ter ugotovili, da se prav vsi 

strinjajo glede velikega pomena učinkov te povezanosti, vendar opozorijo, da bi bilo treba 

trajnostni dialog urediti sistemsko na nacionalni ravni. 

– Raziskali smo, kako to povezovanje poteka danes in ugotovili, da čeprav se vsi zavedajo 

odločilnega pomena tega sodelovanja, so pri povezovanju in predvsem v komunikaciji 

zelo velike vrzeli. Še posebej problematična je bila vzvišena komunikacija s strani 

gospodarstva v času, ko so imeli dovolj delovne sile. Zdaj se komunikacija zaradi potreb 

po delavcih izboljšuje tudi z njihove strani. 

– Učinkovitejše povezovanje bi prineslo koristi tako šolstvu kot gospodarstvu. Na ta način 

bi bili izobraževalni programi sproti usklajeni s potrebami gospodarstva in zato ves čas 

aktualni, zmanjšala pa bi se tudi strukturna brezposelnost. 

– Po izvedeni analizi odgovorov intervjuvancev smo lahko podali predloge, kako bolje 

povezati šolstvo in gospodarstvo, da bi v prihodnosti bili praktično vsi, ki bi končali 

šolanje, zaposljivi. Ti predlogi so podrobno predstavljeni v poglavju 7.2. 

– Oblikovali smo model povezovanja šolstva in gospodarstva ter priporočila različnim 

deležnikom, ki lahko pomagajo, da trajnostni dialog uspešno zaživi. Bistvo tega modela je 

predlog uvedbe koordinatorjev, ki so po našem mnenju nujno potrebni za ustrezno 

usklajevanje vseh deležnikov trajnostnega dialoga. 

– Ker gre za zelo pomembno področje, ki je tudi slabo raziskano, smo podali priporočila za 

nadaljnje raziskave, ki gredo predvsem v smeri nadgradnje metodologije, in sicer 

predvsem v smislu širitve nabora vključenih podatkov glede potencialnih dejavnikov 

brezposelnosti v okviru kvantitativne raziskave ter v smislu širjenja izvedbe intervjujev 
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tudi na učitelje in dijake v okviru kvalitativne raziskave. V okviru slednje bi lahko 

poglobljeno proučili preblem nezadostne komunikacije med obema sferama ter v bodoče 

po daljšem časovnem obdobju v okviru longitudinalne študije ovrednotili učinke sprejetih 

ukrepov na področju povezovanja sfere srednjega šolstva in gospodarstva. 

8.5 Primer slabe prakse 

Ko smo pričeli s proučevanjem primerov dobre prakse povezovanja sfere šole in sfere dela, je 

v naši okolici izstopal primer, ki ga imamo v doktorski disertaciji navedenega kot zgled, kako 

se podjetje za svoje kadrovske potrebe poveže s šolstvom in kako skupaj uredijo vse potrebno 

za uvedbo novega izobraževalnega programa. Nihče pa ni pričakoval, da se bodo samo v roku 

dveh let zadeve spremenile in Lek, ki deluje v okviru Novartisa na Prevaljah, sploh ne bo 

odprl obrata za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, čeprav so zgradili velik objekt v ta 

namen. Sprašujemo se, kako je to mogoče in kako lahko podjetje tako hitro spremeni strateške 

poslovne odločitve. Ni jim mar niti za dijake, ki so se na njihovo prigovarjanje in obljube o 

zagotovljeni službi vpisali v izobraževalni program farmacevtskega tehnika. Ta primer mora 

biti v velik poduk vladi, ki bo morala uvesti neke varovalke ali morda celo kazni za tako 

ravnanje. 

8.6 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Ugotovitve naše raziskave kažejo, da ostaja veliko izzvov ter odprtih vprašanj kar zadeva 

povezovanje srednjega šolstva in gospodarstva.  

Kvantitativna raziskava je bila omejena le na Slovenijo. Potencialno možnost za poglobitev 

raziskave vidimo v analizi panelnih podatkov na ravni držav EU za daljše časovno obdobje, 

kjer bi v analizo zaradi bolj agregatnih podatkov lahko vključili večje število potencialnih 

dejavnikov brezposelnosti. Poseben izziv predstavlja tudi vključitev večjega števila 

indikatorjev, ki bi merili povezovanje med šolstvom in gospodarstvom, ter posledično učinek 

tega povezovanja na brezposelnost mladih. Obsežno raziskavo bi predstavljal že sam projekt 

zbiranja podatkov o takih indikatorjih povezovanja. 

Ker je naša raziskava pokazala pomanjkljivosti v komunikaciji oziroma neustrezno 

komunikacijo, bi bila zanimiva raziskava, ki bi natančno proučila komunikacijo med tema 

dvema sferama in vzroke za to negativno komunikacijo. Na podlagi ugotovitev pa bi podala 

smernice za izboljšanje komunikacije. 

V raziskavo bi lahko vključili tudi učitelje in dijake ter njihov vidik povezovanja šolstva in 

gospodarstva. 
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Podrobneje bi lahko raziskali, če so podjetja spremenila odnos do šol in ostalih pomembnih 

deležnikov glede pridobivanja ustreznih kadrov ter po daljšem časovnem obdobju lahko celo 

preverjali učinke ukrepov, vezanih na povezovanje šolstva in gospodarstva za brezposelnost 

mladih ter inovativnost. 

Napovedi glede primanjkljaja delavcev na trgu dela v Sloveniji, še posebej tistih, ki imajo 

manj kot terciarno izobrazbo, so neobetavne. Po eni strani zaradi staranja prebivalstva, po 

drugi strani pa tudi zaradi vse večjega naraščanja migracij v države EU, ki ponujajo tem 

delavcem boljše pogoje za delo. Dobro bi bilo raziskati, kako se na ta problem pripravljajo v 

slovenskih podjetjih in kako bo to vplivalo na brezposelnost mladih s srednješolsko izobrazbo 

ter nato na podlagi primerov dobre prakse podati splošna priporočila za vsa podjetja. 
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Stopnja brezposelnosti mladih 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 29,0 25,9 19,0 13,1 

Ankaran/Ancarano     21,2 21,4 

Apače 32,2 37,0 31,9 34,1 

Beltinci 34,8 39,6 34,1 31,1 

Benedikt 24,3 21,2 17,4 21,6 

Bistrica ob Sotli 27,9 39,9 41,5 28,9 

Bled 29,6 31,7 25,9 17,2 

Bloke 28,4 29,5 19,6 13,4 

Bohinj 16,9 16,4 14,2 12,0 

Borovnica 29,4 25,1 30,0 21,4 

Bovec 19,1 20,1 18,6 12,7 

Braslovče 25,7 30,2 20,3 18,5 

Brda 18,5 22,0 18,8 16,1 

Brezovica 20,6 26,2 22,6 18,4 

Brežice 29,9 33,5 33,4 25,1 

Cankova 49,7 55,4 46,4 35,2 

Celje 38,7 41,2 36,5 29,7 

Cerklje na Gorenjskem 18,3 18,3 14,4 8,8 

Cerknica 25,6 24,5 20,4 16,3 

Cerkno 14,4 12,1 11,1 6,7 

Cerkvenjak 21,1 24,4 21,2 17,7 

Cirkulane 25,5 24,6 18,2 17,1 

črenšovci 51,3 54,7 52,1 44,3 

črna na Koroškem 18,6 21,2 17,7 16,0 

črnomelj 43,9 47,3 42,3 35,9 

Destrnik 21,7 27,6 20,9 22,2 

Divača 19,0 14,8 20,1 11,7 

Dobje 19,1 18,9 19,1 13,2 

Dobrepolje 16,2 18,4 9,9 10,0 

Dobrna 24,4 29,6 27,4 16,5 

Dobrova - Polhov Gradec 16,7 20,5 14,6 12,5 

Dobrovnik/Dobronak 63,0 48,2 51,6 27,6 

Dol pri Ljubljani 18,7 24,7 21,0 13,3 

Dolenjske Toplice 25,7 24,2 19,5 9,4 

Domžale 24,1 27,6 22,0 15,3 

Dornava 24,9 26,3 24,1 23,9 

Dravograd 31,5 30,2 26,3 22,2 

Duplek 29,2 34,0 30,4 25,4 

Gorenja vas - Poljane 13,7 18,6 12,9 9,3 

Gorišnica 18,5 21,5 24,5 19,8 

Gorje 24,7 21,8 16,1 16,9 

Gornja Radgona 31,5 32,8 29,2 24,0 
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Gornji Grad 26,8 23,1 26,0 21,0 

Gornji Petrovci 51,9 36,9 42,7 35,1 

Grad 25,2 36,1 31,6 25,3 

Grosuplje 27,2 29,9 25,1 23,2 

Hajdina 36,9 26,4 24,0 20,7 

Hoče - Slivnica 33,0 36,6 28,9 27,2 

Hodoš/Hodos 86,2 71,6 69,9 48,1 

Horjul 15,3 15,3 11,1 7,8 

Hrastnik 41,5 48,5 46,2 35,4 

Hrpelje - Kozina 16,6 12,7 13,8 11,0 

Idrija 18,5 23,1 20,5 13,5 

Ig 19,4 21,1 21,2 17,4 

Ilirska Bistrica 28,5 30,8 24,1 19,0 

Ivančna Gorica 20,9 22,9 18,0 13,8 

Izola/Isola 19,1 30,2 25,2 19,4 

Jesenice 23,5 24,0 21,7 14,9 

Jezersko 17,9 12,4 12,0 6,2 

Juršinci 34,5 31,9 26,3 15,7 

Kamnik 21,5 24,5 19,4 13,1 

Kanal 34,1 42,7 30,3 21,9 

Kidričevo 27,9 26,0 24,6 23,7 

Kobarid 21,7 23,7 20,0 18,6 

Kobilje 45,0 60,2 51,9 28,1 

Kočevje 48,3 52,3 49,6 44,6 

Komen 23,8 27,5 30,3 20,7 

Komenda 17,7 27,3 22,5 15,9 

Koper/Capodistria 21,7 23,6 19,3 14,9 

Kostanjevica na Krki 19,5 21,6 15,8 10,8 

Kostel 23,2 43,5 27,0 34,2 

Kozje 27,0 27,4 23,2 23,2 

Kranj 24,4 22,6 16,2 13,9 

Kranjska Gora 24,4 27,9 16,9 13,7 

Križevci 32,5 27,1 26,3 21,1 

Krško 35,4 38,5 33,0 29,3 

Kungota 40,6 41,2 35,4 37,6 

Kuzma 43,6 50,4 54,4 45,9 

Laško 30,5 34,4 27,5 20,7 

Lenart 25,8 26,4 23,5 20,3 

Lendava/Lendva 50,0 48,4 46,8 41,6 

Litija 29,4 30,9 26,5 18,7 

Ljubljana 28,6 31,2 27,2 22,3 

Ljubno 25,4 20,4 27,2 17,2 

Ljutomer 31,5 29,0 26,1 24,0 

Log - Dragomer 18,8 23,9 32,9 20,0 

Logatec 21,2 22,1 19,0 14,1 
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Loška dolina 21,9 20,9 16,3 14,2 

Loški Potok 21,8 19,7 13,2 9,8 

Lovrenc na Pohorju 34,3 32,0 29,9 26,0 

Luče 37,3 29,6 18,5 24,4 

Lukovica 15,1 18,0 17,4 15,3 

Majšperk 29,5 23,9 25,2 29,4 

Makole 30,6 30,9 23,8 24,7 

Maribor 43,4 44,2 40,2 35,7 

Markovci 25,4 26,1 23,3 21,6 

Medvode 23,4 27,1 22,2 18,2 

Mengeš 24,3 29,7 26,7 18,8 

Metlika 48,0 46,1 46,0 36,0 

Mežica 21,9 29,5 19,8 14,4 

Miklavž na Dravskem polju 32,2 37,0 35,5 32,5 

Miren - Kostanjevica 28,4 33,9 26,4 16,8 

Mirna 20,0 17,8 9,6 16,3 

Mirna Peč 20,6 13,2 11,1 15,3 

Mislinja 24,1 26,8 27,3 18,2 

Mokronog - Trebelno 21,1 18,0 10,0 7,5 

Moravče 13,2 18,4 12,1 9,9 

Moravske Toplice 36,4 34,0 29,0 27,4 

Mozirje 29,1 27,0 28,5 25,9 

Murska Sobota 51,1 53,5 50,1 46,0 

Muta 35,3 28,4 24,6 23,2 

Naklo 24,9 19,7 14,0 11,7 

Nazarje 35,5 35,4 35,6 28,5 

Nova Gorica 27,8 30,7 22,9 15,5 

Novo mesto 33,0 32,1 28,7 26,9 

Odranci 25,8 33,5 26,7 18,7 

Oplotnica 29,6 29,4 21,7 18,5 

Ormož 33,2 30,2 27,0 26,7 

Osilnica 17,0 26,0 36,7 27,0 

Pesnica 32,4 35,7 34,7 31,4 

Piran/Pirano 21,9 26,9 21,5 18,7 

Pivka 20,0 23,4 19,3 15,2 

Podčetrtek 27,2 22,1 20,7 22,0 

Podlehnik 39,6 31,5 20,1 24,3 

Podvelka 33,6 40,0 39,4 29,2 

Poljčane 29,7 29,0 26,4 19,4 

Polzela 28,9 33,4 28,2 21,0 

Postojna 24,2 27,8 23,7 18,5 

Prebold 21,2 29,7 32,4 24,6 

Preddvor 15,7 14,6 9,9 7,4 

Prevalje 29,8 25,9 24,3 24,0 

Ptuj 32,6 28,0 27,7 28,8 
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Puconci 47,3 47,3 43,5 39,1 

Rače - Fram 29,6 31,8 29,2 25,2 

Radeče 37,9 43,3 35,5 24,6 

Radenci 36,0 33,3 35,6 30,9 

Radlje ob Dravi 37,1 33,8 27,6 25,4 

Radovljica 26,5 28,0 26,4 16,9 

Ravne na Koroškem 31,6 31,0 25,6 25,5 

Razkrižje 35,4 42,2 36,2 25,9 

Rečica ob Savinji 27,6 35,7 35,8 26,4 

Renče - Vogrsko 31,9 34,1 16,9 10,1 

Ribnica 23,9 27,0 26,1 25,2 

Ribnica na Pohorju 32,3 33,3 26,8 23,8 

Rogaška Slatina 26,3 28,0 25,2 20,5 

Rogašovci 50,9 49,1 48,6 40,2 

Rogatec 41,2 33,5 27,3 23,7 

Ruše 37,1 40,3 35,8 39,3 

Selnica ob Dravi 27,2 33,7 31,2 32,3 

Semič 46,2 43,7 38,2 27,3 

Sevnica 24,2 29,5 24,0 19,8 

Sežana 19,0 24,3 18,4 15,2 

Slovenj Gradec 30,5 35,1 30,9 27,5 

Slovenska Bistrica 29,0 29,4 25,4 24,4 

Slovenske Konjice 35,3 33,2 27,8 24,4 

Sodražica 17,4 20,3 18,5 10,2 

Solčava 21,6 38,2 54,3 63,9 

Središče ob Dravi 29,6 20,6 27,5 25,0 

Starše 26,7 37,8 35,1 30,7 

Straža 25,8 28,9 21,7 13,1 

Sveta Ana 23,5 22,5 19,6 19,6 

Sveta Trojica v Slov. goricah 17,5 15,7 12,8 16,9 

Sveti Andraž v Slov. goricah 23,2 21,1 14,9 6,8 

Sveti Jurij ob Ščavnici 24,3 29,5 28,7 25,0 

Sveti Jurij v Slov. goricah 25,6 24,1 18,5 16,5 

Sveti Tomaž 31,5 30,9 26,1 27,9 

Šalovci 46,9 46,6 44,5 39,0 

Šempeter - Vrtojba 25,3 25,4 20,1 12,7 

Šenčur 21,8 17,4 12,8 8,1 

Šentilj 34,8 32,2 31,2 28,2 

Šentjernej 24,7 26,1 25,1 17,4 

Šentjur 29,1 28,2 24,3 20,7 

Šentrupert 22,8 13,8 12,0 9,5 

Škocjan 36,0 34,8 32,4 29,9 

Škofja Loka 20,7 23,5 18,0 11,4 

Škofljica 24,8 26,4 22,1 15,9 

Šmarje pri Jelšah 29,2 31,1 26,1 19,8 
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Šmarješke Toplice 19,0 18,7 12,5 10,0 

Šmartno ob Paki 22,2 24,6 27,5 18,9 

Šmartno pri Litiji 17,9 25,3 18,8 15,9 

Šoštanj 30,6 32,7 29,6 24,9 

Štore 37,9 33,0 33,5 23,5 

Tabor 20,9 22,2 18,7 21,7 

Tišina 40,3 38,4 42,4 33,8 

Tolmin 23,7 19,6 27,5 12,9 

Trbovlje 49,0 53,1 47,9 39,1 

Trebnje 30,2 23,5 22,3 19,8 

Trnovska vas 21,2 20,8 18,6 17,2 

Trzin 24,4 30,3 27,5 25,2 

Tržič 23,9 25,8 21,4 19,3 

Turnišče 37,4 39,5 40,3 34,2 

Velenje 36,6 38,3 35,4 27,5 

Velika Polana 23,5 35,3 35,2 21,4 

Velike Lašče 28,5 23,3 24,9 16,6 

Veržej 23,0 21,9 16,6 22,4 

Videm 25,6 24,6 21,0 19,4 

Vipava 27,2 29,3 25,7 18,2 

Vitanje 18,4 19,0 15,3 14,8 

Vodice 15,6 18,0 12,2 11,2 

Vojnik 30,7 26,0 22,9 21,8 

Vransko 21,1 31,3 22,9 21,2 

Vrhnika 21,1 22,8 22,8 19,7 

Vuzenica 27,0 33,6 33,0 32,2 

Zagorje ob Savi 33,3 36,3 28,0 26,0 

Zavrč 34,6 33,5 25,7 25,4 

Zreče 27,3 27,4 20,7 16,8 

Žalec 32,5 32,6 26,7 24,8 

Železniki 14,5 13,1 11,3 7,8 

Žetale 15,8 22,0 24,3 15,7 

Žiri 14,2 15,3 11,2 9,3 

Žirovnica 30,6 24,8 15,3 13,6 

Žužemberk 17,2 13,1 9,4 6,9 

Vir: SURS b. l.a. 
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Število prebivalcev občine 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina               18.955                  18.848                  18.959                  19.047    

Ankaran/Ancarano     
                 

3.219    
                 

3.235    

Apače 
                 

3.610    
                 

3.623    
                 

3.591    
                 

3.581    

Beltinci 
                 

8.302    
                 

8.334    
                 

8.264    
                 

8.261    

Benedikt 
                 

2.430    
                 

2.464    
                 

2.461    
                 

2.491    

Bistrica ob Sotli 
                 

1.404    
                 

1.390    
                 

1.382    
                 

1.365    

Bled 
                 

8.171    
                 

8.192    
                 

8.127    
                 

8.035    

Bloke 
                 

1.584    
                 

1.569    
                 

1.545    
                 

1.538    

Bohinj 
                 

5.206    
                 

5.176    
                 

5.146    
                 

5.139    

Borovnica 
                 

3.992    
                 

4.153    
                 

4.250    
                 

4.275    

Bovec 
                 

3.195    
                 

3.147    
                 

3.134    
                 

3.124    

Braslovče 
                 

5.409    
                 

5.442    
                 

5.447    
                 

5.473    

Brda 
                 

5.734    
                 

5.707    
                 

5.662    
                 

5.659    

Brezovica               11.620                  11.761                  11.884                  11.974    

Brežice               24.285                  24.252                  24.184                  24.254    

Cankova 
                 

1.889    
                 

1.850    
                 

1.834    
                 

1.814    

Celje               48.675                  48.868                  48.773                  49.077    

Cerklje na Gorenjskem 
                 

7.243    
                 

7.347    
                 

7.364    
                 

7.506    

Cerknica               11.268                  11.293                  11.387                  11.402    

Cerkno 
                 

4.786    
                 

4.730    
                 

4.687    
                 

4.644    

Cerkvenjak 
                 

2.009    
                 

2.015    
                 

2.058    
                 

2.044    

Cirkulane 
                 

2.312    
                 

2.343    
                 

2.339    
                 

2.287    

črenšovci 
                 

4.052    
                 

4.021    
                 

4.016    
                 

4.002    

črna na Koroškem 
                 

3.473    
                 

3.406    
                 

3.362    
                 

3.337    

črnomelj               14.629                  14.586                  14.591                  14.407    

Destrnik 
                 

2.582    
                 

2.609    
                 

2.564    
                 

2.539    

Divača 
                 

3.896    
                 

3.934    
                 

3.953    
                 

3.955    

Dobje 
                      

968    
                      

968    
                      

994    
                      

981    

Dobrepolje 
                 

3.938    
                 

3.954    
                 

3.936    
                 

3.898    

Dobrna 
                 

2.195    
                 

2.215    
                 

2.164    
                 

2.192    

Dobrova - Polhov Gradec 
                 

7.539    
                 

7.485    
                 

7.573    
                 

7.582    

Dobrovnik/Dobronak 
                 

1.319    
                 

1.279    
                 

1.280    
                 

1.277    

Dol pri Ljubljani 
                 

5.666    
                 

5.777    
                 

5.861    
                 

5.934    

Dolenjske Toplice 
                 

3.398    
                 

3.385    
                 

3.388    
                 

3.407    
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Domžale               34.455                  34.753                  35.039                  35.278    

Dornava 
                 

2.907    
                 

2.892    
                 

2.916    
                 

2.882    

Dravograd 
                 

8.989    
                 

8.910    
                 

8.879    
                 

8.885    

Duplek 
                 

6.746    
                 

6.765    
                 

6.776    
                 

6.726    

Gorenja vas - Poljane 
                 

7.307    
                 

7.330    
                 

7.380    
                 

7.429    

Gorišnica 
                 

4.035    
                 

4.002    
                 

3.980    
                 

3.978    

Gorje 
                 

2.874    
                 

2.846    
                 

2.815    
                 

2.822    

Gornja Radgona 
                 

8.576    
                 

8.517    
                 

8.504    
                 

8.467    

Gornji Grad 
                 

2.650    
                 

2.628    
                 

2.573    
                 

2.547    

Gornji Petrovci 
                 

2.136    
                 

2.100    
                 

2.078    
                 

2.057    

Grad 
                 

2.216    
                 

2.207    
                 

2.192    
                 

2.166    

Grosuplje               19.719                  19.842                  19.977                  20.059    

Hajdina 
                 

3.736    
                 

3.732    
                 

3.740    
                 

3.712    

Hoče - Slivnica               11.189                  11.224                  11.188                  11.273    

Hodoš/Hodos 
                      

375    
                      

362    
                      

367    
                      

375    

Horjul 
                 

2.909    
                 

2.937    
                 

2.950    
                 

2.970    

Hrastnik 
                 

9.713    
                 

9.580    
                 

9.440    
                 

9.316    

Hrpelje - Kozina 
                 

4.303    
                 

4.260    
                 

4.325    
                 

4.366    

Idrija               11.938                  11.943                  11.926                  11.927    

Ig 
                 

7.016    
                 

7.046    
                 

7.135    
                 

7.163    

Ilirska Bistrica               13.866                  13.806                  13.719                  13.594    

Ivančna Gorica               15.810                  15.963                  16.141                  16.182    

Izola/Isola               15.952                  15.833                  15.867                  15.962    

Jesenice               21.374                  21.257                  21.042                  20.858    

Jezersko 
                      

634    
                      

652    
                      

645    
                      

624    

Juršinci 
                 

2.388    
                 

2.391    
                 

2.364    
                 

2.356    

Kamnik               29.244                  29.385                  29.431                  29.362    

Kanal 
                 

5.644    
                 

5.557    
                 

5.502    
                 

5.431    

Kidričevo 
                 

6.627    
                 

6.595    
                 

6.515    
                 

6.449    

Kobarid 
                 

4.189    
                 

4.162    
                 

4.135    
                 

4.121    

Kobilje 
                      

590    
                      

586    
                      

591    
                      

574    

Kočevje               16.379                  16.184                  16.075                  16.005    

Komen 
                 

3.545    
                 

3.556    
                 

3.560    
                 

3.518    

Komenda 
                 

5.746    
                 

5.868    
                 

5.932    
                 

6.001    

Koper/Capodistria               53.322                  54.421                  50.902                  51.045    

Kostanjevica na Krki 
                 

2.416    
                 

2.399    
                 

2.455    
                 

2.419    

Kostel 
                      

644    
                      

650    
                      

646    
                      

641    
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Kozje 
                 

3.177    
                 

3.114    
                 

3.095    
                 

3.092    

Kranj               55.527                  55.623                  55.857                  56.115    

Kranjska Gora 
                 

5.324    
                 

5.347    
                 

5.305    
                 

5.294    

Križevci 
                 

3.753    
                 

3.702    
                 

3.693    
                 

3.618    

Krško               26.050                  25.893                  25.835                  25.884    

Kungota 
                 

4.787    
                 

4.794    
                 

4.804    
                 

4.761    

Kuzma 
                 

1.584    
                 

1.584    
                 

1.603    
                 

1.582    

Laško               13.409                  13.327                  13.260                  13.156    

Lenart 
                 

8.169    
                 

8.224    
                 

8.236    
                 

8.275    

Lendava/Lendva               10.721                  10.609                  10.575                  10.538    

Litija               15.017                  15.054                  15.064                  15.099    

Ljubljana            282.994               285.857               287.218               288.307    

Ljubno 
                 

2.645    
                 

2.621    
                 

2.601    
                 

2.604    

Ljutomer               11.662                  11.573                  11.521                  11.491    

Log - Dragomer 
                 

3.660    
                 

3.620    
                 

3.636    
                 

3.606    

Logatec               13.694                  13.703                  13.763                  13.752    

Loška dolina 
                 

3.871    
                 

3.869    
                 

3.866    
                 

3.857    

Loški Potok 
                 

1.932    
                 

1.900    
                 

1.878    
                 

1.866    

Lovrenc na Pohorju 
                 

3.096    
                 

3.119    
                 

3.116    
                 

3.088    

Luče 
                 

1.514    
                 

1.492    
                 

1.481    
                 

1.495    

Lukovica 
                 

5.549    
                 

5.631    
                 

5.674    
                 

5.731    

Majšperk 
                 

3.980    
                 

3.932    
                 

3.952    
                 

3.986    

Makole 
                 

2.037    
                 

2.023    
                 

2.036    
                 

2.039    

Maribor            111.374               112.088               112.325               111.832    

Markovci 
                 

4.015    
                 

3.987    
                 

3.989    
                 

4.011    

Medvode               15.843                  15.868                  15.963                  16.032    

Mengeš 
                 

7.477    
                 

7.579    
                 

7.630    
                 

7.708    

Metlika 
                 

8.373    
                 

8.406    
                 

8.400    
                 

8.382    

Mežica 
                 

3.632    
                 

3.619    
                 

3.623    
                 

3.599    

Miklavž na Dravskem polju 
                 

6.402    
                 

6.437    
                 

6.460    
                 

6.525    

Miren - Kostanjevica 
                 

4.835    
                 

4.828    
                 

4.826    
                 

4.825    

Mirna 
                 

2.577    
                 

2.554    
                 

2.523    
                 

2.515    

Mirna Peč 
                 

2.846    
                 

2.882    
                 

2.873    
                 

2.911    

Mislinja 
                 

4.666    
                 

4.622    
                 

4.593    
                 

4.577    

Mokronog - Trebelno 
                 

2.981    
                 

3.032    
                 

3.029    
                 

3.032    

Moravče 
                 

5.129    
                 

5.173    
                 

5.211    
                 

5.271    

Moravske Toplice 
                 

5.908    
                 

5.862    
                 

5.853    
                 

5.847    
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Mozirje 
                 

4.098    
                 

4.103    
                 

4.067    
                 

4.056    

Murska Sobota               19.188                  19.016                  18.973                  18.924    

Muta 
                 

3.457    
                 

3.423    
                 

3.399    
                 

3.364    

Naklo 
                 

5.337    
                 

5.288    
                 

5.299    
                 

5.283    

Nazarje 
                 

2.624    
                 

2.573    
                 

2.581    
                 

2.582    

Nova Gorica               31.938                  31.773                  31.787                  31.798    

Novo mesto               36.285                  36.333                  36.371                  36.503    

Odranci 
                 

1.637    
                 

1.628    
                 

1.651    
                 

1.637    

Oplotnica 
                 

4.029    
                 

4.030    
                 

4.046    
                 

4.076    

Ormož               12.526                  12.419                  12.408                  12.316    

Osilnica 
                      

396    
                      

387    
                      

374    
                      

372    

Pesnica 
                 

7.554    
                 

7.501    
                 

7.516    
                 

7.391    

Piran/Pirano               17.882                  17.753                  17.857                  17.829    

Pivka 
                 

6.044    
                 

6.039    
                 

6.039    
                 

6.064    

Podčetrtek 
                 

3.322    
                 

3.318    
                 

3.318    
                 

3.325    

Podlehnik 
                 

1.873    
                 

1.856    
                 

1.814    
                 

1.818    

Podvelka 
                 

2.500    
                 

2.446    
                 

2.400    
                 

2.371    

Poljčane 
                 

4.556    
                 

4.469    
                 

4.453    
                 

4.421    

Polzela 
                 

5.995    
                 

6.060    
                 

6.084    
                 

6.135    

Postojna               15.749                  15.873                  15.982                  16.068    

Prebold 
                 

5.052    
                 

5.002    
                 

4.999    
                 

5.007    

Preddvor 
                 

3.561    
                 

3.556    
                 

3.579    
                 

3.582    

Prevalje 
                 

6.814    
                 

6.787    
                 

6.780    
                 

6.763    

Ptuj               23.404                  23.229                  23.153                  23.129    

Puconci 
                 

6.098    
                 

6.067    
                 

6.014    
                 

5.990    

Rače - Fram 
                 

7.021    
                 

7.028    
                 

7.074    
                 

7.105    

Radeče 
                 

4.396    
                 

4.332    
                 

4.282    
                 

4.279    

Radenci 
                 

5.252    
                 

5.216    
                 

5.199    
                 

5.138    

Radlje ob Dravi 
                 

6.311    
                 

6.264    
                 

6.256    
                 

6.215    

Radovljica               18.870                  18.848                  18.892                  18.816    

Ravne na Koroškem               11.464                  11.340                  11.343                  11.342    

Razkrižje 
                 

1.335    
                 

1.296    
                 

1.287    
                 

1.278    

Rečica ob Savinji 
                 

2.306    
                 

2.338    
                 

2.350    
                 

2.328    

Renče - Vogrsko 
                 

4.309    
                 

4.324    
                 

4.297    
                 

4.323    

Ribnica 
                 

9.316    
                 

9.353    
                 

9.321    
                 

9.347    

Ribnica na Pohorju 
                 

1.198    
                 

1.183    
                 

1.175    
                 

1.180    

Rogaška Slatina               11.070                  10.981                  11.026                  10.958    
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Rogašovci 
                 

3.178    
                 

3.167    
                 

3.134    
                 

3.111    

Rogatec 
                 

3.122    
                 

3.115    
                 

3.097    
                 

3.093    

Ruše 
                 

7.220    
                 

7.191    
                 

7.163    
                 

7.150    

Selnica ob Dravi 
                 

4.532    
                 

4.459    
                 

4.521    
                 

4.522    

Semič 
                 

3.832    
                 

3.806    
                 

3.799    
                 

3.780    

Sevnica               17.460                  17.414                  17.481                  17.510    

Sežana               13.036                  13.091                  13.090                  13.160    

Slovenj Gradec               16.870                  16.839                  16.785                  16.720    

Slovenska Bistrica               25.191                  25.176                  25.373                  25.413    

Slovenske Konjice               14.438                  14.453                  14.598                  14.623    

Sodražica 
                 

2.187    
                 

2.181    
                 

2.190    
                 

2.186    

Solčava 
                      

518    
                      

523    
                      

504    
                      

514    

Središče ob Dravi 
                 

2.110    
                 

2.059    
                 

2.039    
                 

2.042    

Starše 
                 

4.102    
                 

4.089    
                 

4.065    
                 

4.072    

Straža 
                 

3.890    
                 

3.842    
                 

3.807    
                 

3.821    

Sveta Ana 
                 

2.342    
                 

2.330    
                 

2.325    
                 

2.319    

Sveta Trojica v Slov. goricah 
                 

2.100    
                 

2.087    
                 

2.052    
                 

2.054    

Sveti Andraž v Slov. goricah 
                 

1.138    
                 

1.164    
                 

1.164    
                 

1.160    

Sveti Jurij ob Ščavnici 
                 

2.890    
                 

2.861    
                 

2.887    
                 

2.863    

Sveti Jurij v Slov. goricah 
                 

2.109    
                 

2.076    
                 

2.083    
                 

2.076    

Sveti Tomaž 
                 

2.112    
                 

2.071    
                 

2.052    
                 

2.051    

Šalovci 
                 

1.521    
                 

1.493    
                 

1.459    
                 

1.437    

Šempeter - Vrtojba 
                 

6.348    
                 

6.302    
                 

6.280    
                 

6.279    

Šenčur 
                 

8.469    
                 

8.474    
                 

8.554    
                 

8.580    

Šentilj 
                 

8.467    
                 

8.440    
                 

8.391    
                 

8.339    

Šentjernej 
                 

6.908    
                 

6.946    
                 

6.990    
                 

6.993    

Šentjur               18.946                  18.922                  19.004                  18.990    

Šentrupert 
                 

2.845    
                 

2.890    
                 

2.900    
                 

2.923    

Škocjan 
                 

3.224    
                 

3.221    
                 

3.224    
                 

3.236    

Škofja Loka               22.901                  22.934                  22.912                  22.927    

Škofljica 
                 

9.744    
                 

9.988                  10.278                  10.618    

Šmarje pri Jelšah               10.278                  10.214                  10.184                  10.260    

Šmarješke Toplice 
                 

3.224    
                 

3.244    
                 

3.265    
                 

3.293    

Šmartno ob Paki 
                 

3.218    
                 

3.223    
                 

3.228    
                 

3.240    

Šmartno pri Litiji 
                 

5.522    
                 

5.476    
                 

5.498    
                 

5.515    

Šoštanj 
                 

8.750    
                 

8.806    
                 

8.710    
                 

8.705    
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Štore 
                 

4.292    
                 

4.250    
                 

4.263    
                 

4.239    

Tabor 
                 

1.603    
                 

1.620    
                 

1.655    
                 

1.645    

Tišina 
                 

4.124    
                 

4.107    
                 

4.084    
                 

4.039    

Tolmin               11.578                  11.461                  11.385                  11.281    

Trbovlje               16.888                  16.628                  16.490                  16.339    

Trebnje               12.075                  12.063                  12.181                  12.354    

Trnovska vas 
                 

1.348    
                 

1.348    
                 

1.316    
                 

1.341    

Trzin 
                 

3.874    
                 

3.851    
                 

3.858    
                 

3.889    

Tržič               15.106                  15.041                  14.994                  14.872    

Turnišče 
                 

3.338    
                 

3.321    
                 

3.286    
                 

3.263    

Velenje               32.912                  32.973                  32.751                  32.747    

Velika Polana 
                 

1.469    
                 

1.456    
                 

1.439    
                 

1.449    

Velike Lašče 
                 

4.240    
                 

4.206    
                 

4.188    
                 

4.264    

Veržej 
                 

1.299    
                 

1.296    
                 

1.295    
                 

1.299    

Videm 
                 

5.603    
                 

5.562    
                 

5.478    
                 

5.481    

Vipava 
                 

5.553    
                 

5.592    
                 

5.608    
                 

5.605    

Vitanje 
                 

2.267    
                 

2.235    
                 

2.254    
                 

2.269    

Vodice 
                 

4.778    
                 

4.820    
                 

4.777    
                 

4.804    

Vojnik 
                 

8.510    
                 

8.537    
                 

8.668    
                 

8.685    

Vransko 
                 

2.652    
                 

2.597    
                 

2.603    
                 

2.599    

Vrhnika               16.543                  16.564                  16.715                  16.848    

Vuzenica 
                 

2.726    
                 

2.707    
                 

2.708    
                 

2.687    

Zagorje ob Savi               16.901                  16.775                  16.717                  16.650    

Zavrč 
                 

1.740    
                 

1.773    
                 

1.727    
                 

1.722    

Zreče 
                 

6.389    
                 

6.358    
                 

6.379    
                 

6.395    

Žalec               21.413                  21.255                  21.264                  21.306    

Železniki 
                 

6.789    
                 

6.760    
                 

6.742    
                 

6.705    

Žetale 
                 

1.340    
                 

1.335    
                 

1.324    
                 

1.301    

Žiri 
                 

4.890    
                 

4.834    
                 

4.827    
                 

4.870    

Žirovnica 
                 

4.401    
                 

4.389    
                 

4.370    
                 

4.381    

Žužemberk 
                 

4.568    
                 

4.560    
                 

4.548    
                 

4.592    

Vir: SURS b. l.b. 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

Število podjetij 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 1655 1704 1774 1774 

Ankaran/Ancarano     302 307 

Apače 179 176 183 186 

Beltinci 444 466 484 485 

Benedikt 107 120 128 135 

Bistrica ob Sotli 93 95 96 93 

Bled 1080 1100 1144 1188 

Bloke 132 132 134 139 

Bohinj 663 683 703 740 

Borovnica 247 263 272 281 

Bovec 403 381 411 431 

Braslovče 402 419 438 450 

Brda 406 408 417 429 

Brezovica 1088 1141 1225 1283 

Brežice 1839 1912 1921 1943 

Cankova 131 133 136 133 

Celje 4979 5002 5127 5351 

Cerklje na Gorenjskem 669 689 721 752 

Cerknica 944 968 1007 1045 

Cerkno 341 357 378 395 

Cerkvenjak 94 99 99 108 

Cirkulane 91 98 94 102 

črenšovci 226 235 231 234 

črna na Koroškem 172 167 171 171 

črnomelj 977 1007 1016 1044 

Destrnik 127 137 146 129 

Divača 296 316 333 336 

Dobje 67 72 71 67 

Dobrepolje 266 269 277 314 

Dobrna 121 124 132 126 

Dobrova - Polhov Gradec 598 619 645 673 

Dobrovnik/Dobronak 91 88 95 86 

Dol pri Ljubljani 494 485 517 542 

Dolenjske Toplice 211 225 227 245 

Domžale 3294 3448 3623 3794 

Dornava 153 152 164 163 

Dravograd 629 648 653 629 

Duplek 437 442 457 454 

Gorenja vas - Poljane 572 594 622 639 

Gorišnica 233 236 234 251 

Gorje 257 267 278 280 

Gornja Radgona 612 613 621 628 



Priloga 1 

 

Gornji Grad 178 184 189 191 

Gornji Petrovci 118 118 119 118 

Grad 91 97 102 100 

Grosuplje 1749 1791 1809 1875 

Hajdina 292 285 300 300 

Hoče - Slivnica 861 896 900 924 

Hodoš/Hodos 20 19 17 17 

Horjul 254 263 277 280 

Hrastnik 486 500 499 491 

Hrpelje - Kozina 408 416 431 424 

Idrija 1020 1049 1057 1081 

Ig 555 569 593 601 

Ilirska Bistrica 1025 1065 1076 1059 

Ivančna Gorica 1141 1156 1198 1262 

Izola/Isola 1883 1880 1986 2044 

Jesenice 1206 1202 1209 1216 

Jezersko 64 63 67 72 

Juršinci 118 116 115 115 

Kamnik 2358 2423 2515 2586 

Kanal 348 352 357 352 

Kidričevo 440 453 472 458 

Kobarid 352 367 382 380 

Kobilje 27 29 32 31 

Kočevje 923 931 950 972 

Komen 267 280 298 312 

Komenda 565 572 614 647 

Koper/Capodistria 5965 6158 6161 6331 

Kostanjevica na Krki 165 172 174 178 

Kostel 51 53 57 58 

Kozje 211 215 226 230 

Kranj 4901 5082 5268 5360 

Kranjska Gora 518 535 545 559 

Križevci 224 232 238 237 

Krško 1974 1976 2023 2004 

Kungota 315 319 337 338 

Kuzma 60 63 58 57 

Laško 882 899 917 928 

Lenart 617 621 638 628 

Lendava/Lendva 732 745 752 751 

Litija 1100 1120 1155 1169 

Ljubljana 37796 39062 40612 41828 

Ljubno 240 244 239 249 

Ljutomer 811 826 833 847 

Log - Dragomer 341 348 359 377 

Logatec 1169 1206 1254 1276 
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Loška dolina 211 225 225 227 

Loški Potok 83 91 93 103 

Lovrenc na Pohorju 173 180 182 180 

Luče 162 175 169 177 

Lukovica 397 409 422 444 

Majšperk 239 238 241 229 

Makole 109 114 116 116 

Maribor 10683 10742 10969 11084 

Markovci 285 271 271 295 

Medvode 1410 1457 1498 1545 

Mengeš 731 746 780 806 

Metlika 572 577 578 568 

Mežica 247 246 249 246 

Miklavž na Dravskem polju 557 535 519 527 

Miren - Kostanjevica 424 410 416 432 

Mirna 177 188 198 208 

Mirna Peč 119 129 139 132 

Mislinja 280 294 276 284 

Mokronog - Trebelno 176 182 188 184 

Moravče 290 309 319 339 

Moravske Toplice 382 390 414 411 

Mozirje 395 406 413 419 

Murska Sobota 1903 1920 1902 1901 

Muta 253 266 252 251 

Naklo 492 517 561 559 

Nazarje 216 224 222 222 

Nova Gorica 3456 3530 3592 3643 

Novo mesto 2885 2954 3003 3007 

Odranci 83 88 95 92 

Oplotnica 215 225 240 255 

Ormož 719 735 763 768 

Osilnica 15 14 15 13 

Pesnica 496 492 514 528 

Piran/Pirano 2302 2321 2421 2418 

Pivka 447 464 476 496 

Podčetrtek 264 274 280 275 

Podlehnik 96 99 99 102 

Podvelka 130 146 154 152 

Poljčane 275 272 274 275 

Polzela 410 422 440 463 

Postojna 1369 1402 1469 1482 

Prebold 431 438 431 426 

Preddvor 281 303 315 334 

Prevalje 434 443 456 468 

Ptuj 2208 2240 2298 2329 
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Puconci 346 348 346 355 

Rače - Fram 531 529 532 544 

Radeče 312 316 315 306 

Radenci 320 319 326 335 

Radlje ob Dravi 549 560 567 560 

Radovljica 1925 1993 2038 2130 

Ravne na Koroškem 812 820 843 877 

Razkrižje 60 68 65 62 

Rečica ob Savinji 189 185 188 200 

Renče - Vogrsko 370 374 383 393 

Ribnica 750 786 788 804 

Ribnica na Pohorju 70 76 71 70 

Rogaška Slatina 913 927 965 988 

Rogašovci 140 145 151 144 

Rogatec 206 215 246 234 

Ruše 527 533 530 561 

Selnica ob Dravi 333 338 342 351 

Semič 215 208 213 215 

Sevnica 1232 1233 1232 1248 

Sežana 1540 1570 1627 1683 

Slovenj Gradec 1560 1591 1606 1637 

Slovenska Bistrica 2063 2072 2112 2095 

Slovenske Konjice 1147 1192 1215 1245 

Sodražica 174 170 178 183 

Solčava 85 91 85 90 

Središče ob Dravi 119 114 113 115 

Starše 271 277 274 281 

Straža 255 256 264 278 

Sveta Ana 97 91 96 97 

Sveta Trojica v Slov. goricah 108 108 108 102 

Sveti Andraž v Slov. goricah 67 70 76 75 

Sveti Jurij ob Ščavnici 160 168 165 164 

Sveti Jurij v Slov. goricah 87 90 91 91 

Sveti Tomaž 67 67 70 65 

Šalovci 71 72 84 90 

Šempeter - Vrtojba 754 752 769 777 

Šenčur 825 842 866 897 

Šentilj 443 453 468 461 

Šentjernej 442 465 447 467 

Šentjur 1413 1479 1483 1507 

Šentrupert 172 179 193 194 

Škocjan 172 179 179 187 

Škofja Loka 1954 2072 2146 2168 

Škofljica 893 923 964 1005 

Šmarje pri Jelšah 686 697 708 748 
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Šmarješke Toplice 184 200 202 214 

Šmartno ob Paki 185 196 202 214 

Šmartno pri Litiji 331 344 372 381 

Šoštanj 539 529 530 558 

Štore 282 294 296 294 

Tabor 124 124 125 136 

Tišina 212 213 213 213 

Tolmin 1134 1137 1136 1135 

Trbovlje 1030 1031 1065 1104 

Trebnje 955 973 1016 1039 

Trnovska vas 59 63 68 72 

Trzin 868 892 928 923 

Tržič 1154 1185 1229 1257 

Turnišče 147 150 155 145 

Velenje 2092 2116 2159 2243 

Velika Polana 55 55 60 63 

Velike Lašče 385 400 393 388 

Veržej 94 94 93 98 

Videm 285 266 278 279 

Vipava 483 477 481 483 

Vitanje 133 132 130 121 

Vodice 387 390 401 424 

Vojnik 580 604 633 632 

Vransko 183 192 189 198 

Vrhnika 1426 1461 1483 1538 

Vuzenica 189 193 183 181 

Zagorje ob Savi 1093 1106 1136 1152 

Zavrč 62 65 86 84 

Zreče 472 490 497 489 

Žalec 1903 1930 1940 2019 

Železniki 482 495 498 518 

Žetale 56 59 59 59 

Žiri 370 400 407 406 

Žirovnica 363 369 377 387 

Žužemberk 244 250 251 263 

Vir: SURS b. l.c. 
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Število podjetij na 100 prebivalcev občine 

X1: število podjetij na 100 prebivalcev občine =  število podjetij / število prebivalcev * 100 

 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 
                
8,73    

                
9,04    

                
9,36    

                
9,31    

Ankaran/Ancarano     
                
9,38    

                
9,49    

Apače 
                
4,96    

                
4,86    

                
5,10    

                
5,19    

Beltinci 
                
5,35    

                
5,59    

                
5,86    

                
5,87    

Benedikt 
                
4,40    

                
4,87    

                
5,20    

                
5,42    

Bistrica ob Sotli 
                
6,62    

                
6,83    

                
6,95    

                
6,81    

Bled 
             
13,22    

             
13,43    

             
14,08    

             
14,79    

Bloke 
                
8,33    

                
8,41    

                
8,67    

                
9,04    

Bohinj 
             
12,74    

             
13,20    

             
13,66    

             
14,40    

Borovnica 
                
6,19    

                
6,33    

                
6,40    

                
6,57    

Bovec 
             
12,61    

             
12,11    

             
13,11    

             
13,80    

Braslovče 
                
7,43    

                
7,70    

                
8,04    

                
8,22    

Brda 
                
7,08    

                
7,15    

                
7,36    

                
7,58    

Brezovica 
                
9,36    

                
9,70    

             
10,31    

             
10,71    

Brežice 
                
7,57    

                
7,88    

                
7,94    

                
8,01    

Cankova 
                
6,93    

                
7,19    

                
7,42    

                
7,33    

Celje 
             
10,23    

             
10,24    

             
10,51    

             
10,90    

Cerklje na Gorenjskem 
                
9,24    

                
9,38    

                
9,79    

             
10,02    

Cerknica 
                
8,38    

                
8,57    

                
8,84    

                
9,17    

Cerkno 
                
7,12    

                
7,55    

                
8,06    

                
8,51    

Cerkvenjak 
                
4,68    

                
4,91    

                
4,81    

                
5,28    

Cirkulane 
                
3,94    

                
4,18    

                
4,02    

                
4,46    

črenšovci 
                
5,58    

                
5,84    

                
5,75    

                
5,85    

črna na Koroškem 
                
4,95    

                
4,90    

                
5,09    

                
5,12    

črnomelj 
                
6,68    

                
6,90    

                
6,96    

                
7,25    

Destrnik 
                
4,92    

                
5,25    

                
5,69    

                
5,08    

Divača 
                
7,60    

                
8,03    

                
8,42    

                
8,50    

Dobje 
                
6,92    

                
7,44    

                
7,14    

                
6,83    

Dobrepolje 
                
6,75    

                
6,80    

                
7,04    

                
8,06    

Dobrna 
                
5,51    

                
5,60    

                
6,10    

                
5,75    

Dobrova - Polhov Gradec                                                                 
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7,93    8,27    8,52    8,88    

Dobrovnik/Dobronak 
                
6,90    

                
6,88    

                
7,42    

                
6,73    

Dol pri Ljubljani 
                
8,72    

                
8,40    

                
8,82    

                
9,13    

Dolenjske Toplice 
                
6,21    

                
6,65    

                
6,70    

                
7,19    

Domžale 
                
9,56    

                
9,92    

             
10,34    

             
10,75    

Dornava 
                
5,26    

                
5,26    

                
5,62    

                
5,66    

Dravograd 
                
7,00    

                
7,27    

                
7,35    

                
7,08    

Duplek 
                
6,48    

                
6,53    

                
6,74    

                
6,75    

Gorenja vas - Poljane 
                
7,83    

                
8,10    

                
8,43    

                
8,60    

Gorišnica 
                
5,77    

                
5,90    

                
5,88    

                
6,31    

Gorje 
                
8,94    

                
9,38    

                
9,88    

                
9,92    

Gornja Radgona 
                
7,14    

                
7,20    

                
7,30    

                
7,42    

Gornji Grad 
                
6,72    

                
7,00    

                
7,35    

                
7,50    

Gornji Petrovci 
                
5,52    

                
5,62    

                
5,73    

                
5,74    

Grad 
                
4,11    

                
4,40    

                
4,65    

                
4,62    

Grosuplje 
                
8,87    

                
9,03    

                
9,06    

                
9,35    

Hajdina 
                
7,82    

                
7,64    

                
8,02    

                
8,08    

Hoče - Slivnica 
                
7,70    

                
7,98    

                
8,04    

                
8,20    

Hodoš/Hodos 
                
5,33    

                
5,25    

                
4,63    

                
4,53    

Horjul 
                
8,73    

                
8,95    

                
9,39    

                
9,43    

Hrastnik 
                
5,00    

                
5,22    

                
5,29    

                
5,27    

Hrpelje - Kozina 
                
9,48    

                
9,77    

                
9,97    

                
9,71    

Idrija 
                
8,54    

                
8,78    

                
8,86    

                
9,06    

Ig 
                
7,91    

                
8,08    

                
8,31    

                
8,39    

Ilirska Bistrica 
                
7,39    

                
7,71    

                
7,84    

                
7,79    

Ivančna Gorica 
                
7,22    

                
7,24    

                
7,42    

                
7,80    

Izola/Isola 
             
11,80    

             
11,87    

             
12,52    

             
12,81    

Jesenice 
                
5,64    

                
5,65    

                
5,75    

                
5,83    

Jezersko 
             
10,09    

                
9,66    

             
10,39    

             
11,54    

Juršinci 
                
4,94    

                
4,85    

                
4,86    

                
4,88    

Kamnik 
                
8,06    

                
8,25    

                
8,55    

                
8,81    

Kanal 
                
6,17    

                
6,33    

                
6,49    

                
6,48    

Kidričevo 
                
6,64    

                
6,87    

                
7,24    

                
7,10    

Kobarid 
                
8,40    

                
8,82    

                
9,24    

                
9,22    

Kobilje 
                
4,58    

                
4,95    

                
5,41    

                
5,40    
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Kočevje 
                
5,64    

                
5,75    

                
5,91    

                
6,07    

Komen 
                
7,53    

                
7,87    

                
8,37    

                
8,87    

Komenda 
                
9,83    

                
9,75    

             
10,35    

             
10,78    

Koper/Capodistria 
             
11,19    

             
11,32    

             
12,10    

             
12,40    

Kostanjevica na Krki 
                
6,83    

                
7,17    

                
7,09    

                
7,36    

Kostel 
                
7,92    

                
8,15    

                
8,82    

                
9,05    

Kozje 
                
6,64    

                
6,90    

                
7,30    

                
7,44    

Kranj 
                
8,83    

                
9,14    

                
9,43    

                
9,55    

Kranjska Gora 
                
9,73    

             
10,01    

             
10,27    

             
10,56    

Križevci 
                
5,97    

                
6,27    

                
6,44    

                
6,55    

Krško 
                
7,58    

                
7,63    

                
7,83    

                
7,74    

Kungota 
                
6,58    

                
6,65    

                
7,01    

                
7,10    

Kuzma 
                
3,79    

                
3,98    

                
3,62    

                
3,60    

Laško 
                
6,58    

                
6,75    

                
6,92    

                
7,05    

Lenart 
                
7,55    

                
7,55    

                
7,75    

                
7,59    

Lendava/Lendva 
                
6,83    

                
7,02    

                
7,11    

                
7,13    

Litija 
                
7,33    

                
7,44    

                
7,67    

                
7,74    

Ljubljana 
             
13,36    

             
13,66    

             
14,14    

             
14,51    

Ljubno 
                
9,07    

                
9,31    

                
9,19    

                
9,56    

Ljutomer 
                
6,95    

                
7,14    

                
7,23    

                
7,37    

Log - Dragomer 
                
9,32    

                
9,61    

                
9,87    

             
10,45    

Logatec 
                
8,54    

                
8,80    

                
9,11    

                
9,28    

Loška dolina 
                
5,45    

                
5,82    

                
5,82    

                
5,89    

Loški Potok 
                
4,30    

                
4,79    

                
4,95    

                
5,52    

Lovrenc na Pohorju 
                
5,59    

                
5,77    

                
5,84    

                
5,83    

Luče 
             
10,70    

             
11,73    

             
11,41    

             
11,84    

Lukovica 
                
7,15    

                
7,26    

                
7,44    

                
7,75    

Majšperk 
                
6,01    

                
6,05    

                
6,10    

                
5,75    

Makole 
                
5,35    

                
5,64    

                
5,70    

                
5,69    

Maribor 
                
9,59    

                
9,58    

                
9,77    

                
9,91    

Markovci 
                
7,10    

                
6,80    

                
6,79    

                
7,35    

Medvode 
                
8,90    

                
9,18    

                
9,38    

                
9,64    

Mengeš 
                
9,78    

                
9,84    

             
10,22    

             
10,46    

Metlika 
                
6,83    

                
6,86    

                
6,88    

                
6,78    

Mežica                                                                 
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6,80    6,80    6,87    6,84    

Miklavž na Dravskem polju 
                
8,70    

                
8,31    

                
8,03    

                
8,08    

Miren - Kostanjevica 
                
8,77    

                
8,49    

                
8,62    

                
8,95    

Mirna 
                
6,87    

                
7,36    

                
7,85    

                
8,27    

Mirna Peč 
                
4,18    

                
4,48    

                
4,84    

                
4,53    

Mislinja 
                
6,00    

                
6,36    

                
6,01    

                
6,20    

Mokronog - Trebelno 
                
5,90    

                
6,00    

                
6,21    

                
6,07    

Moravče 
                
5,65    

                
5,97    

                
6,12    

                
6,43    

Moravske Toplice 
                
6,47    

                
6,65    

                
7,07    

                
7,03    

Mozirje 
                
9,64    

                
9,90    

             
10,15    

             
10,33    

Murska Sobota 
                
9,92    

             
10,10    

             
10,02    

             
10,05    

Muta 
                
7,32    

                
7,77    

                
7,41    

                
7,46    

Naklo 
                
9,22    

                
9,78    

             
10,59    

             
10,58    

Nazarje 
                
8,23    

                
8,71    

                
8,60    

                
8,60    

Nova Gorica 
             
10,82    

             
11,11    

             
11,30    

             
11,46    

Novo mesto 
                
7,95    

                
8,13    

                
8,26    

                
8,24    

Odranci 
                
5,07    

                
5,41    

                
5,75    

                
5,62    

Oplotnica 
                
5,34    

                
5,58    

                
5,93    

                
6,26    

Ormož 
                
5,74    

                
5,92    

                
6,15    

                
6,24    

Osilnica 
                
3,79    

                
3,62    

                
4,01    

                
3,49    

Pesnica 
                
6,57    

                
6,56    

                
6,84    

                
7,14    

Piran/Pirano 
             
12,87    

             
13,07    

             
13,56    

             
13,56    

Pivka 
                
7,40    

                
7,68    

                
7,88    

                
8,18    

Podčetrtek 
                
7,95    

                
8,26    

                
8,44    

                
8,27    

Podlehnik 
                
5,13    

                
5,33    

                
5,46    

                
5,61    

Podvelka 
                
5,20    

                
5,97    

                
6,42    

                
6,41    

Poljčane 
                
6,04    

                
6,09    

                
6,15    

                
6,22    

Polzela 
                
6,84    

                
6,96    

                
7,23    

                
7,55    

Postojna 
                
8,69    

                
8,83    

                
9,19    

                
9,22    

Prebold 
                
8,53    

                
8,76    

                
8,62    

                
8,51    

Preddvor 
                
7,89    

                
8,52    

                
8,80    

                
9,32    

Prevalje 
                
6,37    

                
6,53    

                
6,73    

                
6,92    

Ptuj 
                
9,43    

                
9,64    

                
9,93    

             
10,07    

Puconci 
                
5,67    

                
5,74    

                
5,75    

                
5,93    

Rače - Fram 
                
7,56    

                
7,53    

                
7,52    

                
7,66    
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Radeče 
                
7,10    

                
7,29    

                
7,36    

                
7,15    

Radenci 
                
6,09    

                
6,12    

                
6,27    

                
6,52    

Radlje ob Dravi 
                
8,70    

                
8,94    

                
9,06    

                
9,01    

Radovljica 
             
10,20    

             
10,57    

             
10,79    

             
11,32    

Ravne na Koroškem 
                
7,08    

                
7,23    

                
7,43    

                
7,73    

Razkrižje 
                
4,49    

                
5,25    

                
5,05    

                
4,85    

Rečica ob Savinji 
                
8,20    

                
7,91    

                
8,00    

                
8,59    

Renče - Vogrsko 
                
8,59    

                
8,65    

                
8,91    

                
9,09    

Ribnica 
                
8,05    

                
8,40    

                
8,45    

                
8,60    

Ribnica na Pohorju 
                
5,84    

                
6,42    

                
6,04    

                
5,93    

Rogaška Slatina 
                
8,25    

                
8,44    

                
8,75    

                
9,02    

Rogašovci 
                
4,41    

                
4,58    

                
4,82    

                
4,63    

Rogatec 
                
6,60    

                
6,90    

                
7,94    

                
7,57    

Ruše 
                
7,30    

                
7,41    

                
7,40    

                
7,85    

Selnica ob Dravi 
                
7,35    

                
7,58    

                
7,56    

                
7,76    

Semič 
                
5,61    

                
5,47    

                
5,61    

                
5,69    

Sevnica 
                
7,06    

                
7,08    

                
7,05    

                
7,13    

Sežana 
             
11,81    

             
11,99    

             
12,43    

             
12,79    

Slovenj Gradec 
                
9,25    

                
9,45    

                
9,57    

                
9,79    

Slovenska Bistrica 
                
8,19    

                
8,23    

                
8,32    

                
8,24    

Slovenske Konjice 
                
7,94    

                
8,25    

                
8,32    

                
8,51    

Sodražica 
                
7,96    

                
7,79    

                
8,13    

                
8,37    

Solčava 
             
16,41    

             
17,40    

             
16,87    

             
17,51    

Središče ob Dravi 
                
5,64    

                
5,54    

                
5,54    

                
5,63    

Starše 
                
6,61    

                
6,77    

                
6,74    

                
6,90    

Straža 
                
6,56    

                
6,66    

                
6,93    

                
7,28    

Sveta Ana 
                
4,14    

                
3,91    

                
4,13    

                
4,18    

Sveta Trojica v Slov. goricah 
                
5,14    

                
5,17    

                
5,26    

                
4,97    

Sveti Andraž v Slov. goricah 
                
5,89    

                
6,01    

                
6,53    

                
6,47    

Sveti Jurij ob Ščavnici 
                
5,54    

                
5,87    

                
5,72    

                
5,73    

Sveti Jurij v Slov. goricah 
                
4,13    

                
4,34    

                
4,37    

                
4,38    

Sveti Tomaž 
                
3,17    

                
3,24    

                
3,41    

                
3,17    

Šalovci 
                
4,67    

                
4,82    

                
5,76    

                
6,26    

Šempeter - Vrtojba 
             
11,88    

             
11,93    

             
12,25    

             
12,37    

Šenčur                                                           
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9,74    9,94    10,12    10,45    

Šentilj 
                
5,23    

                
5,37    

                
5,58    

                
5,53    

Šentjernej 
                
6,40    

                
6,69    

                
6,39    

                
6,68    

Šentjur 
                
7,46    

                
7,82    

                
7,80    

                
7,94    

Šentrupert 
                
6,05    

                
6,19    

                
6,66    

                
6,64    

Škocjan 
                
5,33    

                
5,56    

                
5,55    

                
5,78    

Škofja Loka 
                
8,53    

                
9,03    

                
9,37    

                
9,46    

Škofljica 
                
9,16    

                
9,24    

                
9,38    

                
9,47    

Šmarje pri Jelšah 
                
6,67    

                
6,82    

                
6,95    

                
7,29    

Šmarješke Toplice 
                
5,71    

                
6,17    

                
6,19    

                
6,50    

Šmartno ob Paki 
                
5,75    

                
6,08    

                
6,26    

                
6,60    

Šmartno pri Litiji 
                
5,99    

                
6,28    

                
6,77    

                
6,91    

Šoštanj 
                
6,16    

                
6,01    

                
6,08    

                
6,41    

Štore 
                
6,57    

                
6,92    

                
6,94    

                
6,94    

Tabor 
                
7,74    

                
7,65    

                
7,55    

                
8,27    

Tišina 
                
5,14    

                
5,19    

                
5,22    

                
5,27    

Tolmin 
                
9,79    

                
9,92    

                
9,98    

             
10,06    

Trbovlje 
                
6,10    

                
6,20    

                
6,46    

                
6,76    

Trebnje 
                
7,91    

                
8,07    

                
8,34    

                
8,41    

Trnovska vas 
                
4,38    

                
4,67    

                
5,17    

                
5,37    

Trzin 
             
22,41    

             
23,16    

             
24,05    

             
23,73    

Tržič 
                
7,64    

                
7,88    

                
8,20    

                
8,45    

Turnišče 
                
4,40    

                
4,52    

                
4,72    

                
4,44    

Velenje 
                
6,36    

                
6,42    

                
6,59    

                
6,85    

Velika Polana 
                
3,74    

                
3,78    

                
4,17    

                
4,35    

Velike Lašče 
                
9,08    

                
9,51    

                
9,38    

                
9,10    

Veržej 
                
7,24    

                
7,25    

                
7,18    

                
7,54    

Videm 
                
5,09    

                
4,78    

                
5,07    

                
5,09    

Vipava 
                
8,70    

                
8,53    

                
8,58    

                
8,62    

Vitanje 
                
5,87    

                
5,91    

                
5,77    

                
5,33    

Vodice 
                
8,10    

                
8,09    

                
8,39    

                
8,83    

Vojnik 
                
6,82    

                
7,08    

                
7,30    

                
7,28    

Vransko 
                
6,90    

                
7,39    

                
7,26    

                
7,62    

Vrhnika 
                
8,62    

                
8,82    

                
8,87    

                
9,13    

Vuzenica 
                
6,93    

                
7,13    

                
6,76    

                
6,74    
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Zagorje ob Savi 
                
6,47    

                
6,59    

                
6,80    

                
6,92    

Zavrč 
                
3,56    

                
3,67    

                
4,98    

                
4,88    

Zreče 
                
7,39    

                
7,71    

                
7,79    

                
7,65    

Žalec 
                
8,89    

                
9,08    

                
9,12    

                
9,48    

Železniki 
                
7,10    

                
7,32    

                
7,39    

                
7,73    

Žetale 
                
4,18    

                
4,42    

                
4,46    

                
4,53    

Žiri 
                
7,57    

                
8,27    

                
8,43    

                
8,34    

Žirovnica 
                
8,25    

                
8,41    

                
8,63    

                
8,83    

Žužemberk 
                
5,34    

                
5,48    

                
5,52    

                
5,73    

Vir: Lastni preračuni na podlagi podatkov SURS b. l.b; SURS b. l.c. 
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Povprečne plače 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 1369,08 1381,31 1396,38 1437,43 

Ankaran/Ancarano     1451,99 1523,57 

Apače 1281,09 1264,54 1294,76 1363,81 

Beltinci 1187,93 1214,93 1247,09 1267,73 

Benedikt 1332,31 1365,07 1345,98 1390,23 

Bistrica ob Sotli 1351,43 1343,62 1358,24 1348,08 

Bled 1461,22 1481,48 1429,83 1467,50 

Bloke 1169,89 1130,82 1144,14 1222,67 

Bohinj 1170,04 1179,24 1169,12 1211,92 

Borovnica 1351,12 1310,02 1363,40 1438,46 

Bovec 1403,67 1394,93 1400,46 1430,66 

Braslovče 1293,87 1331,74 1355,36 1388,89 

Brda 1405,07 1432,73 1382,81 1412,04 

Brezovica 1339,73 1314,71 1312,74 1334,27 

Brežice 1350,24 1370,68 1388,45 1428,09 

Cankova 1353,97 1375,06 1368,60 1319,86 

Celje 1471,20 1497,56 1506,94 1527,48 

Cerklje na Gorenjskem 2244,19 2277,95 2348,26 2297,44 

Cerknica 1273,27 1314,28 1311,81 1314,77 

Cerkno 1269,91 1274,61 1305,38 1295,92 

Cerkvenjak 1369,85 1397,33 1451,11 1430,79 

Cirkulane 1261,42 1277,69 1311,02 1315,68 

črenšovci 1249,95 1273,83 1311,47 1360,27 

črna na Koroškem 1457,02 1461,15 1504,14 1538,91 

črnomelj 1292,30 1306,31 1312,20 1337,18 

Destrnik 1178,71 1211,46 1303,36 1358,20 

Divača 1342,24 1339,45 1378,74 1401,87 

Dobje 1571,60 1604,42 1668,72 1651,73 

Dobrepolje 1232,99 1234,49 1221,73 1273,76 

Dobrna 1295,30 1272,28 1251,20 1282,07 

Dobrova - Polhov Gradec 1336,75 1307,64 1286,58 1307,91 

Dobrovnik/Dobronak 1404,19 1346,76 1341,91 1370,45 

Dol pri Ljubljani 1646,15 1641,97 1619,83 1656,61 

Dolenjske Toplice 1308,51 1309,22 1324,72 1356,78 

Domžale 1454,70 1435,82 1436,96 1460,34 

Dornava 1295,73 1325,93 1369,85 1434,18 

Dravograd 1339,14 1360,29 1362,14 1417,16 

Duplek 1230,51 1239,58 1234,90 1279,93 

Gorenja vas - Poljane 1406,99 1444,38 1469,25 1530,87 

Gorišnica 1201,65 1241,83 1243,78 1283,83 

Gorje 1342,41 1337,44 1330,76 1360,26 

Gornja Radgona 1331,53 1391,50 1418,12 1432,01 
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Gornji Grad 1239,12 1251,55 1275,16 1304,81 

Gornji Petrovci 1133,31 1138,13 1136,64 1122,88 

Grad 1518,35 1410,65 1357,84 1413,07 

Grosuplje 1375,36 1391,07 1424,04 1427,54 

Hajdina 1090,51 1093,93 1060,98 1142,71 

Hoče - Slivnica 1418,65 1439,44 1468,06 1472,65 

Hodoš/Hodos 1190,89 1126,54 1311,42 1317,40 

Horjul 1420,63 1491,48 1522,16 1541,32 

Hrastnik 1311,36 1311,53 1342,35 1376,90 

Hrpelje - Kozina 1280,19 1329,59 1370,47 1381,26 

Idrija 1473,46 1507,68 1519,24 1599,15 

Ig 1394,62 1368,34 1379,34 1437,12 

Ilirska Bistrica 1355,09 1358,03 1380,27 1410,22 

Ivančna Gorica 1421,67 1467,80 1485,51 1546,30 

Izola/Isola 1466,51 1488,18 1491,63 1494,04 

Jesenice 1505,35 1539,41 1553,40 1593,65 

Jezersko 1346,01 1382,69 1546,87 1389,35 

Juršinci 1196,99 1273,78 1294,93 1343,59 

Kamnik 1344,20 1346,51 1394,91 1435,41 

Kanal 1401,96 1432,57 1444,26 1457,60 

Kidričevo 1211,63 1232,10 1230,42 1235,93 

Kobarid 1267,09 1321,55 1295,29 1315,60 

Kobilje 1180,49 1202,99 1242,58 1295,97 

Kočevje 1296,70 1301,76 1321,51 1357,61 

Komen 1235,13 1221,96 1236,68 1260,28 

Komenda 1581,12 1595,23 1666,61 1728,95 

Koper/Capodistria 1568,99 1587,43 1626,83 1654,96 

Kostanjevica na Krki 1025,73 1015,60 1021,51 1087,57 

Kostel 1253,86 1224,70 1382,53 1399,68 

Kozje 1271,47 1293,96 1332,11 1382,20 

Kranj 1565,86 1563,28 1584,81 1601,57 

Kranjska Gora 1312,31 1321,16 1319,48 1344,34 

Križevci 1484,39 1471,80 1486,10 1532,88 

Krško 1570,60 1589,10 1610,41 1634,61 

Kungota 1311,92 1282,73 1281,90 1261,34 

Kuzma 1118,66 1152,01 1196,96 1176,93 

Laško 1352,30 1330,19 1370,60 1394,86 

Lenart 1228,17 1254,75 1293,12 1312,60 

Lendava/Lendva 1341,23 1329,14 1342,43 1381,08 

Litija 1238,99 1297,80 1261,10 1317,04 

Ljubljana 1761,87 1774,87 1796,30 1828,60 

Ljubno 1364,22 1363,14 1420,27 1465,85 

Ljutomer 1361,49 1380,56 1390,22 1429,66 

Log - Dragomer 1303,27 1315,85 1338,44 1368,42 

Logatec 1423,10 1435,37 1447,76 1474,50 
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Loška dolina 1195,82 1180,01 1207,70 1269,64 

Loški Potok 1270,66 1347,29 1429,33 1459,91 

Lovrenc na Pohorju 1180,84 1197,47 1238,99 1285,44 

Luče 1240,41 1290,79 1250,62 1237,59 

Lukovica 1627,06 1602,88 1595,76 1658,08 

Majšperk 1133,45 1163,53 1183,61 1218,48 

Makole 1185,68 1146,41 1144,73 1217,25 

Maribor 1472,34 1482,24 1497,32 1525,64 

Markovci 1280,95 1224,33 1208,90 1303,37 

Medvode 1419,08 1425,13 1435,65 1477,20 

Mengeš 1384,74 1416,75 1434,81 1440,38 

Metlika 1217,99 1227,71 1255,43 1278,56 

Mežica 1486,08 1575,56 1604,17 1627,06 

Miklavž na Dravskem polju 1263,23 1260,98 1244,73 1245,96 

Miren - Kostanjevica 1382,21 1392,39 1380,65 1415,04 

Mirna 1370,02 1386,67 1401,44 1423,50 

Mirna Peč 1304,76 1352,67 1309,22 1329,11 

Mislinja 1259,99 1252,46 1229,45 1219,00 

Mokronog - Trebelno 1227,60 1282,46 1303,90 1340,50 

Moravče 1319,73 1372,44 1398,54 1415,88 

Moravske Toplice 1187,31 1185,21 1157,98 1199,36 

Mozirje 1297,39 1277,91 1311,25 1350,27 

Murska Sobota 1365,22 1416,69 1447,42 1484,28 

Muta 1337,61 1362,08 1400,68 1444,61 

Naklo 1504,20 1472,43 1420,82 1454,40 

Nazarje 1330,93 1405,83 1466,76 1506,97 

Nova Gorica 1541,73 1542,38 1560,66 1582,38 

Novo mesto 1723,95 1781,56 1766,16 1783,10 

Odranci 1137,94 1143,81 1143,49 1135,63 

Oplotnica 1122,24 1146,38 1168,89 1155,17 

Ormož 1262,37 1262,05 1271,92 1274,69 

Osilnica 983,12 1003,34 1032,41 1026,55 

Pesnica 1290,21 1316,94 1357,42 1393,98 

Piran/Pirano 1404,24 1399,45 1396,19 1410,75 

Pivka 1347,70 1344,73 1357,92 1367,28 

Podčetrtek 1193,26 1206,37 1199,99 1211,95 

Podlehnik 1460,66 1466,39 1501,60 1599,88 

Podvelka 1205,57 1190,57 1217,89 1296,21 

Poljčane 1132,88 1142,91 1181,64 1217,44 

Polzela 1165,90 1164,17 1185,93 1216,28 

Postojna 1404,62 1436,83 1463,71 1462,72 

Prebold 1276,92 1271,68 1304,13 1312,73 

Preddvor 1272,97 1305,37 1315,49 1379,08 

Prevalje 1322,60 1331,36 1339,08 1393,47 

Ptuj 1279,82 1284,70 1307,51 1363,03 
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Puconci 1433,39 1413,53 1407,59 1420,40 

Rače - Fram 1247,43 1265,07 1248,07 1279,72 

Radeče 1301,49 1301,64 1320,50 1379,68 

Radenci 1347,15 1350,11 1370,95 1393,66 

Radlje ob Dravi 1310,95 1350,44 1370,37 1404,21 

Radovljica 1346,12 1359,62 1388,53 1430,54 

Ravne na Koroškem 1505,02 1528,78 1584,42 1627,13 

Razkrižje 1222,90 1336,06 1370,69 1390,05 

Rečica ob Savinji 1054,98 1043,17 1059,07 1103,24 

Renče - Vogrsko 1254,10 1308,89 1322,71 1298,27 

Ribnica 1385,74 1408,12 1431,13 1463,66 

Ribnica na Pohorju 1290,42 1288,65 1261,75 1353,73 

Rogaška Slatina 1214,06 1247,03 1262,57 1278,25 

Rogašovci 1306,94 1255,84 1236,17 1247,13 

Rogatec 1131,60 1119,12 1149,14 1182,12 

Ruše 1554,96 1631,61 1695,78 1742,60 

Selnica ob Dravi 1366,11 1225,30 1224,60 1286,94 

Semič 1149,97 1171,11 1263,79 1236,77 

Sevnica 1276,35 1302,92 1323,84 1354,84 

Sežana 1388,19 1408,82 1406,69 1447,94 

Slovenj Gradec 1414,87 1429,64 1448,51 1480,10 

Slovenska Bistrica 1460,28 1449,24 1452,77 1488,36 

Slovenske Konjice 1271,40 1302,27 1316,77 1347,17 

Sodražica 1294,27 1314,88 1287,46 1305,78 

Solčava 1362,93 1339,06 1366,31 1368,24 

Središče ob Dravi 1505,94 1481,18 1484,98 1514,71 

Starše 1013,88 1251,70 1240,25 1278,68 

Straža 1302,41 1314,12 1313,71 1325,32 

Sveta Ana 1397,33 1289,35 1404,67 1424,60 

Sveta Trojica v Slov. goricah 1379,27 1295,79 1260,23 1280,47 

Sveti Andraž v Slov. goricah 1394,85 1430,27 1388,73 1327,79 

Sveti Jurij ob Ščavnici 1310,52 1324,29 1357,71 1373,92 

Sveti Jurij v Slov. goricah 1439,41 1418,23 1393,17 1454,45 

Sveti Tomaž 1421,42 1424,06 1419,03 1475,07 

Šalovci 1265,14 1267,32 1251,20 1333,98 

Šempeter - Vrtojba 1536,13 1558,28 1584,64 1656,69 

Šenčur 1534,32 1519,42 1555,97 1567,97 

Šentilj 1319,51 1341,59 1330,81 1364,40 

Šentjernej 1486,69 1520,02 1581,23 1610,21 

Šentjur 1265,59 1287,93 1300,73 1329,78 

Šentrupert 1443,96 1510,73 1504,11 1556,68 

Škocjan 1386,16 1424,11 1470,79 1471,12 

Škofja Loka 1512,37 1570,02 1593,55 1616,49 

Škofljica 1268,88 1281,01 1285,99 1305,87 

Šmarje pri Jelšah 1257,13 1280,64 1333,25 1361,69 
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Šmarješke Toplice 1383,25 1389,23 1397,47 1432,05 

Šmartno ob Paki 1203,64 1216,04 1219,53 1236,99 

Šmartno pri Litiji 1175,99 1170,70 1180,78 1188,80 

Šoštanj 1690,99 1740,95 1660,68 1548,41 

Štore 1494,99 1571,51 1622,08 1640,43 

Tabor 1188,33 1171,06 1149,70 1139,32 

Tišina 1356,98 1381,02 1390,08 1396,23 

Tolmin 1380,99 1382,98 1411,53 1439,64 

Trbovlje 1580,03 1562,67 1558,06 1569,06 

Trebnje 1363,11 1388,47 1403,22 1439,31 

Trnovska vas 1333,47 1370,12 1373,13 1415,93 

Trzin 1493,20 1485,41 1550,69 1580,78 

Tržič 1302,82 1301,50 1321,30 1352,21 

Turnišče 1172,28 1170,02 1192,13 1191,76 

Velenje 1475,48 1519,09 1489,26 1497,02 

Velika Polana 1256,97 1244,65 1304,35 1310,56 

Velike Lašče 1189,12 1201,04 1204,46 1257,98 

Veržej 1357,18 1382,87 1327,29 1363,47 

Videm 1194,10 1218,69 1197,11 1212,41 

Vipava 1350,97 1391,68 1380,34 1375,72 

Vitanje 1261,29 1270,96 1276,97 1329,31 

Vodice 1261,36 1273,61 1290,48 1304,97 

Vojnik 1328,49 1321,17 1314,90 1332,21 

Vransko 1308,27 1325,28 1327,25 1369,88 

Vrhnika 1330,61 1355,26 1366,48 1395,41 

Vuzenica 1252,34 1228,19 1261,48 1329,63 

Zagorje ob Savi 1309,40 1313,62 1312,68 1347,23 

Zavrč 1116,13 1065,66 1110,27 1193,47 

Zreče 1360,17 1399,90 1431,73 1458,41 

Žalec 1336,98 1339,65 1366,59 1377,67 

Železniki 1332,08 1405,70 1430,53 1484,18 

Žetale 1342,08 1319,28 1364,07 1401,90 

Žiri 1299,08 1352,08 1384,73 1394,34 

Žirovnica 1522,23 1471,07 1468,56 1520,95 

Žužemberk 1258,51 1286,73 1318,19 1324,21 

 

Vir: SURS b. l.č. 
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Realne plače 

leto 2008 = enako 

leto 2009: povprečna plača / 1,009 

leto 2010:  povprečna plača / 1,0272 

leto 2011:  povprečna plača / 1,0457 

 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 1369,08 1378,55 1400,58 1443,20 

Ankaran/Ancarano     1456,36 1529,69 

Apače 1281,09 1262,02 1298,66 1369,29 

Beltinci 1187,93 1212,50 1250,84 1272,82 

Benedikt 1332,31 1362,35 1350,03 1395,81 

Bistrica ob Sotli 1351,43 1340,94 1362,33 1353,49 

Bled 1461,22 1478,52 1434,13 1473,39 

Bloke 1169,89 1128,56 1147,58 1227,58 

Bohinj 1170,04 1176,89 1172,64 1216,79 

Borovnica 1351,12 1307,41 1367,50 1444,24 

Bovec 1403,67 1392,15 1404,67 1436,41 

Braslovče 1293,87 1329,08 1359,44 1394,47 

Brda 1405,07 1429,87 1386,97 1417,71 

Brezovica 1339,73 1312,09 1316,69 1339,63 

Brežice 1350,24 1367,94 1392,63 1433,83 

Cankova 1353,97 1372,32 1372,72 1325,16 

Celje 1471,20 1494,57 1511,47 1533,61 

Cerklje na Gorenjskem 2244,19 2273,40 2355,33 2306,67 

Cerknica 1273,27 1311,66 1315,76 1320,05 

Cerkno 1269,91 1272,07 1309,31 1301,12 

Cerkvenjak 1369,85 1394,54 1455,48 1436,54 

Cirkulane 1261,42 1275,14 1314,96 1320,96 

črenšovci 1249,95 1271,29 1315,42 1365,73 

črna na Koroškem 1457,02 1458,23 1508,67 1545,09 

črnomelj 1292,30 1303,70 1316,15 1342,55 

Destrnik 1178,71 1209,04 1307,28 1363,65 

Divača 1342,24 1336,78 1382,89 1407,50 

Dobje 1571,60 1601,22 1673,74 1658,36 

Dobrepolje 1232,99 1232,03 1225,41 1278,88 

Dobrna 1295,30 1269,74 1254,96 1287,22 

Dobrova - Polhov Gradec 1336,75 1305,03 1290,45 1313,16 

Dobrovnik/Dobronak 1404,19 1344,07 1345,95 1375,95 

Dol pri Ljubljani 1646,15 1638,69 1624,70 1663,26 

Dolenjske Toplice 1308,51 1306,61 1328,71 1362,23 

Domžale 1454,70 1432,95 1441,28 1466,20 

Dornava 1295,73 1323,28 1373,97 1439,94 
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Dravograd 1339,14 1357,57 1366,24 1422,85 

Duplek 1230,51 1237,11 1238,62 1285,07 

Gorenja vas - Poljane 1406,99 1441,50 1473,67 1537,02 

Gorišnica 1201,65 1239,35 1247,52 1288,99 

Gorje 1342,41 1334,77 1334,76 1365,72 

Gornja Radgona 1331,53 1388,72 1422,39 1437,76 

Gornji Grad 1239,12 1249,05 1279,00 1310,05 

Gornji Petrovci 1133,31 1135,86 1140,06 1127,39 

Grad 1518,35 1407,83 1361,93 1418,74 

Grosuplje 1375,36 1388,29 1428,32 1433,27 

Hajdina 1090,51 1091,75 1064,17 1147,30 

Hoče - Slivnica 1418,65 1436,57 1472,48 1478,56 

Hodoš/Hodos 1190,89 1124,29 1315,37 1322,69 

Horjul 1420,63 1488,50 1526,74 1547,51 

Hrastnik 1311,36 1308,91 1346,39 1382,43 

Hrpelje - Kozina 1280,19 1326,94 1374,59 1386,81 

Idrija 1473,46 1504,67 1523,81 1605,57 

Ig 1394,62 1365,61 1383,49 1442,89 

Ilirska Bistrica 1355,09 1355,32 1384,42 1415,88 

Ivančna Gorica 1421,67 1464,87 1489,98 1552,51 

Izola/Isola 1466,51 1485,21 1496,12 1500,04 

Jesenice 1505,35 1536,34 1558,07 1600,05 

Jezersko 1346,01 1379,93 1551,52 1394,93 

Juršinci 1196,99 1271,24 1298,83 1348,99 

Kamnik 1344,20 1343,82 1399,11 1441,17 

Kanal 1401,96 1429,71 1448,61 1463,45 

Kidričevo 1211,63 1229,64 1234,12 1240,89 

Kobarid 1267,09 1318,91 1299,19 1320,88 

Kobilje 1180,49 1200,59 1246,32 1301,17 

Kočevje 1296,70 1299,16 1325,49 1363,06 

Komen 1235,13 1219,52 1240,40 1265,34 

Komenda 1581,12 1592,05 1671,62 1735,89 

Koper/Capodistria 1568,99 1584,26 1631,73 1661,61 

Kostanjevica na Krki 1025,73 1013,57 1024,58 1091,94 

Kostel 1253,86 1222,26 1386,69 1405,30 

Kozje 1271,47 1291,38 1336,12 1387,75 

Kranj 1565,86 1560,16 1589,58 1608,00 

Kranjska Gora 1312,31 1318,52 1323,45 1349,74 

Križevci 1484,39 1468,86 1490,57 1539,04 

Krško 1570,60 1585,93 1615,26 1641,17 

Kungota 1311,92 1280,17 1285,76 1266,41 

Kuzma 1118,66 1149,71 1200,56 1181,66 

Laško 1352,30 1327,53 1374,72 1400,46 

Lenart 1228,17 1252,25 1297,01 1317,87 

Lendava/Lendva 1341,23 1326,49 1346,47 1386,63 
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Litija 1238,99 1295,21 1264,89 1322,33 

Ljubljana 1761,87 1771,33 1801,71 1835,94 

Ljubno 1364,22 1360,42 1424,54 1471,74 

Ljutomer 1361,49 1377,80 1394,40 1435,40 

Log - Dragomer 1303,27 1313,22 1342,47 1373,92 

Logatec 1423,10 1432,50 1452,12 1480,42 

Loška dolina 1195,82 1177,65 1211,33 1274,74 

Loški Potok 1270,66 1344,60 1433,63 1465,77 

Lovrenc na Pohorju 1180,84 1195,08 1242,72 1290,60 

Luče 1240,41 1288,21 1254,38 1242,56 

Lukovica 1627,06 1599,68 1600,56 1664,74 

Majšperk 1133,45 1161,21 1187,17 1223,37 

Makole 1185,68 1144,12 1148,17 1222,14 

Maribor 1472,34 1479,28 1501,83 1531,77 

Markovci 1280,95 1221,89 1212,54 1308,60 

Medvode 1419,08 1422,29 1439,97 1483,13 

Mengeš 1384,74 1413,92 1439,13 1446,16 

Metlika 1217,99 1225,26 1259,21 1283,69 

Mežica 1486,08 1572,42 1609,00 1633,59 

Miklavž na Dravskem polju 1263,23 1258,46 1248,48 1250,96 

Miren - Kostanjevica 1382,21 1389,61 1384,80 1420,72 

Mirna 1370,02 1383,90 1405,66 1429,22 

Mirna Peč 1304,76 1349,97 1313,16 1334,45 

Mislinja 1259,99 1249,96 1233,15 1223,90 

Mokronog - Trebelno 1227,60 1279,90 1307,82 1345,88 

Moravče 1319,73 1369,70 1402,75 1421,57 

Moravske Toplice 1187,31 1182,84 1161,46 1204,18 

Mozirje 1297,39 1275,36 1315,20 1355,69 

Murska Sobota 1365,22 1413,86 1451,78 1490,24 

Muta 1337,61 1359,36 1404,89 1450,41 

Naklo 1504,20 1469,49 1425,10 1460,24 

Nazarje 1330,93 1403,02 1471,17 1513,02 

Nova Gorica 1541,73 1539,30 1565,36 1588,73 

Novo mesto 1723,95 1778,00 1771,47 1790,26 

Odranci 1137,94 1141,53 1146,93 1140,19 

Oplotnica 1122,24 1144,09 1172,41 1159,81 

Ormož 1262,37 1259,53 1275,75 1279,81 

Osilnica 983,12 1001,34 1035,52 1030,67 

Pesnica 1290,21 1314,31 1361,50 1399,58 

Piran/Pirano 1404,24 1396,66 1400,39 1416,42 

Pivka 1347,70 1342,05 1362,01 1372,77 

Podčetrtek 1193,26 1203,96 1203,60 1216,82 

Podlehnik 1460,66 1463,46 1506,12 1606,31 

Podvelka 1205,57 1188,19 1221,55 1301,42 

Poljčane 1132,88 1140,63 1185,20 1222,33 



Priloga 1 

 

 

Polzela 1165,90 1161,85 1189,50 1221,16 

Postojna 1404,62 1433,96 1468,11 1468,59 

Prebold 1276,92 1269,14 1308,05 1318,00 

Preddvor 1272,97 1302,76 1319,45 1384,62 

Prevalje 1322,60 1328,70 1343,11 1399,07 

Ptuj 1279,82 1282,14 1311,44 1368,50 

Puconci 1433,39 1410,71 1411,83 1426,10 

Rače - Fram 1247,43 1262,54 1251,83 1284,86 

Radeče 1301,49 1299,04 1324,47 1385,22 

Radenci 1347,15 1347,42 1375,08 1399,26 

Radlje ob Dravi 1310,95 1347,74 1374,49 1409,85 

Radovljica 1346,12 1356,91 1392,71 1436,29 

Ravne na Koroškem 1505,02 1525,73 1589,19 1633,66 

Razkrižje 1222,90 1333,39 1374,81 1395,63 

Rečica ob Savinji 1054,98 1041,09 1062,26 1107,67 

Renče - Vogrsko 1254,10 1306,28 1326,69 1303,48 

Ribnica 1385,74 1405,31 1435,44 1469,54 

Ribnica na Pohorju 1290,42 1286,08 1265,55 1359,17 

Rogaška Slatina 1214,06 1244,54 1266,37 1283,38 

Rogašovci 1306,94 1253,33 1239,89 1252,14 

Rogatec 1131,60 1116,89 1152,60 1186,87 

Ruše 1554,96 1628,35 1700,88 1749,60 

Selnica ob Dravi 1366,11 1222,85 1228,28 1292,11 

Semič 1149,97 1168,77 1267,59 1241,74 

Sevnica 1276,35 1300,32 1327,82 1360,28 

Sežana 1388,19 1406,01 1410,92 1453,76 

Slovenj Gradec 1414,87 1426,79 1452,87 1486,04 

Slovenska Bistrica 1460,28 1446,35 1457,14 1494,34 

Slovenske Konjice 1271,40 1299,67 1320,73 1352,58 

Sodražica 1294,27 1312,26 1291,33 1311,02 

Solčava 1362,93 1336,39 1370,42 1373,73 

Središče ob Dravi 1505,94 1478,22 1489,45 1520,79 

Starše 1013,88 1249,20 1243,98 1283,82 

Straža 1302,41 1311,50 1317,66 1330,64 

Sveta Ana 1397,33 1286,78 1408,90 1430,32 

Sveta Trojica v Slov. goricah 1379,27 1293,20 1264,02 1285,61 

Sveti Andraž v Slov. goricah 1394,85 1427,42 1392,91 1333,12 

Sveti Jurij ob Ščavnici 1310,52 1321,65 1361,80 1379,44 

Sveti Jurij v Slov. goricah 1439,41 1415,40 1397,36 1460,29 

Sveti Tomaž 1421,42 1421,22 1423,30 1480,99 

Šalovci 1265,14 1264,79 1254,96 1339,34 

Šempeter - Vrtojba 1536,13 1555,17 1589,41 1663,34 

Šenčur 1534,32 1516,39 1560,65 1574,27 

Šentilj 1319,51 1338,91 1334,81 1369,88 

Šentjernej 1486,69 1516,99 1585,99 1616,68 
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Šentjur 1265,59 1285,36 1304,64 1335,12 

Šentrupert 1443,96 1507,71 1508,64 1562,93 

Škocjan 1386,16 1421,27 1475,22 1477,03 

Škofja Loka 1512,37 1566,89 1598,35 1622,98 

Škofljica 1268,88 1278,45 1289,86 1311,11 

Šmarje pri Jelšah 1257,13 1278,08 1337,26 1367,16 

Šmarješke Toplice 1383,25 1386,46 1401,68 1437,80 

Šmartno ob Paki 1203,64 1213,61 1223,20 1241,96 

Šmartno pri Litiji 1175,99 1168,36 1184,33 1193,57 

Šoštanj 1690,99 1737,48 1665,68 1554,63 

Štore 1494,99 1568,37 1626,96 1647,02 

Tabor 1188,33 1168,72 1153,16 1143,90 

Tišina 1356,98 1378,26 1394,26 1401,84 

Tolmin 1380,99 1380,22 1415,78 1445,42 

Trbovlje 1580,03 1559,55 1562,75 1575,36 

Trebnje 1363,11 1385,70 1407,44 1445,09 

Trnovska vas 1333,47 1367,39 1377,26 1421,62 

Trzin 1493,20 1482,45 1555,36 1587,13 

Tržič 1302,82 1298,90 1325,28 1357,64 

Turnišče 1172,28 1167,68 1195,72 1196,55 

Velenje 1475,48 1516,06 1493,74 1503,03 

Velika Polana 1256,97 1242,17 1308,27 1315,82 

Velike Lašče 1189,12 1198,64 1208,08 1263,03 

Veržej 1357,18 1380,11 1331,28 1368,95 

Videm 1194,10 1216,26 1200,71 1217,28 

Vipava 1350,97 1388,90 1384,49 1381,24 

Vitanje 1261,29 1268,42 1280,81 1334,65 

Vodice 1261,36 1271,07 1294,36 1310,21 

Vojnik 1328,49 1318,53 1318,86 1337,56 

Vransko 1308,27 1322,63 1331,24 1375,38 

Vrhnika 1330,61 1352,55 1370,59 1401,01 

Vuzenica 1252,34 1225,74 1265,28 1334,97 

Zagorje ob Savi 1309,40 1311,00 1316,63 1352,64 

Zavrč 1116,13 1063,53 1113,61 1198,26 

Zreče 1360,17 1397,11 1436,04 1464,27 

Žalec 1336,98 1336,98 1370,70 1383,20 

Železniki 1332,08 1402,89 1434,83 1490,14 

Žetale 1342,08 1316,65 1368,17 1407,53 

Žiri 1299,08 1349,38 1388,90 1399,94 

Žirovnica 1522,23 1468,13 1472,98 1527,06 

Žužemberk 1258,51 1284,16 1322,16 1329,53 

Vir: Lastni preračuni na podlagi podatkov SURS b. l.č. 
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Odstotek prebivalcev s terciarno izobrazbo 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 0,29 0,31 0,32 0,34 

Ankaran/Ancarano     0,47 0,49 

Apače 0,14 0,16 0,17 0,18 

Beltinci 0,22 0,23 0,24 0,25 

Benedikt 0,17 0,19 0,21 0,22 

Bistrica ob Sotli 0,24 0,24 0,26 0,28 

Bled 0,42 0,45 0,46 0,47 

Bloke 0,29 0,32 0,33 0,34 

Bohinj 0,27 0,29 0,32 0,33 

Borovnica 0,29 0,31 0,33 0,34 

Bovec 0,26 0,28 0,29 0,30 

Braslovče 0,31 0,34 0,36 0,38 

Brda 0,26 0,28 0,30 0,32 

Brezovica 0,38 0,40 0,42 0,43 

Brežice 0,28 0,30 0,32 0,33 

Cankova 0,18 0,20 0,21 0,22 

Celje 0,38 0,39 0,40 0,41 

Cerklje na Gorenjskem 0,29 0,31 0,33 0,35 

Cerknica 0,32 0,34 0,35 0,37 

Cerkno 0,24 0,26 0,28 0,29 

Cerkvenjak 0,15 0,17 0,18 0,19 

Cirkulane 0,15 0,16 0,18 0,18 

črenšovci 0,20 0,22 0,22 0,24 

črna na Koroškem 0,18 0,20 0,20 0,22 

črnomelj 0,25 0,27 0,28 0,29 

Destrnik 0,18 0,21 0,22 0,22 

Divača 0,29 0,31 0,32 0,33 

Dobje 0,22 0,24 0,26 0,26 

Dobrepolje 0,23 0,24 0,25 0,26 

Dobrna 0,23 0,25 0,27 0,28 

Dobrova - Polhov Gradec 0,34 0,36 0,37 0,38 

Dobrovnik/Dobronak 0,19 0,22 0,24 0,24 

Dol pri Ljubljani 0,37 0,39 0,41 0,43 

Dolenjske Toplice 0,30 0,32 0,33 0,34 

Domžale 0,37 0,39 0,41 0,42 

Dornava 0,18 0,21 0,21 0,22 

Dravograd 0,25 0,26 0,27 0,28 

Duplek 0,23 0,25 0,26 0,28 

Gorenja vas - Poljane 0,25 0,27 0,28 0,29 

Gorišnica 0,21 0,23 0,25 0,26 

Gorje 0,27 0,29 0,31 0,33 

Gornja Radgona 0,24 0,26 0,27 0,28 
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Gornji Grad 0,20 0,21 0,23 0,23 

Gornji Petrovci 0,17 0,19 0,19 0,20 

Grad 0,12 0,13 0,14 0,16 

Grosuplje 0,36 0,38 0,39 0,40 

Hajdina 0,27 0,29 0,31 0,32 

Hoče - Slivnica 0,32 0,34 0,36 0,37 

Hodoš/Hodos 0,10 0,11 0,09 0,12 

Horjul 0,29 0,31 0,33 0,34 

Hrastnik 0,23 0,24 0,25 0,26 

Hrpelje - Kozina 0,26 0,27 0,29 0,31 

Idrija 0,31 0,33 0,34 0,35 

Ig 0,31 0,34 0,35 0,36 

Ilirska Bistrica 0,27 0,28 0,29 0,31 

Ivančna Gorica 0,30 0,31 0,33 0,34 

Izola/Isola 0,35 0,37 0,38 0,39 

Jesenice 0,20 0,22 0,23 0,23 

Jezersko 0,33 0,36 0,38 0,39 

Juršinci 0,14 0,16 0,16 0,19 

Kamnik 0,32 0,34 0,35 0,36 

Kanal 0,24 0,26 0,27 0,29 

Kidričevo 0,24 0,27 0,28 0,30 

Kobarid 0,27 0,29 0,30 0,31 

Kobilje 0,17 0,19 0,21 0,21 

Kočevje 0,23 0,24 0,25 0,26 

Komen 0,31 0,34 0,36 0,37 

Komenda 0,37 0,39 0,40 0,41 

Koper/Capodistria 0,35 0,36 0,36 0,38 

Kostanjevica na Krki 0,25 0,28 0,29 0,30 

Kostel 0,30 0,30 0,32 0,31 

Kozje 0,19 0,21 0,22 0,23 

Kranj 0,38 0,39 0,40 0,41 

Kranjska Gora 0,37 0,39 0,40 0,41 

Križevci 0,21 0,23 0,24 0,25 

Krško 0,27 0,28 0,29 0,31 

Kungota 0,26 0,29 0,30 0,31 

Kuzma 0,14 0,15 0,16 0,17 

Laško 0,23 0,25 0,26 0,28 

Lenart 0,28 0,29 0,30 0,31 

Lendava/Lendva 0,27 0,28 0,29 0,30 

Litija 0,26 0,28 0,29 0,30 

Ljubljana 0,51 0,53 0,55 0,56 

Ljubno 0,22 0,24 0,25 0,27 

Ljutomer 0,24 0,25 0,26 0,27 

Log - Dragomer 0,48 0,51 0,52 0,53 

Logatec 0,33 0,35 0,36 0,38 
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Loška dolina 0,27 0,27 0,28 0,29 

Loški Potok 0,17 0,19 0,20 0,22 

Lovrenc na Pohorju 0,23 0,24 0,25 0,26 

Luče 0,17 0,19 0,20 0,22 

Lukovica 0,23 0,25 0,26 0,28 

Majšperk 0,22 0,24 0,26 0,26 

Makole 0,20 0,21 0,22 0,23 

Maribor 0,41 0,43 0,44 0,45 

Markovci 0,20 0,22 0,24 0,26 

Medvode 0,39 0,40 0,42 0,44 

Mengeš 0,36 0,38 0,39 0,41 

Metlika 0,24 0,25 0,26 0,28 

Mežica 0,25 0,27 0,27 0,28 

Miklavž na Dravskem polju 0,30 0,32 0,33 0,34 

Miren - Kostanjevica 0,30 0,32 0,33 0,35 

Mirna 0,30 0,32 0,34 0,36 

Mirna Peč 0,25 0,27 0,29 0,31 

Mislinja 0,26 0,28 0,29 0,31 

Mokronog - Trebelno 0,23 0,25 0,26 0,28 

Moravče 0,23 0,25 0,27 0,28 

Moravske Toplice 0,22 0,24 0,26 0,27 

Mozirje 0,30 0,32 0,34 0,36 

Murska Sobota 0,37 0,39 0,40 0,41 

Muta 0,22 0,24 0,25 0,27 

Naklo 0,35 0,37 0,38 0,40 

Nazarje 0,22 0,25 0,27 0,28 

Nova Gorica 0,38 0,39 0,40 0,41 

Novo mesto 0,38 0,40 0,41 0,43 

Odranci 0,17 0,18 0,19 0,20 

Oplotnica 0,21 0,23 0,24 0,26 

Ormož 0,20 0,21 0,23 0,23 

Osilnica 0,16 0,18 0,17 0,17 

Pesnica 0,21 0,23 0,24 0,25 

Piran/Pirano 0,39 0,41 0,43 0,44 

Pivka 0,26 0,27 0,28 0,29 

Podčetrtek 0,20 0,23 0,24 0,26 

Podlehnik 0,15 0,17 0,17 0,19 

Podvelka 0,16 0,17 0,18 0,19 

Poljčane 0,24 0,26 0,27 0,28 

Polzela 0,29 0,31 0,33 0,34 

Postojna 0,36 0,37 0,38 0,38 

Prebold 0,32 0,33 0,34 0,36 

Preddvor 0,37 0,39 0,41 0,42 

Prevalje 0,26 0,27 0,29 0,29 

Ptuj 0,35 0,37 0,38 0,39 
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Puconci 0,18 0,19 0,20 0,22 

Rače - Fram 0,34 0,36 0,38 0,38 

Radeče 0,25 0,27 0,28 0,29 

Radenci 0,30 0,32 0,32 0,33 

Radlje ob Dravi 0,22 0,24 0,25 0,26 

Radovljica 0,37 0,39 0,41 0,42 

Ravne na Koroškem 0,31 0,32 0,34 0,35 

Razkrižje 0,22 0,23 0,24 0,26 

Rečica ob Savinji 0,24 0,26 0,27 0,29 

Renče - Vogrsko 0,30 0,32 0,34 0,34 

Ribnica 0,29 0,31 0,32 0,34 

Ribnica na Pohorju 0,21 0,20 0,22 0,24 

Rogaška Slatina 0,23 0,24 0,25 0,27 

Rogašovci 0,13 0,15 0,16 0,17 

Rogatec 0,17 0,18 0,20 0,20 

Ruše 0,29 0,31 0,32 0,33 

Selnica ob Dravi 0,27 0,29 0,30 0,32 

Semič 0,21 0,23 0,24 0,25 

Sevnica 0,23 0,25 0,26 0,26 

Sežana 0,34 0,35 0,37 0,38 

Slovenj Gradec 0,32 0,34 0,35 0,36 

Slovenska Bistrica 0,31 0,32 0,33 0,35 

Slovenske Konjice 0,27 0,29 0,29 0,31 

Sodražica 0,29 0,31 0,33 0,33 

Solčava 0,24 0,27 0,29 0,28 

Središče ob Dravi 0,20 0,22 0,23 0,24 

Starše 0,26 0,28 0,29 0,30 

Straža 0,31 0,33 0,35 0,35 

Sveta Ana 0,13 0,16 0,17 0,18 

Sveta Trojica v Slov. goricah 0,19 0,21 0,22 0,23 

Sveti Andraž v Slov. goricah 0,15 0,15 0,16 0,19 

Sveti Jurij ob Ščavnici 0,17 0,18 0,20 0,21 

Sveti Jurij v Slov. goricah 0,15 0,16 0,19 0,20 

Sveti Tomaž 0,16 0,18 0,19 0,20 

Šalovci 0,11 0,12 0,13 0,14 

Šempeter - Vrtojba 0,41 0,42 0,44 0,44 

Šenčur 0,34 0,36 0,37 0,39 

Šentilj 0,20 0,21 0,22 0,22 

Šentjernej 0,23 0,26 0,27 0,29 

Šentjur 0,28 0,30 0,31 0,33 

Šentrupert 0,21 0,22 0,24 0,24 

Škocjan 0,17 0,18 0,19 0,20 

Škofja Loka 0,36 0,38 0,39 0,41 

Škofljica 0,42 0,44 0,46 0,47 

Šmarje pri Jelšah 0,23 0,25 0,26 0,27 
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Šmarješke Toplice 0,28 0,30 0,32 0,33 

Šmartno ob Paki 0,28 0,30 0,32 0,34 

Šmartno pri Litiji 0,23 0,25 0,26 0,27 

Šoštanj 0,23 0,24 0,26 0,27 

Štore 0,23 0,25 0,26 0,27 

Tabor 0,28 0,31 0,33 0,34 

Tišina 0,20 0,21 0,22 0,24 

Tolmin 0,30 0,31 0,32 0,34 

Trbovlje 0,28 0,30 0,31 0,31 

Trebnje 0,29 0,31 0,32 0,34 

Trnovska vas 0,15 0,16 0,18 0,20 

Trzin 0,58 0,59 0,60 0,61 

Tržič 0,28 0,30 0,31 0,32 

Turnišče 0,19 0,20 0,20 0,22 

Velenje 0,29 0,31 0,32 0,33 

Velika Polana 0,19 0,22 0,23 0,23 

Velike Lašče 0,31 0,34 0,36 0,37 

Veržej 0,27 0,29 0,30 0,31 

Videm 0,18 0,20 0,21 0,22 

Vipava 0,34 0,35 0,37 0,39 

Vitanje 0,18 0,19 0,21 0,22 

Vodice 0,36 0,38 0,40 0,42 

Vojnik 0,26 0,28 0,30 0,32 

Vransko 0,24 0,26 0,27 0,29 

Vrhnika 0,35 0,37 0,38 0,40 

Vuzenica 0,25 0,27 0,29 0,29 

Zagorje ob Savi 0,26 0,28 0,29 0,31 

Zavrč 0,10 0,10 0,10 0,11 

Zreče 0,24 0,25 0,27 0,28 

Žalec 0,30 0,31 0,33 0,34 

Železniki 0,29 0,31 0,33 0,34 

Žetale 0,18 0,20 0,22 0,23 

Žiri 0,30 0,31 0,32 0,34 

Žirovnica 0,42 0,45 0,46 0,48 

Žužemberk 0,21 0,24 0,25 0,27 

Vir: SURS b. l.d. 
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Vrednost investicij v nove zmogljivosti 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 14199 24296 23873 31551 

Ankaran/Ancarano 0 - 1641 3467 

Apače 1686 3754 4956 1680 

Beltinci 7193 8862 4522 z 

Benedikt 762 481 488 993 

Bistrica ob Sotli z 663 108 150 

Bled 8323 9800 13507 12076 

Bloke 1524 6984 3358 2020 

Bohinj 2908 20227 4669 5404 

Borovnica 7509 6627 5522 5161 

Bovec 4792 5507 7252 7850 

Braslovče 3759 16418 9290 2832 

Brda 5261 7208 3757 4470 

Brezovica 5773 4328 39182 7456 

Brežice 28167 42587 55756 69071 

Cankova 1602 1709 4100 319 

Celje 95748 92049 110173 126302 

Cerklje na Gorenjskem 23268 11409 17277 17099 

Cerknica 23035 33197 23069 16887 

Cerkno 4035 4978 1888 6637 

Cerkvenjak 470 2928 2409 567 

Cirkulane 1251 1981 1354 1063 

črenšovci 2235 7032 7908 1279 

črna na Koroškem 7541 10460 15232 7267 

črnomelj 11432 15407 17841 16213 

Destrnik 973 821 z z 

Divača 5642 10868 3252 3606 

Dobje 985 986 385 686 

Dobrepolje 1048 2641 2967 4372 

Dobrna 1252 4338 2058 2014 

Dobrova - Polhov Gradec 2199 4085 1842 2450 

Dobrovnik/Dobronak 934 1993 4098 1111 

Dol pri Ljubljani 2863 865 2743 6092 

Dolenjske Toplice 1618 1521 911 1862 

Domžale 38283 36246 46652 65137 

Dornava 1654 2057 844 640 

Dravograd 8281 8299 6553 10420 

Duplek 3809 3139 3016 3296 

Gorenja vas - Poljane 7020 7797 4328 3388 

Gorišnica 10754 5327 8373 3794 

Gorje 1709 1005 346 1884 

Gornja Radgona 15231 17647 36207 19705 
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Gornji Grad 1313 1214 632 354 

Gornji Petrovci 300 1158 968 1028 

Grad 1970 1906 1132 506 

Grosuplje 19042 40783 28917 28812 

Hajdina 1914 2990 1839 1888 

Hoče - Slivnica 8546 10651 19070 13414 

Hodoš/Hodos 548 z 35 z 

Horjul 2091 3342 1649 9146 

Hrastnik 16474 17207 16436 9235 

Hrpelje - Kozina 9707 5376 9167 8909 

Idrija 24954 27697 37702 26286 

Ig 7648 3178 2834 2982 

Ilirska Bistrica 10758 14109 13623 14527 

Ivančna Gorica 13826 14007 27110 11445 

Izola/Isola 24390 26004 28389 29468 

Jesenice 57050 44883 73911 78156 

Jezersko 1299 897 333 383 

Juršinci 1283 1724 1150 401 

Kamnik 36358 33432 21253 46087 

Kanal 10202 4942 12065 20216 

Kidričevo 25278 20641 39519 25914 

Kobarid 4919 7635 2380 2901 

Kobilje z 749 433 126 

Kočevje 19368 21514 19392 18918 

Komen 2891 3284 4319 4142 

Komenda 14450 33566 15044 21255 

Koper/Capodistria 111366 156576 129094 131554 

Kostanjevica na Krki 1733 4937 1178 1684 

Kostel 2242 z 171 131 

Kozje 7881 6649 3496 2649 

Kranj 87825 105287 132936 95844 

Kranjska Gora 22038 16099 26538 16026 

Križevci 3165 5136 2916 3310 

Krško 101417 112437 64994 96509 

Kungota 473 934 719 2296 

Kuzma 285 1178 1700 462 

Laško 8038 27987 12416 13103 

Lenart 26709 13301 11141 10778 

Lendava/Lendva 22474 27241 39674 34789 

Litija 22231 23749 21411 18932 

Ljubljana 1339012 1526792 1974889 1968402 

Ljubno 8630 8036 14664 12679 

Ljutomer 10129 14955 37006 13540 

Log - Dragomer 1201 2803 363 1275 

Logatec 13003 13271 18162 19627 
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Loška dolina 5805 4874 6058 5725 

Loški Potok 2547 3150 828 925 

Lovrenc na Pohorju 1421 4380 1200 897 

Luče 1014 3432 547 553 

Lukovica 24331 18569 16946 17043 

Majšperk 1765 3361 3226 1153 

Makole 1083 3211 1919 587 

Maribor 154784 190445 188635 196675 

Markovci 3991 4447 3375 2710 

Medvode 15798 20729 18299 25404 

Mengeš 20591 42362 43242 33312 

Metlika 10763 11008 15949 8382 

Mežica 4433 3292 3679 3842 

Miklavž na Dravskem polju 5503 6187 6606 7936 

Miren - Kostanjevica 2205 8259 4230 1794 

Mirna 1943 3763 6599 4366 

Mirna Peč 6108 3942 2190 248 

Mislinja 964 1961 635 1692 

Mokronog - Trebelno 2376 4344 2521 3073 

Moravče 3389 3169 4991 4950 

Moravske Toplice 6154 4077 5735 11277 

Mozirje 1625 1043 1398 1201 

Murska Sobota 29151 30896 45222 27682 

Muta 6649 7862 3831 10772 

Naklo 7101 12239 10738 17176 

Nazarje 21857 20223 23874 16530 

Nova Gorica 44322 58691 58075 39556 

Novo mesto 300322 280476 111608 170645 

Odranci 4339 4530 6497 5581 

Oplotnica 930 2358 1402 342 

Ormož 16257 16204 13159 11420 

Osilnica 256 1841 49 25 

Pesnica 7197 6853 5817 3667 

Piran/Pirano 19836 30482 22391 42085 

Pivka 9489 8165 23670 16397 

Podčetrtek 4562 4289 2059 6488 

Podlehnik 5835 12296 12650 33317 

Podvelka 4500 3113 2482 3528 

Poljčane 4846 8995 6050 3598 

Polzela 4082 6344 5952 2021 

Postojna 25394 24884 21652 30487 

Prebold 16165 11448 3216 20351 

Preddvor 5830 2846 5887 2045 

Prevalje 14911 7712 14216 11084 

Ptuj 39331 32083 40079 40950 



Priloga 1 

 

 

Puconci 19323 6676 9794 2650 

Rače - Fram 4503 5929 6360 4170 

Radeče 2060 6272 2709 1956 

Radenci 7775 7939 2958 5443 

Radlje ob Dravi 10798 12483 15435 8464 

Radovljica 27130 25129 18646 20342 

Ravne na Koroškem 19623 21757 50105 27250 

Razkrižje 1145 833 1598 882 

Rečica ob Savinji 2472 1967 1082 947 

Renče - Vogrsko 3106 3224 4898 3952 

Ribnica 17899 22610 7929 19774 

Ribnica na Pohorju 568 386 215 225 

Rogaška Slatina 27781 24077 32349 29113 

Rogašovci z 1053 4058 897 

Rogatec 1721 1821 1772 1757 

Ruše 18836 15450 10864 12846 

Selnica ob Dravi 9029 9479 6778 1682 

Semič 6386 6433 3612 4262 

Sevnica 14051 12205 12640 18869 

Sežana 16470 16020 27237 16438 

Slovenj Gradec 32140 24884 42163 26058 

Slovenska Bistrica 28456 43159 38658 34259 

Slovenske Konjice 25298 16542 28448 23533 

Sodražica 3456 z 1167 1119 

Solčava 312 1254 623 218 

Središče ob Dravi 1634 4351 4533 1501 

Starše 10549 3746 3922 3286 

Straža 3470 2280 2066 2749 

Sveta Ana 1285 1838 4637 892 

Sveta Trojica v Slov. goricah 2195 1393 1847 769 

Sveti Andraž v Slov. goricah 142 698 z z 

Sveti Jurij ob Ščavnici 616 1557 2763 920 

Sveti Jurij v Slov. goricah 1452 485 377 630 

Sveti Tomaž 606 2841 487 589 

Šalovci 705 z 2120 607 

Šempeter - Vrtojba 12357 14581 30247 16298 

Šenčur 3020 7593 12917 6821 

Šentilj 7596 5264 4361 11219 

Šentjernej 4185 8691 6369 6932 

Šentjur 24568 23443 18692 12112 

Šentrupert 4452 5730 8033 6485 

Škocjan 1155 7163 2746 1694 

Škofja Loka 39393 62881 95442 60519 

Škofljica 6096 5481 14570 11687 

Šmarje pri Jelšah 7896 8021 10947 9974 
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Šmarješke Toplice 3090 5152 8357 5035 

Šmartno ob Paki 3829 577 6230 10417 

Šmartno pri Litiji 2552 8108 5200 6708 

Šoštanj 511321 307348 85438 20153 

Štore 5579 10543 19771 10700 

Tabor z 2026 1897 1803 

Tišina 1014 1363 132 592 

Tolmin 11620 14504 19173 15052 

Trbovlje 10192 21056 12379 14866 

Trebnje 15859 17065 13700 26113 

Trnovska vas 405 1462 1130 501 

Trzin 13402 18117 20803 10443 

Tržič 4929 9671 7707 6373 

Turnišče 2379 1572 1252 859 

Velenje 113759 127537 110704 100388 

Velika Polana 1036 4185 134 158 

Velike Lašče 2806 1443 1174 1092 

Veržej 209 1508 1505 490 

Videm 4000 5989 4225 14968 

Vipava 4571 13138 8353 5840 

Vitanje 1229 1713 588 815 

Vodice 873 804 1141 2547 

Vojnik 9953 5249 4476 5112 

Vransko 1845 3844 8262 13745 

Vrhnika 12946 22115 26235 17867 

Vuzenica 1437 4193 2952 2672 

Zagorje ob Savi 15322 21060 23406 9844 

Zavrč 753 1480 722 467 

Zreče 16426 32071 23256 13861 

Žalec 15732 27119 35551 42474 

Železniki 14120 16272 15704 11488 

Žetale 1132 2113 2902 3524 

Žiri 9487 8898 7910 6991 

Žirovnica 8487 5509 9079 8895 

Žužemberk 2562 3858 1753 2557 

Vir: SURS b. l.e. 
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Vrednost investicij v nove zmogljivosti brez inflacije 

leto 2008 = enako 

leto 2009: vrednost investicij / 1,009 

leto 2010: vrednost investicij / 1,0272 

leto 2011: vrednost investicij / 1,0457 

 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 14199 24247,505 23944,835 31677,711 

Ankaran/Ancarano 0 #VREDN! 1645,9378 3480,9237 

Apače 1686 3746,507 4970,9127 1686,747 

Beltinci 7193 8844,3114 4535,6068 #VREDN! 

Benedikt 762 480,03992 489,46841 996,98795 

Bistrica ob Sotli                     z 661,67665 108,32497 150,60241 

Bled 8323 9780,4391 13547,643 12124,498 

Bloke 1524 6970,0599 3368,1043 2028,1124 

Bohinj 2908 20186,627 4683,0491 5425,7028 

Borovnica 7509 6613,7725 5538,6158 5181,7269 

Bovec 4792 5496,008 7273,8215 7881,5261 

Braslovče 3759 16385,23 9317,9539 2843,3735 

Brda 5261 7193,6128 3768,3049 4487,9518 

Brezovica 5773 4319,3613 39299,9 7485,9438 

Brežice 28167 42501,996 55923,771 69348,394 

Cankova 1602 1705,5888 4112,337 320,28112 

Celje 95748 91865,269 110504,51 126809,24 

Cerklje na Gorenjskem 23268 11386,228 17328,987 17167,671 

Cerknica 23035 33130,739 23138,415 16954,819 

Cerkno 4035 4968,0639 1893,681 6663,6546 

Cerkvenjak 470 2922,1557 2416,2487 569,27711 

Cirkulane 1251 1977,0459 1358,0742 1067,2691 

črenšovci 2235 7017,9641 7931,7954 1284,1365 

črna na Koroškem 7541 10439,122 15277,834 7296,1847 

črnomelj 11432 15376,248 17894,684 16278,112 

Destrnik 973 819,36128 #VREDN! #VREDN! 

Divača 5642 10846,307 3261,7854 3620,4819 

Dobje 985 984,03194 386,15848 688,75502 

Dobrepolje 1048 2635,7285 2975,9278 4389,5582 

Dobrna 1252 4329,3413 2064,1926 2022,0884 

Dobrova - Polhov Gradec 2199 4076,8463 1847,5426 2459,8394 

Dobrovnik/Dobronak 934 1989,022 4110,331 1115,4618 

Dol pri Ljubljani 2863 863,27345 2751,2538 6116,4659 

Dolenjske Toplice 1618 1517,9641 913,74122 1869,4779 

Domžale 38283 36173,653 46792,377 65398,594 

Dornava 1654 2052,8942 846,53962 642,57028 
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Dravograd 8281 8282,4351 6572,7182 10461,847 

Duplek 3809 3132,7345 3025,0752 3309,2369 

Gorenja vas - Poljane 7020 7781,4371 4341,0231 3401,6064 

Gorišnica 10754 5316,3673 8398,1946 3809,2369 

Gorje 1709 1002,994 347,04112 1891,5663 

Gornja Radgona 15231 17611,776 36315,948 19784,137 

Gornji Grad 1313 1211,5768 633,90171 355,42169 

Gornji Petrovci 300 1155,6886 970,91274 1032,1285 

Grad 1970 1902,1956 1135,4062 508,03213 

Grosuplje 19042 40701,597 29004,012 28927,711 

Hajdina 1914 2984,0319 1844,5336 1895,5823 

Hoče - Slivnica 8546 10629,741 19127,382 13467,871 

Hodoš/Hodos 548 #VREDN! 35,105316 #VREDN! 

Horjul 2091 3335,3293 1653,9619 9182,7309 

Hrastnik 16474 17172,655 16485,456 9272,0884 

Hrpelje - Kozina 9707 5365,2695 9194,5838 8944,7791 

Idrija 24954 27641,717 37815,446 26391,566 

Ig 7648 3171,6567 2842,5276 2993,9759 

Ilirska Bistrica 10758 14080,838 13663,992 14585,341 

Ivančna Gorica 13826 13979,042 27191,575 11490,964 

Izola/Isola 24390 25952,096 28474,423 29586,345 

Jesenice 57050 44793,413 74133,4 78469,88 

Jezersko 1299 895,20958 334,00201 384,53815 

Juršinci 1283 1720,5589 1153,4604 402,61044 

Kamnik 36358 33365,269 21316,951 46272,088 

Kanal 10202 4932,1357 12101,304 20297,189 

Kidričevo 25278 20599,8 39637,914 26018,072 

Kobarid 4919 7619,7605 2387,1615 2912,6506 

Kobilje                     z 747,50499 434,30291 126,50602 

Kočevje 19368 21471,058 19450,351 18993,976 

Komen 2891 3277,4451 4331,996 4158,6345 

Komenda 14450 33499,002 15089,268 21340,361 

Koper/Capodistria 111366 156263,47 129482,45 132082,33 

Kostanjevica na Krki 1733 4927,1457 1181,5446 1690,7631 

Kostel 2242 #VREDN! 171,51454 131,5261 

Kozje 7881 6635,7285 3506,5196 2659,6386 

Kranj 87825 105076,85 133336,01 96228,916 

Kranjska Gora 22038 16066,866 26617,854 16090,361 

Križevci 3165 5125,7485 2924,7743 3323,2932 

Krško 101417 112212,57 65189,569 96896,586 

Kungota 473 932,13573 721,16349 2305,2209 

Kuzma 285 1175,6487 1705,1153 463,85542 

Laško 8038 27931,138 12453,36 13155,622 

Lenart 26709 13274,451 11174,524 10821,285 

Lendava/Lendva 22474 27186,627 39793,38 34928,715 
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Litija 22231 23701,597 21475,426 19008,032 

Ljubljana 1339012 1523744,5 1980831,5 1976307,2 

Ljubno 8630 8019,9601 14708,124 12729,92 

Ljutomer 10129 14925,15 37117,352 13594,378 

Log - Dragomer 1201 2797,4052 364,09228 1280,1205 

Logatec 13003 13244,511 18216,65 19705,823 

Loška dolina 5805 4864,2715 6076,2287 5747,992 

Loški Potok 2547 3143,7126 830,49147 928,71486 

Lovrenc na Pohorju 1421 4371,2575 1203,6108 900,60241 

Luče 1014 3425,1497 548,64594 555,22088 

Lukovica 24331 18531,936 16996,991 17111,446 

Majšperk 1765 3354,2914 3235,7071 1157,6305 

Makole 1083 3204,5908 1924,7743 589,35743 

Maribor 154784 190064,87 189202,61 197464,86 

Markovci 3991 4438,1238 3385,1555 2720,8835 

Medvode 15798 20687,625 18354,062 25506,024 

Mengeš 20591 42277,445 43372,116 33445,783 

Metlika 10763 10986,028 15996,991 8415,6627 

Mežica 4433 3285,4291 3690,0702 3857,4297 

Miklavž na Dravskem polju 5503 6174,6507 6625,8776 7967,8715 

Miren - Kostanjevica 2205 8242,515 4242,7282 1801,2048 

Mirna 1943 3755,489 6618,8566 4383,5341 

Mirna Peč 6108 3934,1317 2196,5898 248,99598 

Mislinja 964 1957,0858 636,91073 1698,7952 

Mokronog - Trebelno 2376 4335,3293 2528,5858 3085,3414 

Moravče 3389 3162,6747 5006,0181 4969,8795 

Moravske Toplice 6154 4068,8623 5752,2568 11322,289 

Mozirje 1625 1040,9182 1402,2066 1205,8233 

Murska Sobota 29151 30834,331 45358,074 27793,173 

Muta 6649 7846,3074 3842,5276 10815,261 

Naklo 7101 12214,571 10770,311 17244,98 

Nazarje 21857 20182,635 23945,838 16596,386 

Nova Gorica 44322 58573,852 58249,749 39714,859 

Novo mesto 300322 279916,17 111943,83 171330,32 

Odranci 4339 4520,9581 6516,5496 5603,4137 

Oplotnica 930 2353,2934 1406,2187 343,37349 

Ormož 16257 16171,657 13198,596 11465,863 

Osilnica 256 1837,3253 49,147442 25,100402 

Pesnica 7197 6839,3214 5834,5035 3681,7269 

Piran/Pirano 19836 30421,158 22458,375 42254,016 

Pivka 9489 8148,7026 23741,224 16462,851 

Podčetrtek 4562 4280,4391 2065,1956 6514,0562 

Podlehnik 5835 12271,457 12688,064 33450,803 

Podvelka 4500 3106,7864 2489,4684 3542,1687 

Poljčane 4846 8977,0459 6068,2046 3612,4498 
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Polzela 4082 6331,3373 5969,9097 2029,1165 

Postojna 25394 24834,331 21717,151 30609,438 

Prebold 16165 11425,15 3225,677 20432,731 

Preddvor 5830 2840,3194 5904,7141 2053,2129 

Prevalje 14911 7696,6068 14258,776 11128,514 

Ptuj 39331 32018,962 40199,599 41114,458 

Puconci 19323 6662,6747 9823,4704 2660,6426 

Rače - Fram 4503 5917,1657 6379,1374 4186,747 

Radeče 2060 6259,481 2717,1515 1963,8554 

Radenci 7775 7923,1537 2966,9007 5464,8594 

Radlje ob Dravi 10798 12458,084 15481,444 8497,992 

Radovljica 27130 25078,842 18702,106 20423,695 

Ravne na Koroškem 19623 21713,573 50255,767 27359,438 

Razkrižje 1145 831,33733 1602,8084 885,54217 

Rečica ob Savinji 2472 1963,0739 1085,2558 950,80321 

Renče - Vogrsko 3106 3217,5649 4912,7382 3967,8715 

Ribnica 17899 22564,87 7952,8586 19853,414 

Ribnica na Pohorju 568 385,22954 215,64694 225,90361 

Rogaška Slatina 27781 24028,942 32446,339 29229,92 

Rogašovci                     z 1050,8982 4070,2106 900,60241 

Rogatec 1721 1817,3653 1777,332 1764,0562 

Ruše 18836 15419,162 10896,69 12897,59 

Selnica ob Dravi 9029 9460,0798 6798,3952 1688,755 

Semič 6386 6420,1597 3622,8686 4279,1165 

Sevnica 14051 12180,639 12678,034 18944,779 

Sežana 16470 15988,024 27318,957 16504,016 

Slovenj Gradec 32140 24834,331 42289,87 26162,651 

Slovenska Bistrica 28456 43072,854 38774,323 34396,586 

Slovenske Konjice 25298 16508,982 28533,601 23627,51 

Sodražica 3456 #VREDN! 1170,5115 1123,494 

Solčava 312 1251,497 624,87462 218,8755 

Središče ob Dravi 1634 4342,3154 4546,6399 1507,0281 

Starše 10549 3738,523 3933,8014 3299,1968 

Straža 3470 2275,4491 2072,2166 2760,0402 

Sveta Ana 1285 1834,3313 4650,9529 895,58233 

Sveta Trojica v Slov. goricah 2195 1390,2196 1852,5577 772,08835 

Sveti Andraž v Slov. goricah 142 696,60679 #VREDN! #VREDN! 

Sveti Jurij ob Ščavnici 616 1553,8922 2771,3139 923,69478 

Sveti Jurij v Slov. goricah 1452 484,03194 378,1344 632,53012 

Sveti Tomaž 606 2835,3293 488,4654 591,36546 

Šalovci 705 #VREDN! 2126,3791 609,43775 

Šempeter - Vrtojba 12357 14551,896 30338,014 16363,454 

Šenčur 3020 7577,8443 12955,868 6848,3936 

Šentilj 7596 5253,493 4374,1224 11264,056 

Šentjernej 4185 8673,6527 6388,1645 6959,8394 
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Šentjur 24568 23396,208 18748,245 12160,643 

Šentrupert 4452 5718,5629 8057,1715 6511,0442 

Škocjan 1155 7148,7026 2754,2628 1700,8032 

Škofja Loka 39393 62755,489 95729,188 60762,048 

Škofljica 6096 5470,0599 14613,842 11733,936 

Šmarje pri Jelšah 7896 8004,99 10979,94 10014,056 

Šmarješke Toplice 3090 5141,7166 8382,1464 5055,2209 

Šmartno ob Paki 3829 575,8483 6248,7462 10458,835 

Šmartno pri Litiji 2552 8091,8164 5215,6469 6734,9398 

Šoštanj 511321 306734,53 85695,085 20233,936 

Štore 5579 10521,956 19830,491 10742,972 

Tabor                     z 2021,9561 1902,7081 1810,241 

Tišina 1014 1360,2794 132,39719 594,37751 

Tolmin 11620 14475,05 19230,692 15112,45 

Trbovlje 10192 21013,972 12416,249 14925,703 

Trebnje 15859 17030,938 13741,224 26217,871 

Trnovska vas 405 1459,0818 1133,4002 503,01205 

Trzin 13402 18080,838 20865,597 10484,94 

Tržič 4929 9651,6966 7730,1906 6398,5944 

Turnišče 2379 1568,8623 1255,7673 862,4498 

Velenje 113759 127282,44 111037,11 100791,16 

Velika Polana 1036 4176,6467 134,40321 158,63454 

Velike Lašče 2806 1440,1198 1177,5326 1096,3855 

Veržej 209 1504,99 1509,5286 491,96787 

Videm 4000 5977,0459 4237,7131 15028,112 

Vipava 4571 13111,776 8378,1344 5863,4538 

Vitanje 1229 1709,5808 589,76931 818,27309 

Vodice 873 802,39521 1144,4333 2557,2289 

Vojnik 9953 5238,523 4489,4684 5132,5301 

Vransko 1845 3836,3273 8286,8606 13800,201 

Vrhnika 12946 22070,858 26313,942 17938,755 

Vuzenica 1437 4184,6307 2960,8826 2682,7309 

Zagorje ob Savi 15322 21017,964 23476,429 9883,5341 

Zavrč 753 1477,0459 724,17252 468,8755 

Zreče 16426 32006,986 23325,978 13916,667 

Žalec 15732 27064,87 35657,974 42644,578 

Železniki 14120 16239,521 15751,254 11534,137 

Žetale 1132 2108,7824 2910,7322 3538,1526 

Žiri 9487 8880,2395 7933,8014 7019,0763 

Žirovnica 8487 5498,004 9106,319 8930,7229 

Žužemberk 2562 3850,2994 1758,2748 2567,2691 

Vir: Lastni preračuni na podlagi podatkov SURS b. l.e. 
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Deflacionirana vrednost investicij v nove zmogljivosti na 100 prebivalcev občine 

Vrednost investicij brez inflacije / št. podjetij * 100 

 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 857,94562 1422,9756 1349,7652 1785,6658 

Ankaran/Ancarano 0   545,01252 1133,8514 

Apače 941,89944 2128,6972 2716,3458 906,85322 

Beltinci 1620,045 1897,9209 937,10885   

Benedikt 712,14953 400,03327 382,39719 738,50959 

Bistrica ob Sotli   696,50173 112,83852 161,93807 

Bled 770,64815 889,13083 1184,2345 1020,5806 

Bloke 1154,5455 5280,3484 2513,5107 1459,0737 

Bohinj 438,61237 2955,5822 666,15208 733,20308 

Borovnica 3040,081 2514,7424 2036,2558 1844,0309 

Bovec 1189,0819 1442,5218 1769,7862 1828,6603 

Braslovče 935,07463 3910,556 2127,3867 631,86078 

Brda 1295,8128 1763,1404 903,67024 1046,1426 

Brezovica 530,60662 378,55927 3208,1551 583,47185 

Brežice 1531,6476 2222,9077 2911,1802 3569,1402 

Cankova 1222,9008 1282,3976 3023,7772 240,81288 

Celje 1923,0368 1836,5708 2155,3445 2369,8232 

Cerklje na Gorenjskem 3478,0269 1652,5729 2403,4656 2282,9349 

Cerknica 2440,1483 3422,597 2297,7572 1622,4707 

Cerkno 1183,2845 1391,6145 500,97382 1687,0012 

Cerkvenjak 500 2951,6724 2440,6553 527,10843 

Cirkulane 1374,7253 2017,3938 1444,7598 1046,3422 

črenšovci 988,93805 2986,3677 3433,6777 548,7763 

črna na Koroškem 4384,3023 6250,9711 8934,4056 4266,7747 

črnomelj 1170,1126 1526,9362 1761,2878 1559,2062 

Destrnik 766,14173 598,07393     

Divača 1906,0811 3432,3758 979,51512 1077,5244 

Dobje 1470,1493 1366,711 543,88518 1027,9926 

Dobrepolje 393,98496 979,82474 1074,3422 1397,9485 

Dobrna 1034,7107 3491,4043 1563,7823 1604,832 

Dobrova - Polhov Gradec 367,72575 658,61814 286,44072 365,50362 

Dobrovnik/Dobronak 1026,3736 2260,2522 4326,6642 1297,0487 

Dol pri Ljubljani 579,55466 177,99453 532,1574 1128,4992 

Dolenjske Toplice 766,82464 674,6507 402,52917 763,05221 

Domžale 1162,204 1049,1199 1291,5368 1723,7373 

Dornava 1081,0458 1350,5883 516,18269 394,2149 

Dravograd 1316,5342 1278,1536 1006,5418 1663,2508 

Duplek 871,62471 708,76347 661,94206 728,90682 

Gorenja vas - Poljane 1227,2727 1310,0063 697,91368 532,33277 
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Gorišnica 4615,4506 2252,698 3588,972 1517,6243 

Gorje 664,98054 375,65319 124,83494 675,55938 

Gornja Radgona 2488,7255 2873,0467 5847,9787 3150,3402 

Gornji Grad 737,64045 658,46568 335,39773 186,08465 

Gornji Petrovci 254,23729 979,39714 815,89306 874,68518 

Grad 2164,8352 1961,0264 1113,1434 508,03213 

Grosuplje 1088,7364 2272,5626 1603,3174 1542,8112 

Hajdina 655,47945 1047,0287 614,84453 631,86078 

Hoče - Slivnica 992,56678 1186,355 2125,2647 1457,5618 

Hodoš/Hodos 2740   206,50186   

Horjul 823,22835 1268,1861 597,09815 3279,5468 

Hrastnik 3389,7119 3434,5309 3303,6987 1888,409 

Hrpelje - Kozina 2379,1667 1289,7282 2133,3141 2109,6177 

Idrija 2446,4706 2635,054 3577,6203 2441,403 

Ig 1378,018 557,40891 479,34698 498,16571 

Ilirska Bistrica 1049,561 1322,1444 1269,8877 1377,2749 

Ivančna Gorica 1211,7441 1209,2597 2269,7475 910,53596 

Izola/Isola 1295,2735 1380,4306 1433,7575 1447,4729 

Jesenice 4730,5141 3726,5735 6131,7949 6453,1151 

Jezersko 2029,6875 1420,9676 498,51046 534,08077 

Juršinci 1087,2881 1483,2404 1003,009 350,09604 

Kamnik 1541,8999 1377,0231 847,59248 1789,3306 

Kanal 2931,6092 1401,1749 3389,721 5766,2468 

Kidričevo 5745 4547,4173 8397,8631 5680,8018 

Kobarid 1397,4432 2076,229 624,91138 766,487 

Kobilje   2577,6034 1357,1966 408,08395 

Kočevje 2098,3749 2306,2361 2047,4054 1954,1127 

Komen 1082,7715 1170,5161 1453,6899 1332,8957 

Komenda 2557,5221 5856,4689 2457,5355 3298,3557 

Koper/Capodistria 1866,9908 2537,5686 2101,6466 2086,2791 

Kostanjevica na Krki 1050,303 2864,6196 679,04864 949,86688 

Kostel 4396,0784   300,90271 226,76915 

Kozje 3735,0711 3086,3854 1551,5573 1156,3646 

Kranj 1791,9812 2067,6278 2531,0556 1795,3156 

Kranjska Gora 4254,4402 3003,1526 4884,0098 2878,4189 

Križevci 1412,9464 2209,3744 1228,8968 1402,2334 

Krško 5137,6393 5678,774 3222,4206 4835,159 

Kungota 150,15873 292,20556 213,9951 682,01801 

Kuzma 475 1866,1091 2939,854 813,78144 

Laško 911,33787 3106,9119 1358,0545 1417,6317 

Lenart 4328,8493 2137,5928 1751,4927 1723,1346 

Lendava/Lendva 3070,2186 3649,2116 5291,6729 4650,9607 

Litija 2021 2116,214 1859,3443 1626,0079 

Ljubljana 3542,7347 3900,8359 4877,4537 4724,8428 

Ljubno 3595,8333 3286,8689 6154,0269 5112,4175 
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Ljutomer 1248,9519 1806,9188 4455,8646 1605,0032 

Log - Dragomer 352,19941 803,85207 101,41846 339,5545 

Logatec 1112,3182 1098,2182 1452,6834 1544,3435 

Loška dolina 2751,1848 2161,8984 2700,5461 2532,1551 

Loški Potok 3068,6747 3454,6292 893,00159 901,66491 

Lovrenc na Pohorju 821,38728 2428,4764 661,32463 500,33467 

Luče 625,92593 1957,2284 324,64257 313,68411 

Lukovica 6128,7154 4531,0357 4027,723 3853,9292 

Majšperk 738,49372 1409,3661 1342,6171 505,51551 

Makole 993,57798 2811,0446 1659,2882 508,06675 

Maribor 1448,8814 1769,362 1724,8847 1781,5307 

Markovci 1400,3509 1637,684 1249,1349 922,3334 

Medvode 1120,4255 1419,8782 1225,2378 1650,8753 

Mengeš 2816,8263 5667,2178 5560,5277 4149,6009 

Metlika 1881,6434 1903,991 2767,6455 1481,6307 

Mežica 1794,7368 1335,5403 1481,9559 1568,0609 

Miklavž na Dravskem polju 987,97127 1154,1403 1276,6624 1511,9301 

Miren - Kostanjevica 520,04717 2010,3695 1019,8866 416,94556 

Mirna 1097,7401 1997,6005 3342,8569 2107,4683 

Mirna Peč 5132,7731 3049,7145 1580,2804 188,63332 

Mislinja 344,28571 665,67545 230,76476 598,16732 

Mokronog - Trebelno 1350 2382,0491 1344,9924 1676,816 

Moravče 1168,6207 1023,5193 1569,2847 1466,0412 

Moravske Toplice 1610,9948 1043,298 1389,434 2754,8149 

Mozirje 411,39241 256,38378 339,51734 287,78599 

Murska Sobota 1531,8445 1605,9548 2384,7568 1462,0291 

Muta 2628,0632 2949,7396 1524,8125 4308,8689 

Naklo 1443,2927 2362,5862 1919,8415 3084,9696 

Nazarje 10118,981 9010,1048 10786,413 7475,8493 

Nova Gorica 1282,4653 1659,3159 1621,6523 1090,1691 

Novo mesto 10409,775 9475,8351 3727,7333 5697,716 

Odranci 5227,7108 5137,4524 6859,5259 6090,667 

Oplotnica 432,55814 1045,9082 585,92444 134,65627 

Ormož 2261,057 2200,2254 1729,8291 1492,951 

Osilnica 1706,6667 13123,752 327,64962 193,08001 

Pesnica 1451,0081 1390,106 1135,1174 697,29676 

Piran/Pirano 861,68549 1310,6918 927,6487 1747,4779 

Pivka 2122,8188 1756,1859 4987,652 3319,1233 

Podčetrtek 1728,0303 1562,2041 737,56985 2368,7477 

Podlehnik 6078,125 12395,411 12816,226 32794,905 

Podvelka 3461,5385 2127,9359 1616,5379 2330,3741 

Poljčane 1762,1818 3300,3845 2214,6732 1313,6181 

Polzela 995,60976 1500,3169 1356,7977 438,2541 

Postojna 1854,9306 1771,3503 1478,3629 2065,4142 

Prebold 3750,58 2608,4817 748,41694 4796,4157 



Priloga 1 

 

 

Preddvor 2074,7331 937,39913 1874,5124 614,73439 

Prevalje 3435,7143 1737,383 3126,9246 2377,8876 

Ptuj 1781,2953 1429,4179 1749,3298 1765,3267 

Puconci 5584,6821 1914,5617 2839,1533 749,47678 

Rače - Fram 848,0226 1118,5568 1199,086 769,62261 

Radeče 660,25641 1980,8484 862,58776 641,78282 

Radenci 2429,6875 2483,7472 910,09224 1631,3013 

Radlje ob Dravi 1966,8488 2224,6578 2730,4135 1517,4986 

Radovljica 1409,3506 1258,3463 917,66959 958,85891 

Ravne na Koroškem 2416,6256 2647,9967 5961,5382 3119,6622 

Razkrižje 1908,3333 1222,5549 2465,8591 1428,2938 

Rečica ob Savinji 1307,9365 1061,121 577,26371 475,40161 

Renče - Vogrsko 839,45946 860,31146 1282,6993 1009,6365 

Ribnica 2386,5333 2870,8486 1009,246 2469,3301 

Ribnica na Pohorju 811,42857 506,88097 303,72809 322,71945 

Rogaška Slatina 3042,8258 2592,1189 3362,3149 2958,4939 

Rogašovci   724,75738 2695,5037 625,41834 

Rogatec 835,43689 845,28617 722,49268 753,87018 

Ruše 3574,1935 2892,9009 2055,9793 2299,0357 

Selnica ob Dravi 2711,4114 2798,8402 1987,8348 481,12679 

Semič 2970,2326 3086,6152 1700,8773 1990,2867 

Sevnica 1140,5032 987,88635 1029,0612 1518,0111 

Sežana 1069,4805 1018,3455 1679,1 980,63078 

Slovenj Gradec 2060,2564 1560,9259 2633,2422 1598,2071 

Slovenska Bistrica 1379,3505 2078,8057 1835,9054 1641,8418 

Slovenske Konjice 2205,5798 1384,9817 2348,4445 1897,792 

Sodražica 1986,2069   657,59075 613,93113 

Solčava 367,05882 1375,2714 735,14662 243,195 

Središče ob Dravi 1373,1092 3809,0486 4023,5752 1310,4592 

Starše 3892,6199 1349,6473 1435,6939 1174,0914 

Straža 1360,7843 888,84731 784,93055 992,8202 

Sveta Ana 1324,7423 2015,7487 4844,7426 923,28075 

Sveta Trojica v Slov. goricah 2032,4074 1287,2403 1715,3312 756,94937 

Sveti Andraž v Slov. goricah 211,9403 995,15255     

Sveti Jurij ob Ščavnici 385 924,93584 1679,5842 563,22852 

Sveti Jurij v Slov. goricah 1668,9655 537,81326 415,53231 695,08804 

Sveti Tomaž 904,47761 4231,8348 697,80771 909,79302 

Šalovci 992,95775   2531,4037 677,15306 

Šempeter - Vrtojba 1638,8594 1935,0926 3945,1254 2105,9786 

Šenčur 366,06061 899,98151 1496,0586 763,47754 

Šentilj 1714,6727 1159,7115 934,64153 2443,3961 

Šentjernej 946,83258 1865,3017 1429,1196 1490,3296 

Šentjur 1738,712 1581,8937 1264,2107 806,94377 

Šentrupert 2588,3721 3194,7279 4174,7003 3356,2083 

Škocjan 671,51163 3993,6886 1538,6943 909,52043 
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Škofja Loka 2016,0184 3028,7398 4460,8196 2802,6775 

Škofljica 682,64278 592,63921 1515,9587 1167,5558 

Šmarje pri Jelšah 1151,0204 1148,4921 1550,839 1338,7776 

Šmarješke Toplice 1679,3478 2570,8583 4149,5774 2362,2527 

Šmartno ob Paki 2069,7297 293,80015 3093,4387 4887,3062 

Šmartno pri Litiji 770,99698 2352,2722 1402,0556 1767,7007 

Šoštanj 94864,75 57983,843 16168,884 3626,1534 

Štore 1978,3688 3578,8966 6699,4904 3654,0721 

Tabor   1630,6097 1522,1665 1331,0595 

Tišina 478,30189 638,62885 62,158306 279,05047 

Tolmin 1024,6914 1273,0915 1692,8426 1331,4934 

Trbovlje 989,51456 2038,2126 1165,845 1351,9658 

Trebnje 1660,6283 1750,3534 1352,4826 2523,3755 

Trnovska vas 686,44068 2316,0029 1666,765 698,62784 

Trzin 1544,0092 2026,9998 2248,4479 1135,9631 

Tržič 427,12305 814,48917 628,98215 509,03694 

Turnišče 1618,3673 1045,9082 810,17245 594,79296 

Velenje 5437,8107 6015,238 5142,988 4493,5874 

Velika Polana 1883,6364 7593,9031 224,00535 251,80085 

Velike Lašče 728,83117 360,02994 299,62662 282,57359 

Veržej 222,34043 1601,0532 1623,149 502,00803 

Videm 1403,5088 2247,0097 1524,3572 5386,4202 

Vipava 946,37681 2748,8001 1741,8159 1213,9656 

Vitanje 924,06015 1295,137 453,6687 676,25875 

Vodice 225,5814 205,74236 285,39484 603,12003 

Vojnik 1716,0345 867,30512 709,23671 812,1092 

Vransko 1008,1967 1998,0872 4384,5823 6969,7984 

Vrhnika 907,85414 1510,6679 1774,3723 1166,369 

Vuzenica 760,31746 2168,2025 1617,9687 1482,1718 

Zagorje ob Savi 1401,8298 1900,3584 2066,5871 857,94567 

Zavrč 1214,5161 2272,3783 842,06107 558,18512 

Zreče 3480,0847 6532,038 4693,3557 2845,9441 

Žalec 826,69469 1402,3249 1838,0399 2112,1634 

Železniki 2929,4606 3280,7113 3162,9024 2226,6673 

Žetale 2021,4286 3574,2075 4933,4444 5996,8688 

Žiri 2564,0541 2220,0599 1949,337 1728,8365 

Žirovnica 2338,0165 1489,974 2415,4692 2307,6803 

Žužemberk 1050 1540,1198 700,5079 976,14794 

Vir: Lastni preračuni na podlagi podatkov SURS b. l.e. 
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Število dijakov 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 748 743 748 743 

Ankaran/Ancarano     102 101 

Apače 114 116 113 99 

Beltinci 330 339 323 306 

Benedikt 94 116 113 114 

Bistrica ob Sotli 60 64 64 71 

Bled 299 292 270 252 

Bloke 71 66 56 48 

Bohinj 205 199 192 191 

Borovnica 193 168 160 158 

Bovec 82 86 77 74 

Braslovče 208 212 212 211 

Brda 219 209 211 197 

Brezovica 540 494 521 539 

Brežice 842 831 845 813 

Cankova 73 67 63 56 

Celje 1750 1617 1645 1575 

Cerklje na Gorenjskem 329 338 324 335 

Cerknica 466 453 439 418 

Cerkno 198 193 194 188 

Cerkvenjak 90 88 90 88 

Cirkulane 78 79 88 75 

črenšovci 143 151 156 155 

črna na Koroškem 108 100 95 109 

črnomelj 466 456 446 478 

Destrnik 106 107 96 98 

Divača 125 110 111 109 

Dobje 49 49 40 38 

Dobrepolje 154 172 184 168 

Dobrna 102 95 86 88 

Dobrova - Polhov Gradec 394 404 386 359 

Dobrovnik/Dobronak 36 36 39 40 

Dol pri Ljubljani 224 229 252 256 

Dolenjske Toplice 136 125 115 114 

Domžale 1386 1384 1385 1394 

Dornava 93 108 110 99 

Dravograd 368 376 370 356 

Duplek 269 275 257 243 

Gorenja vas - Poljane 416 412 407 396 

Gorišnica 172 165 162 179 

Gorje 101 118 113 101 

Gornja Radgona 307 304 298 276 
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Gornji Grad 95 101 96 108 

Gornji Petrovci 65 65 54 55 

Grad 85 79 73 74 

Grosuplje 797 767 812 833 

Hajdina 157 137 132 141 

Hoče - Slivnica 343 368 330 362 

Hodoš/Hodos 8 8 8 10 

Horjul 117 113 125 121 

Hrastnik 319 309 311 315 

Hrpelje - Kozina 129 118 127 141 

Idrija 498 475 455 458 

Ig 227 228 228 243 

Ilirska Bistrica 452 422 429 429 

Ivančna Gorica 749 711 697 662 

Izola/Isola 498 475 454 452 

Jesenice 726 692 654 641 

Jezersko 27 28 28 24 

Juršinci 87 83 91 90 

Kamnik 1129 1092 1119 1110 

Kanal 198 209 210 198 

Kidričevo 251 252 245 229 

Kobarid 144 155 165 158 

Kobilje 18 24 22 23 

Kočevje 559 534 494 503 

Komen 119 140 133 128 

Komenda 236 232 237 265 

Koper/Capodistria 1706 1680 1583 1594 

Kostanjevica na Krki 94 100 96 87 

Kostel 8 15 15 15 

Kozje 133 129 131 127 

Kranj 2075 1999 1958 1929 

Kranjska Gora 136 131 126 127 

Križevci 133 129 124 117 

Krško 1000 959 944 965 

Kungota 144 178 172 164 

Kuzma 38 44 41 37 

Laško 498 502 501 487 

Lenart 288 275 281 279 

Lendava/Lendva 323 299 282 259 

Litija 653 654 624 601 

Ljubljana 9340 8388 8640 8543 

Ljubno 121 122 128 121 

Ljutomer 447 425 415 410 

Log - Dragomer 94 128 137 142 

Logatec 603 628 590 589 
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Loška dolina 133 157 151 163 

Loški Potok 69 71 73 78 

Lovrenc na Pohorju 110 120 119 118 

Luče 61 57 60 59 

Lukovica 259 273 276 253 

Majšperk 163 154 144 140 

Makole 77 77 81 86 

Maribor 3535 3000 3032 2965 

Markovci 145 148 159 142 

Medvode 611 591 598 593 

Mengeš 263 260 267 291 

Metlika 338 309 314 315 

Mežica 130 125 124 116 

Miklavž na Dravskem polju 231 240 221 221 

Miren - Kostanjevica 144 160 161 154 

Mirna 97 100 98 84 

Mirna Peč 135 125 133 141 

Mislinja 208 213 223 206 

Mokronog - Trebelno 133 132 124 120 

Moravče 254 268 264 262 

Moravske Toplice 224 202 207 199 

Mozirje 204 201 206 202 

Murska Sobota 618 560 570 532 

Muta 171 164 156 142 

Naklo 262 265 251 235 

Nazarje 129 113 101 100 

Nova Gorica 1193 1084 1094 1105 

Novo mesto 1452 1369 1388 1339 

Odranci 58 63 60 68 

Oplotnica 147 144 154 166 

Ormož 493 530 484 449 

Osilnica 5 4 7 8 

Pesnica 298 293 295 314 

Piran/Pirano 529 513 521 495 

Pivka 208 203 218 231 

Podčetrtek 148 145 136 132 

Podlehnik 61 61 58 55 

Podvelka 90 78 80 74 

Poljčane 133 155 166 154 

Polzela 235 263 269 261 

Postojna 567 567 520 519 

Prebold 148 150 156 157 

Preddvor 163 154 155 152 

Prevalje 268 275 253 250 

Ptuj 886 804 766 745 
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Puconci 193 208 197 178 

Rače - Fram 268 264 235 239 

Radeče 168 177 175 166 

Radenci 179 187 174 187 

Radlje ob Dravi 225 201 220 216 

Radovljica 689 649 634 646 

Ravne na Koroškem 457 443 427 390 

Razkrižje 33 43 45 40 

Rečica ob Savinji 99 95 84 83 

Renče - Vogrsko 151 145 137 142 

Ribnica 417 372 355 359 

Ribnica na Pohorju 51 43 48 44 

Rogaška Slatina 456 456 451 450 

Rogašovci 120 104 110 102 

Rogatec 135 136 123 117 

Ruše 305 291 265 248 

Selnica ob Dravi 190 182 168 166 

Semič 128 130 132 140 

Sevnica 731 693 687 663 

Sežana 396 386 367 366 

Slovenj Gradec 830 703 724 691 

Slovenska Bistrica 973 975 957 969 

Slovenske Konjice 634 610 577 571 

Sodražica 78 79 78 72 

Solčava 22 24 22 23 

Središče ob Dravi 72 63 63 56 

Starše 167 164 162 154 

Straža 151 150 158 166 

Sveta Ana 83 89 93 88 

Sveta Trojica v Slov. goricah 84 95 83 72 

Sveti Andraž v Slov. goricah 50 61 56 49 

Sveti Jurij ob Ščavnici 115 115 106 98 

Sveti Jurij v Slov. goricah 98 102 101 97 

Sveti Tomaž 85 88 92 92 

Šalovci 49 50 48 46 

Šempeter - Vrtojba 241 221 204 200 

Šenčur 390 394 397 379 

Šentilj 315 306 299 302 

Šentjernej 293 283 283 287 

Šentjur 796 787 767 770 

Šentrupert 118 123 124 119 

Škocjan 135 128 137 144 

Škofja Loka 939 957 987 948 

Škofljica 352 411 452 414 

Šmarje pri Jelšah 407 403 393 410 
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Šmarješke Toplice 118 135 126 127 

Šmartno ob Paki 166 148 148 129 

Šmartno pri Litiji 252 271 256 244 

Šoštanj 342 371 351 353 

Štore 181 165 158 145 

Tabor 62 57 56 59 

Tišina 157 154 152 150 

Tolmin 403 445 439 427 

Trbovlje 617 569 545 484 

Trebnje 490 469 475 484 

Trnovska vas 47 50 40 38 

Trzin 152 144 157 152 

Tržič 594 549 527 502 

Turnišče 127 121 106 112 

Velenje 1170 1156 1172 1125 

Velika Polana 49 44 52 51 

Velike Lašče 148 171 161 166 

Veržej 62 50 51 45 

Videm 183 197 192 186 

Vipava 262 248 241 235 

Vitanje 98 105 108 94 

Vodice 252 247 227 219 

Vojnik 373 356 381 372 

Vransko 126 130 134 124 

Vrhnika 612 636 617 613 

Vuzenica 107 108 120 126 

Zagorje ob Savi 683 660 636 626 

Zavrč 68 60 55 52 

Zreče 270 293 301 292 

Žalec 736 754 768 760 

Železniki 332 320 334 316 

Žetale 49 51 52 52 

Žiri 203 208 188 202 

Žirovnica 162 166 176 173 

Žužemberk 228 222 202 196 

Vir: SURS b. l.f. 
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Število kadrovskih štipendij na 100 dijakov občine (za 5 let odložena spremenljivka) 

Podatki se nanašajo na leta 2008, 2009, 2010 in 2011 in so upoštevani s časovnim zamikom 5 

let v letih 2013, 2014, 2015 in 2016. 

  2013 2014 2015 2016 

Ajdovščina 2,17 1,41 0,84 0,60 

Ankaran/Ancarano         

Apače 0,00 0,68 0,68 0,00 

Beltinci 0,00 0,00 0,00 0,28 

Benedikt 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bistrica ob Sotli 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bled 6,95 5,81 6,40 0,00 

Bloke 2,15 2,60 2,67 0,00 

Bohinj 9,88 9,09 10,25 6,22 

Borovnica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bovec 4,62 3,45 0,82 0,00 

Braslovče 0,93 0,00 0,45 0,47 

Brda 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brezovica 0,83 0,40 0,61 1,25 

Brežice 0,53 0,11 0,11 0,23 

Cankova 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celje 7,35 5,90 2,90 2,86 

Cerklje na Gorenjskem 0,30 0,00 0,00 0,27 

Cerknica 4,62 2,83 2,04 1,72 

Cerkno 3,93 0,44 2,25 3,60 

Cerkvenjak 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cirkulane 0,00 0,00 1,09 0,00 

črenšovci 0,00 0,00 0,00 0,00 

črna na Koroškem 1,94 2,11 1,96 0,00 

črnomelj 0,96 1,10 0,51 0,00 

Destrnik 0,00 0,00 0,00 1,56 

Divača 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobje 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobrepolje 0,69 0,65 0,00 0,00 

Dobrna 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobrova - Polhov Gradec 0,94 0,60 0,31 0,77 

Dobrovnik/Dobronak 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dol pri Ljubljani 0,48 0,00 0,83 0,89 

Dolenjske Toplice 0,00 0,68 0,56 0,00 

Domžale 5,47 4,97 5,56 5,80 

Dornava 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dravograd 15,13 16,28 0,53 0,25 

Duplek 0,30 1,13 0,77 0,00 

Gorenja vas - Poljane 1,04 0,27 0,52 0,48 

Gorišnica 1,20 1,16 1,20 1,27 
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Gorje 1,56 0,75 0,00 0,00 

Gornja Radgona 0,26 0,27 0,58 0,61 

Gornji Grad 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gornji Petrovci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grad 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grosuplje 3,03 0,77 0,49 0,36 

Hajdina 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hoče - Slivnica 0,29 2,56 0,27 0,00 

Hodoš/Hodos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Horjul 3,60 6,20 3,23 3,91 

Hrastnik 1,37 1,56 0,83 1,39 

Hrpelje - Kozina 1,52 0,78 0,79 0,82 

Idrija 5,35 10,04 1,93 0,20 

Ig 2,43 1,95 1,57 0,38 

Ilirska Bistrica 1,19 1,58 1,27 1,08 

Ivančna Gorica 3,96 0,65 0,91 0,92 

Izola/Isola 0,93 0,76 1,35 0,40 

Jesenice 4,70 2,77 1,64 1,03 

Jezersko 0,00 4,55 4,17 0,00 

Juršinci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kamnik 0,54 0,24 0,50 0,36 

Kanal 1,01 0,44 0,00 0,00 

Kidričevo 2,23 2,81 0,38 1,57 

Kobarid 48,85 10,27 0,00 0,00 

Kobilje 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kočevje 1,31 0,31 0,15 0,33 

Komen 2,90 3,55 5,43 0,00 

Komenda 0,46 1,04 1,01 1,32 

Koper/Capodistria 1,86 1,81 0,50 0,51 

Kostanjevica na Krki 0,00 0,00 0,00 1,06 

Kostel 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kozje 0,00 0,00 0,72 1,42 

Kranj 4,26 2,79 24,42 0,90 

Kranjska Gora 2,74 1,60 0,00 0,00 

Križevci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krško 3,73 4,04 0,83 0,58 

Kungota 0,64 0,64 0,61 0,00 

Kuzma 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laško 0,46 0,15 0,00 1,25 

Lenart 0,82 0,62 1,00 1,24 

Lendava/Lendva 1,02 0,56 0,28 0,00 

Litija 1,03 0,59 1,38 0,80 

Ljubljana 5,44 6,87 6,21 9,76 

Ljubno 2,90 0,71 0,00 0,00 

Ljutomer 0,75 0,40 0,63 0,21 
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Log - Dragomer 0,00 0,74 1,39 0,00 

Logatec 2,57 0,81 1,12 0,50 

Loška dolina 4,20 0,00 0,00 0,00 

Loški Potok 1,87 1,11 0,00 0,00 

Lovrenc na Pohorju 0,00 0,00 0,00 0,00 

Luče 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lukovica 1,79 1,48 2,17 0,37 

Majšperk 0,54 0,61 0,00 0,00 

Makole 0,00 1,27 1,41 0,00 

Maribor 3,03 3,02 2,06 2,10 

Markovci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Medvode 2,26 2,01 1,56 1,55 

Mengeš 1,57 1,52 0,64 0,66 

Metlika 0,29 0,56 0,30 0,90 

Mežica 2,01 0,65 0,61 0,75 

Miklavž na Dravskem polju 0,36 1,13 1,14 0,78 

Miren - Kostanjevica 1,60 0,00 0,60 0,54 

Mirna         

Mirna Peč 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mislinja 0,00 0,00 0,40 0,43 

Mokronog - Trebelno 2,50 0,00 0,00 0,00 

Moravče 16,94 15,83 12,81 9,52 

Moravske Toplice 0,42 0,00 0,00 0,00 

Mozirje 0,52 0,52 1,50 0,90 

Murska Sobota 7,32 8,93 0,29 0,46 

Muta 1,68 1,70 1,29 1,34 

Naklo 4,67 2,73 0,00 0,39 

Nazarje 0,72 0,84 1,59 2,33 

Nova Gorica 3,04 1,23 1,36 1,50 

Novo mesto 5,25 5,62 0,88 0,67 

Odranci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oplotnica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ormož 1,07 0,50 0,34 0,36 

Osilnica 28,57 37,50 8,33 12,50 

Pesnica 0,29 0,31 0,62 0,33 

Piran/Pirano 7,52 6,40 5,49 6,39 

Pivka 34,16 28,26 0,00 0,00 

Podčetrtek 0,00 0,65 0,58 0,00 

Podlehnik 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podvelka 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poljčane 2,17 1,80 0,00 0,00 

Polzela 0,87 0,45 0,43 0,40 

Postojna 2,24 0,69 0,35 0,16 

Prebold 0,00 0,00 0,00 0,00 

Preddvor 0,60 0,60 0,00 0,00 
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Prevalje 0,31 0,00 0,00 0,00 

Ptuj 1,50 0,00 0,98 0,88 

Puconci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rače - Fram 0,38 0,00 0,00 0,00 

Radeče 0,44 0,00 0,00 0,56 

Radenci 0,50 1,44 0,00 0,00 

Radlje ob Dravi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Radovljica 1,47 1,30 0,89 1,10 

Ravne na Koroškem 1,29 0,78 0,43 0,65 

Razkrižje 0,00 0,00 2,56 0,00 

Rečica ob Savinji 2,52 0,00 0,87 0,95 

Renče - Vogrsko 1,07 1,11 0,58 0,63 

Ribnica 2,28 2,33 1,30 1,95 

Ribnica na Pohorju 1,45 0,00 0,00 0,00 

Rogaška Slatina 1,38 0,66 0,71 0,00 

Rogašovci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rogatec 0,00 0,68 0,00 0,00 

Ruše 0,67 0,37 0,00 0,74 

Selnica ob Dravi 0,62 1,18 2,07 0,48 

Semič 2,78 3,93 1,58 2,04 

Sevnica 0,62 0,26 0,00 0,13 

Sežana 2,04 1,18 1,24 0,48 

Slovenj Gradec 0,63 0,26 0,13 0,66 

Slovenska Bistrica 1,71 1,74 1,27 1,32 

Slovenske Konjice 2,10 2,37 0,99 1,29 

Sodražica 1,94 2,50 1,22 1,30 

Solčava 0,00 0,00 0,00 0,00 

Središče ob Dravi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Starše 0,00 0,00 0,00 0,67 

Straža 1,75 0,62 0,62 0,00 

Sveta Ana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sveta Trojica v Slov. goricah 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sveti Andraž v Slov. goricah 1,67 2,13 0,00 0,00 

Sveti Jurij ob Ščavnici 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sveti Jurij v Slov. goricah 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sveti Tomaž 0,00 0,00 0,00 0,00 

Šalovci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Šempeter - Vrtojba 11,32 9,30 6,14 4,00 

Šenčur 1,52 1,18 1,36 0,85 

Šentilj 0,32 0,00 0,00 0,33 

Šentjernej 2,99 3,46 3,24 2,05 

Šentjur 3,09 2,16 2,44 1,71 

Šentrupert 1,74 2,78 3,00 2,75 

Škocjan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Škofja Loka 2,45 1,33 1,85 2,19 
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Škofljica 0,52 0,27 0,00 0,00 

Šmarje pri Jelšah 0,21 0,66 0,24 0,23 

Šmarješke Toplice 0,00 0,00 0,71 0,69 

Šmartno ob Paki 0,60 0,00 0,00 0,00 

Šmartno pri Litiji 0,49 0,00 0,00 0,00 

Šoštanj 11,38 0,00 0,00 0,79 

Štore 16,20 12,15 6,71 1,56 

Tabor 2,60 1,28 0,00 2,47 

Tišina 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tolmin 0,93 0,63 0,22 0,00 

Trbovlje 1,34 1,80 0,73 0,77 

Trebnje 1,23 0,88 1,12 1,48 

Trnovska vas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trzin 13,95 15,32 10,81 9,22 

Tržič 1,04 0,32 0,65 0,86 

Turnišče 0,00 0,00 0,00 0,00 

Velenje 10,51 9,68 4,42 5,32 

Velika Polana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Velike Lašče 0,55 0,00 0,55 0,00 

Veržej 1,69 0,00 0,00 0,00 

Videm 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vipava 0,34 0,33 0,36 0,00 

Vitanje 0,00 0,00 1,22 0,00 

Vodice 0,48 1,29 0,44 0,45 

Vojnik 0,23 0,47 0,24 0,00 

Vransko 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vrhnika 0,80 0,31 0,30 0,14 

Vuzenica 0,82 1,75 1,83 2,25 

Zagorje ob Savi 2,42 2,62 0,27 0,14 

Zavrč 0,00 0,00 0,00 1,39 

Zreče 30,61 19,81 17,76 12,50 

Žalec 3,36 1,27 1,35 1,66 

Železniki 8,86 3,15 2,44 4,71 

Žetale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Žiri 9,96 4,55 4,20 4,98 

Žirovnica 0,00 1,25 0,00 0,67 

Žužemberk 0,69 0,34 0,34 0,36 

Vir: SURS b. l.g. 

 

 

 



 

 



Priloga 2 

 

Spoštovani! 

Sem mag. Petra Kunc, študentka Univerze na Primorskem, Fakultete za management Koper. 

V doktorski disertaciji se ukvarjam z izzivom povezovanja srednješolskega izobraževanja in 

gospodarstva, ki postaja vedno bolj pereč, saj bi bilo treba na državni ravni vzpostaviti model 

povezovanja, česar se zavedajo v obeh sferah, konkretno pa tak model še ne obstaja. S tem 

povezovanjem bi lahko pripomogli tudi k večji inovativnosti mladih ter zmanjševanju njihove 

brezposelnosti, saj je zlasti strukturna brezposelnost posledica neusklajenosti med šolstvom in 

gospodarstvom. Zanimajo me vodstveni vidiki in stališča tistih, ki lahko pomembno 

prispevajo k reševanju tega problema. 

Z intervjuji bom pridobila dragocene podatke za nadaljnjo raziskavo. 

Prosim Vas, če odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Sodelovanje v intervjujih je anonimno. 

 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in 

gospodarstvo za doseganje dobrih rezultatov. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja dveh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 
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Intervju VU1: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Ja na tem delovnem mestu sem pa že devet let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Ja veste, glede na to, da delam v šolstvu celotno življenje, je bilo eno izmed mojih bom rekel 

osnovnih motivov, ki sem ga cel cajt zasledoval pravzaprav, kako čim bolj ta dva sveta med 

seboj povezovat. Že kot ravnatelj na srednji šoli v času usmerjenega izobraževanja nismo 

zapustili sodelovanja s podjetji, še več, mi smo imeli redna srečanja s podjetji, z zaposlenimi 

in mladimi, tako da je ta zadeva delovala. Ampak ne gre se samo za to, da bi to zgodovino 

povedal. Gre se za to, da pravzaprav trdim, da kvalitetnega poklicnega izobraževanja brez 

tesnega sodelovanja delodajalca in šole oziroma mladega, ki se bo kasneje iz šole zaposlil, ne 

more iti, ker je treba tesno gradit njegov razvoj, kot tudi je treba znati na nivoju sistema tesno 

gradit povezave in te potrebe in znati zadovoljiti eden drugega. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Ja, poglejte. Država je že kar dosti let nazaj z zakonom o poklicnem izobraževanju pravzaprav 

vpeljala socialno partnerstvo, ki na nacionalnem nivoju, mislim, da kar dobro deluje.  Vse te 

strukture, ki odločajo o poklicnem izobraževanju, so socialno partnersko sestavljene, tudi sam 

proces priprave – od poklicnih standardov do izobraževalnih programov kot tudi do izvajanja 

izobraževalnih programov teče socialno partnersko. Zdaj, jasno je, da vse ni idealno, zaradi 

tega, ker šole so zdaj v lokalnem okolju, ki pa je zdaj mogoče malo drugačno, kot se je 

razmišljalo v nacionalnem okolju in ta lokalna pravzaprav lokalne povezave med lokalnimi 

delodajalci, med šolo in med lokalno skupnostjo, bi morala biti močnejša za zadovoljitev 

potreb, bom rekel, občanov, mladih ljudi, njihovega razvoja, konc koncev šole izobražujejo 

pretežno, bom rekel, za lokalne delodajalce, pretežno, saj jasno mladi se gibljejo, mobilnost je 

v državi, izven države, ampak nekako mora biti šola usmerjena v to, da te potrebe nekako 

zadovoljuje. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Ja CPI ima zelo veliko vlogo v bistvu. CPI – Center za poklicno izobraževanje je osnovna 

razvojna institucija v poklicnem izobraževanju, ki ravno to socialno partnerstvo skozi vse faze 

dejansko gradi. Ravno to socialno partnerstvo skozi vse celotne faze dejansko gradi – v vseh 

teh fazah je prisoten, tudi v fazi šole, sodelovanje šole pa delodajalcev, mentorjev ipd., kar 

pomeni, da CPI ima kar lahko velik vpliv na to. Je pa res, da na lokalnem nivoju, pa nismo 

toliko prisotni, ker bolj sodelujemo s šolami, smo pa jasno pripravljeni tudi na lokalnem 

nivoju pomagati v ta razvoj v taki koaliciji. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Ja to je vedno problem, ravno to, da ko je primanjkljaj delavcev, je jasno so delodajalci zelo 

zainteresirani ne. Malo manj so bili zainteresirani v času pravzaprav recesije ne, kjer so šole 

imele kar nekaj težav, da so otroke dali za tisti del praktičnega izobraževanja pri delodajalcu 

uspevale plasirati. Zdaj razvite firme, firme, ki gledajo daleč, firme, ki gradijo tudi na razvoju 

človeških virov, že začnejo razmišljati o tej dolgoročni politiki ne in razmišljanje o tej 
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dolgoročni politiki na lokalnem nivoju je tisto, ki bi potem prineslo tudi dolgoročnejše 

dejanska sodelovanja. Je pa res da, tako kot nam izginevajo poklici ne, tako izginevajo tudi 

firme in zdaj – ta proces mora biti živ, mora biti podprt na lokalnem in nacionalnem nivoju. 

Ko govorimo podprto, govorimo o zakonodajnih podprtih, govorimo tudi eventualno tudi o 

kakih finančnih spodbudah in podobnih zadevah, zato da lahko celotna zadeva deluje. 

Vsekakor pa mora biti interes lokalnih delodajalcev in šole – v tem sodelovanju zato da 

mladim omogočajo njegov dejansko razvoj. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Ja zdaj pridemo v zgodbo denarja, ki je za to potrebno ali pa ni za to potrebno. To je tudi ena 

izmed stvari, ki je vedno prisotna. Zdaj delodajalci pričakujejo za te bom rekel njihove 

storitve ali kakor koli temu rečemo – tudi neko družbeno priznanje ne. Tu bi lahko še marsikaj 

postorili, to sem prepričan, čeprav iz evropskih socialnih skladov dobijo neke določene 

nagrade. Vendarle mislim, da bi se dalo tudi sistemsko še kaj razmislit, zato da bi ta zadeva še 

bolj funkcionirala. Vsekakor je pa potrebno imeti, če hočemo kvalitetno sodelovanje, 

kvalitetne mentorje pri delodajalcih. S kvalitetnimi mentorji, ki se zavedajo njihove vloge 

prinašanja znanje na mlade, prinašanje znanje tudi na starejše konec koncev – saj vendarle 

tudi starejši ljudje menjajo svoje poklice, pa začnejo na novo ali kakor koli ne. In status takih 

mentorjev znati reševati pametno, bi prineslo vsekakor nek določen napredek na tem 

področju. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Pa saj to sem že kar govoril. Vlada vsekakor ima tale nacionalni makro pogled, kjer more 

omogočiti zakonodajno in bom rekel finančno, da lahko ti sistemi med seboj enakovredno 

sodelujejo. V tem kontekstu jaz mislim, da je ogromno že na tej državi narejeno, zakonodaja 

je tukaj prilagojena. K temu telesa, kot sem že rekel, ki odločajo o poklicnem izobraževanju, 

so socialno partnersko sestavljena. Res je, da z ukinitvijo obveznega članstva v nekih 

zbornicah, se je moč zbornic mogoče malo zmanjšala. Ne gre se samo za neko moč, ampak 

gre se za kadrovsko moč, nudenje tega, kar se od zbornic v takem primeru pričakuje. Se pravi, 

ta segment ima še kaj za postoriti, ampak nekako je postavljen. Zdaj, potem pa prihaja še 

iniciativa, jasno s – interes sodelovanja. Ko govorimo o sodelovanju, pač sodelovanje, kot 

sem že prej govoril – na lokalnem nivoju. Ker mora imet tudi šola in delodajalec na lokalnem 

nivoju imeti ta interes o sodelovanju, ne samo enostranski interes – obojestranski. Vmes je pa 

še ta mladi, ki pa ni nujno, da ima iste interese kot pričakuje delodajalec ali mogoče šola ali 

kakor koli. In zdaj je treba tega mladega oborožiti z dovolj znanjem, zato da bo znal tudi sam 

se odločat, mu malo svetovat, iskat njihove talente, zato da ga lahko usmeriš tja, kjer lahko 

dosežejo maksimum. Premalo nas je v Sloveniji, da pravzaprav kogar koli izgubljamo. In je 

treba vsakega iskat, njegov maksimum, da lahko doseže. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

O tem sem že cel cajt skoraj govoril o tem. 
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Če imate še kaj za dodati. 

Skozi tale intervju sem kar nekaj stvari že našteval, katere je potrebno. Jaz mislim, jaz 

verjamem v lokalne v bistvu povezave, ko govorimo o lokalni povezavi med lokalno 

skupnostjo, šolami in lokalnimi delodajalci.  

Zdaj verjetno je ena taka luknja, ko je verjetno krivo tisto obdobje recesije, ko niso razmišljali 

vnaprej. 

Ja, ampak je vedno več delodajalcev, ki razmišljajo. Verjemite mi, delodajalci, ni samo zaradi 

tega, ker imajo trenutno konjukcijo in zdaj vidijo potrebe po delavcih, ker so tudi že prej 

nekateri delodajalci izpostavili, da za določen poklic otrok ni. Se pravi, če želimo mi v 

določenih poklicih otroke, morajo te poklice poznati, morajo biti zanimivi, morajo biti tudi 

dovolj finančno stimulirani. Zdaj pa vsak želi potem neko dostojno življenje ne, in jasno bolj 

so sicer dovzetne za te zadeve bolj napredne firme, ki tudi v lastni razvoj človeških virov dosti 

dajo. In vedno več je teh, ki so začele ponovno skrbet za razvoj lastnih človeških virov. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Ja, veste zaposljivost ni vedno povezana samo z vlogo takih povezovanj. Zaposljivost je zelo 

vezana tudi s trenutnim ekonomsko gospodarskim stanjem neke branže ali pa več branž. 

Zaposljivost je vezana tudi na sploh eksistenco firm v določenem okolju, na razvojnih 

projektih teh firm in na razvojnih projektih branž. Tu mora država in gospodarstvo imeti 

določene smeri razvoja in potem potrebno v teh smereh, v teh določenih branžah tudi od 

spodaj znati delati v tem segmentu. Pa še to – vedno ne bo dalo rezultatov, ker so interesi 

mladih vendarle tudi drugačni. Jaz vedno trdim, da je treba pri mladih poiskati njegov talent 

in ga znati razviti do kraja. Ta talent ni nujno, da je točno tisti talent, ki ga bo to gospodarstvo 

rabilo, čeprav gospodarstvo zna ponucat vse vrste talentov, bodite brez skrbi. 

Pa tudi zdaj mladi razmišljajo drugače kot mi. 

Mladi drugače razmišljajo, mladi vedo, da v svoji karieri bodo sigurno menjali večjo število 

poklicev, večjo število delodajalcev in je njim znanje eno izmed kategorij, ki mu bo 

omogočala v svojem lastnem razvoju. Drugače razmišljati, je treba vedno iskati, ravno kot 

sem prej rekel – pri mlademu – znati ga usmerjati, zato da gre v to, kar dejansko mu najbolj 

leži, ker tam bo dosegel največji maksimum, pa tudi to ne garantira, da bo celo življenje lahko 

delal. Zelo malo ljudi bo delalo celo življenje eno in isto zadevo. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Ja, tako je. V Sloveniji je že zgodovinsko in sociološko pojem izobrazbe zelo močno 

zasidrano v našem kontekstu – imet čim višjo izobrazbo je za Slovenca že zgodovinsko 

gledano velik pomen, zaradi tega ker tudi v družbi s tem je ugled nekoga rasel. To je 

zakoreninjeno v nas, zaradi tega mladi, pa tudi mi starši, želimo otrokom čim višjo 

izobrazbeno raven, kar pa sploh ni nujno, da je povezano z zgodbo potreb na našem trgu dela. 

Zaradi tega se tudi dogaja, sigurno marsikateri mlad gre ven, ker nima dovolj možnosti pri 

nas. Je pa tudi res, da to zna biti tudi ovira, zaradi tega, ker potem nekdo čaka na Zavodu in 
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čaka, da bo dobil to zaposlitev, ne gre pa delati nekaj drugega in graditi skozi kariero 

pravzaprav svoj karierni razvoj … 

… in pridobivati izkušnje … 

in mogoče menjati tudi zadevo ne. To mislim, da je še kar za postoriti, verjetno ne. Prepričati 

tudi mlade, da začnejo tudi v nečemu drugemu in da najdejo drugačne poti v svojem življenju. 

S tem je pa jasno al govorim, bom rekel o teh možnostih za start-upe ali kakor koli, saj tega je 

ogromno, ampak mladega je treba prepričat v to, da naj ne čaka na neko idealno šanso ne, 

ampak je šanso treba graditi sam. Na tem je treba delati z mladimi, zato da drugače 

koncipirajo izobrazbo, kot sem rekel prej – njegova izobrazba ne bo nujno tista, v kateri bo on 

uspešen v življenju. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ja, zdaj inovativnost je zelo širok pojem. Ko sem sam bil in bil sem tudi učitelj, pa ravnatelj 

in marsikaj ne, sem se vedno hecal, če je znal kdo domačo nalogo inovativno naredit ne, da je 

bil super, ker se je znajdel in jo je naredil, kljub temu da ni veliko truda vložil, malo heca. 

Zdaj, kaj inovativnost je  – zdaj vedno mislimo o inovativnosti samo o izboljšavah, o nekih 

novih proizvodih ipd. Ja, tudi to je. Ampak inovativnost je vsakodnevna zadeva, kjer lahko v 

navadnih procesih izboljšaš z manjšim korakom, ki prinese na kraj kraju velik finančni efekt. 

So odnosi, je to, da mi ni ni treba, bom rekel, pri tekočem traku to prinesti na to stran, ker že 

lahko pogruntam, da mi pride z druge strani. En kup stvari je, kjer je treba mladim pustit 

možnost izražanja in povedanja svojega mnenja. Največje ubijanje inovativnosti je 

reproduciranje nekih podatkov – faktografskih podatkov, ki služijo samo memorizaciji – daleč 

od tega – jaz mislim, da mlademu treba omogočit povedat svoje mnenje, treba mu omogočit 

razmišljanje na glas ipd., kjer potem odpre drugačna dimenzija tega mladega nazora. Mi smo 

bili zelo dobri učenci, če smo ponovili, vse kar so nas naučili in bolj kot si znal ponoviti točno 

tako, kot so nas učili, boljši si bil. Al si bil tudi istočasno inovativen al si lahko imel mnenje, 

da je drugače mogoče to razmišljanje bilo al pa drugače se kaj dogajalo. Tu je prostor zelo 

odprt. Je treba tu mladim pustit dovolj prostora, da lahko izražajo svoja mnenja, da lahko 

izražajo tudi svoja tehnološka razmišljanja. In na tem znat gradit. Tudi sam način dela v šolah 

se jasno mora potem spremenit ne. Čim manj ali nič več frontalnega, vedno več skupinskega, 

vedno več ustvarjalnega, zato da neko nalogo rešujejo skupaj. 

Čeprav to so mi pri moji prejšnji raziskavi za mag. nalogo ravnatelji sami rekli, da je ovira za 

inovativnost ravno to zunanje preverjanje: poklicna matura, matura, ker se učitelji bojijo in 

delajo samo to, kaj bo na maturi. 

Jaz tukaj sem v plus in v minus. Namreč neki standardi veljajo in je treba dosegati te 

standarde. Ali res preverjamo z maturo, to klasično maturo, točno te standarde preverimo. Da 

se z maturami tudi drugače preverjat, kot preverjamo mi. Mi precej faktografsko preverjamo, 

precej, res je prefaktografsko, ampak to ne more biti izgovor. Zaradi tega, ker učitelj lahko 

tudi še zmeraj ustvarjalno dela, pa jih tudi te faktografske podatke nauči.  

V bistvu z drugimi potmi pride do … 
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Jasno lahko otroci sami pridejo do teh istih podatkov. Stvar je, če hočemo inovativnega 

učenca, mu moramo pustiti svojo lastno pot skozi. In ga moramo voditi skozi te poti, ga 

moramo usmerjat, ne pa enostavno predajat, namreč znanje ni več edino pri učitelju. Otrok 

najde znanja drugod bistveno več, kot ga učitelj ima. To se pravi je treba mu znat v bistvu 

osmislit to znanje, ki ga ima in ga je treba znat usmerjat, mu to znanje, ki ga ima, ki ga je 

pridobil skozi učenje v šoli, ki ga je pridobil skozi neformalno učenje, prek interneta ali pa če 

je pri stricu se nekaj naučil, čisto vseeno – ampak je treba znat osmislit te zadeve. To je 

proces, ki bo tudi v šolskih klopeh marsikaj spremenil, jasno tudi na sistemih bo marsikaj 

spremenil, to sem prepričan. Jaz mislim, da tudi matura bo evalvacijsko se še spreminjala – že 

sedaj se spreminja. A smo res, že znamo, kako to inovativnost skozi maturo merit in podobne 

zadeve. To jaz mislim, da tudi stroka bo morala, ta razvojna stroka na tem področju tudi še kaj 

delat. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Ja zdaj tukaj za gospodarstvo bi težje sam ocenjeval, zato ker bom rekel, toliko imam stike z 

gospodarstvom, ampak toliko stikov, da bi lahko dal neko oceno težko, bom rekel. Dejstvo je 

pa, da neinovativne firme so obsojene na nizko dodano vrednost. To je dejstvo in vse – potem 

take firme lahko gradijo samo na število kosov na minuto al pa na uro in na enih dveh al treh 

izmenah. Ko govorimo o inovativnem gospodarstvu, govorimo o gospodarstvu, ki poskuša 

pot spreminjat na tak način, da ima čim več dodane vrednosti in da v bistvu znajo vsak 

zaposlen že inovacijsko kakšno izboljšavo naredit bodisi v procesu bodisi v samem izdelku in 

kako priti do tega in s tem potem izboljševat, kako nagradit tudi take, je dejstvo, kdo so taki. 

Mi vedno razmišljamo, da je to sami oni znanstvenik, ni res ne … 

Lahko je delavec v proizvodnji … 

Jaz vedno rečem, da že navadna gospodinja doma (v navednicah navadna, ker cenim to delo) 

že zna si marsikaj olajšat sama, čisto inovativno. 

Zelo inovativne so tiste, ki z malimi plačami pridejo skozi mesec … 

Zelo inovativno je, če znaš si olajšat svoj posel v hiši. Tako zna, bom rekel, vsak dober 

gospodar nekega posestva inovativno si neke stvari izboljšat, zato da – te manjše zadeve tudi 

prinesejo, ne samo velike ne. In mlade je treba na to navajat, mora cel cajt znat opazovat 

okrog in si znat to zadevo razlagat tako, da lahko se še poboljša in izboljša zadevo. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Ja, jaz mislim, da tukaj se bi dalo marsikaj. Mladi gledajo na te stvari drugače. Starejši smo že 

malo vkalupljeni, imamo neke znanstvene pristope, imamo neke ustaljene pristope tudi 

vsakodnevnega svojega življenja in iz celotne svoje že preživete dejansko preživetega 

obdobja in na nekih nalogah, če gledamo čisto razvojnih, rešit nek problem v proizvodnji ali 

kakor koli – drugače gledamo. Zdaj tam, kjer so se šole in firme povezale, kje so dali neke 

strokovne izzive mladim in so mladi v timih delali v šolah, so dobili čisto nove inovativne 

ideje, ki so jih ponekod celo uporabili in s tem si celo svoj bodoči kader že skoraj malo 

vzgajajo. Jaz mislim, da tega se da marsikaj narediti, ampak to pomeni, da je treba tudi pouk 
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znati treba graditi drugače. Če bo otrok skozi tako nalogo pouk delal, mora tudi učitelj potem 

drugače delat. Ni več tisto, kar sem prej rekel – predavanja, ampak mora skozi tako nalogo še 

vsa ostala znanja mu pritegniti zraven. Kako to naredit? To se da. Pri načinu dela se zaradi 

inovativnosti največ da narediti, to je definitivno. 

Naslednje vprašanje se nama povezuje na to. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Zdaj ravnokar sem rekel, jaz mislim, da ko sem šel, dolgo let že nazaj po uspešnih šolah po 

uspešnih državah, sem povsod videl, je pouk potekal pravzaprav malo drugače, kot sem si ga 

sam znal predstavljat pri nas in podobne zadeve. Povsod so delali na nekem konkretnem 

primeru, reševanje nekega konkretnega primera v skupinah z različnimi vlogami v teh 

skupinah v istem razredu. In v bistvu so oni reševali dotičen problem, ne samo da jim je 

učitelj predaval, seveda učitelj je tudi nekaj odpredaval – ene temeljne resnice, temeljne 

aksiome ipd. Ampak potem so skupine vsaka za sebe delale in jasno on mora vodit, mora 

poznat vse probleme, ampak tudi učitelj ni vsemogočni in dostikrat so se rešitve najdle med 

mladimi ne med učiteljem, skratka ne ponujat mu rešitev – išči rešitev. Način dela je čisto 

drugačen. Saj pravim, svoj čas smo ponujali znanje in rešitev in vse. 

To zdaj mi naredimo veliko s projektnimi dnevi oziroma tedni. 

Jaz mislim, da tak način bi moral teči tri četrt pouka. Moje mnenje je – jaz vem, kako sem 

delal, sem fizik, sem svojo fiziko učil na čisto poseben način, zato je ogromno otrok tudi 

odšlo fiziko študirat. 

Jaz mislim, da tudi družboslovje se da tako, sem prepričan, namesto se učit, kateri vse 

sociologi so bili in kaj vse oni so povedali – seveda je treba tudi to, to so neke resnice, ki so 

bile. Je pa treba te resnice znat v društvenem okolju jih detektirat, če so in če niso, znat 

povedat, zakaj misliš, da to ne velja ipd. In znat izražat svoje mnenje, to je zgodba čisto nekaj 

drugega. Jaz nisem specialist vsakega predmeta, daleč od tega, sploh si ne delam teh utvar, da 

bi lahko nekemu predmetu rekel, naredite tako ali tako, ampak stroka mora znat iti v tem 

kontekstu v razvoj. In jaz mislim, da tu imamo še dovolj za delat. Čeprav jaz mislim, da naše 

šole so dobre, rezultati naših dijakov so dobri, lahko pa bi bili še boljši.  

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

To ste že povedali. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Ja, saj to sami veste, da nekatere šole delajo zelo dobro za svojo okolico, to ni težko rečt. Če 

bi rekel, da ta okolica Velenje dela z Gorenjem zgledno, še zdaj dela s svojim rudnikom in 

podobne zadeve. Da Novo mesto delajo z Revozom, delajo zgledno s Krko in podobne 

zadeve. Kjer je interes, se ta zadeva zelo povezuje, ampak obojestranski interes. Ker ni 

pomembno, da samo šola ima interes, tudi delodajalci in obratno. Ponekod imajo samo 

delodajalci interes in šola ni zainteresirana. Zato ker to pomeni določen napor in določene 
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spremembe v nečemu. Mi starejši ljudje pa smo taki, da težko se na neko stvar, ki vkalupljeno 

teče, zdaj spreminjamo. Učitelji pa smo precej stari, na žalost je tako. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Lejte, zdaj če govorimo o povezovanju teh dveh sfer. Če govorimo o poklicnem 

izobraževanju in strokovnem izobraževanju jasno je, da delodajalci pričakujejo v bistvu 

določena znanja pri mladih, od tega so neka znanja temeljna. Se pravi, katera znanja se 

pričakuje, katere spretnosti, katere kompetence jih moramo znati definirati skupaj in to 

definiramo skupaj. To tudi znamo postaviti v izobraževalne programe. Jaz trdim, da vsega ne 

razvijemo, kar mi splaniramo v izobraževalnih programih. Zdaj, zakaj se vsega ne razvije. To 

ne pomeni, da so šole zaradi tega slabe, zaradi tega ker tukaj potem je več faktorjev v igri. Je 

mlad, je delovno okolje, je starševsko okolje, je šolsko okolje in to znat povezovat v neko 

celoto zato, da bo mlademu interesantno in da bo točno naredili to, kar želimo – končni 

izdelek, je tudi malo iluzorno pričakovati. Ampak to so polja, kjer se da še kako delat, zdaj ga 

čim prej približat tej realni sferi dela in ga čim prej skozi šolski proces tudi usposabljat na 

delovnem mestu je zadeva, ki je tu in bo vedno tu. Jaz mislim, da v nadaljnjih obdobjih bo 

tudi zgodba tu imela velik razvojni potencial in ima. Se pravi, kako ta znanja, ki so pri 

delodajalcih, prenesti hitreje. Ne čakati,, da neki pridobi v šoli in potem ko pride tja, da še 

pridobi – skupaj, da se gradi, da se dosega to, kar sem rekel od začetka. Skratka ta prenos 

znanj iz firm v šolo, iz šole v firme mora biti še večji in ne smemo pozabiti, da pravzaprav, ko 

sem že prej govoril, da ni – to kar se naučimo v šoli, je samo del tega, kar se v življenju 

naučimo. In poklicno izobraževanje ne moremo več gradit samo kot začetno izobraževanje, 

ampak predvsem življenjsko in sistem mora biti tak narejen, da nekdo lahko nadgrajuje, 

dopolnjuje, pridobiva nova znanja, je sposoben tega, kar pomeni, da ga moramo v tem 

formalnem izobraževanju tega usposobit, zato da bo znal kasneje in da bo čutil to željo in zato 

pravim inovativnost je vedno znanost, pravim jaz temu, je zelo pomembna ne. Zato da bo 

kasneje znal še iskat tista znanja, ki jih še rabi, ki čuti da jih rabi, ki jih mora še pridobit.  

Ki jih zdaj še ni, ker šele bodo. 

Šele bodo in tu pa mu bodo znanje morale dat še spet ti socialni partnerji, firme, ki znajo 

razvojno razmišljat in kako, v katerih smereh it. Šole bodo morale tudi sledit, ne samo zaradi 

formalnega, zaradi mladih, ampak tudi za vseživljenjsko učenje ljudi in to mora biti celovit 

sistem, ki omogoča razvoj posameznika, Jasno se lahko izraža s svojimi potenciali na 

delovnem mestu, ampak da je istočasno zelo aktiven državljan, ker tega ne smemo pozabiti, 

služba je osem ur, življenje pa 24 ur in moramo imeti tudi to dimenzijo pri državljanu, da je 

potem človek lahko zadovoljen. 

 

Intervju VU2: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Prav na tem šest let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Absolutno mora bit.  
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3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Zakaj bi bilo treba kaj spremeniti, nisem rekla, da je treba kaj spremeniti. Treba je samo še 

izboljšati to sodelovanje, kajti trenutno je gospodarstvo in drugi socialni partnerji, tudi 

sindikati so prisotni v čisto vseh, v vseh stopnjah priprave programov in tudi izvedbe, zato ne 

vidim razloga, da je treba kar koli spremeniti na bolje ali pa bog ne daj – na slabše. 

Pri pripravi programov sodelujejo, pri  njihovem sprejemu, v strokovnih svetih so vsi socialni 

partnerji, in gospodarstvo in sindikati.  

Pri objavah razpisov, ki jih damo vsako leto za učna mesta oziroma za dijake v vpisu razpis za 

srednje šole – sodelujejo gospodarske zbornice. Njim pošljemo v opredelitev, da povedo, kaj 

je potrebno in kateri programi in poklici so pomembni, v vajeništvu sodelujejo zdaj, absolutno 

zelo aktivno zelo angažirano in pa v bistvu imamo tudi koordinacijo na ministrstvu, kjer si 

izmenjujemo eni in drugi koordiniramo, poskušamo koordinirati delo. Jaz ne vidim, kaj bi še 

lahko bolj sodelovali. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Ravno to, kar sem rekla: mi smo tisti, ki dejansko – mi smo tu zaradi tega, da odgovarjamo na 

potrebe gospodarstva. Zlasti v tistem delu, ki govori o poklicnem, v splošnem tako ali tako 

vemo, da  gimnazije so prvenstveno namenjene nadaljnjem študiju. V poklicnih in strokovnih 

smo pa zato, da odgovorimo na njihove potrebe, vendar treba pa je vedeti, da če se midve 

danes zmeniva za nov program, bo šele čez tri, štiri, pet let. In to je treba pač vedet, da 

določene možnosti obstajajo v okviru obstoječih programov, kjer je 20 odstotkov kurikula 

odprtega in to pomeni, da lahko posamezne šole odgovorijo na potrebe lokalne skupnosti ali 

pa na potrebe delodajalcev, ki so v tisti njihovi bližini in v teh 20 odstotkov imajo 

fleksibilnega kurikula. In to pomeni, da ta fleksibilni kurikul pravzaprav en tisti most, da čim 

hitreje se odziva na potrebe gospodarstva. Seveda pa, vsak od teh socialnih partnerjev lahko 

kadar koli zahteva spremembo standardov, poklicnih standardov programov – kadar koli, po 

bom rekla po službeni dolžnosti se pa vsakih pet let morajo revidirat. To pomeni zdaj 

maksimalno kolikor se da, so programi pripravljeni k temu, da se odzivajo na potrebe 

gospodarstva in  

Tako, da je tako nepretrgano sodelovanje … 

Absolutno … (se že navezuje na vprašanje 5) 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

(Odgovorjeno že pri prejšnjem vprašanju.) 

6. Ali obstajajo kateri dejavniki, ki zavirajo ta dialog? 

To zdaj takole – če obstaja interes na obeh al pa treh straneh, koliko je, ni problem. Če pa ne 

obstaja interes, to pa ponavadi se vedno dogaja, kadar je gospodarstvo v depresiji. Kadar je v 

depresiji – v krizi, potem pač seveda ni odziva, takrat pa moramo …  

Torej je zdaj v bistvu strukturna brezposelnost zdaj zaradi tega, ker je bila pred leti takrat 

recesija, kriza. 

Ja ma nisem to, a veste strukturna, dejansko vprašajte gospodarstvo, njih sprašujemo, kaj 

menite, kaj je potrebno, kaj boste potrebovali – ja ne morejo odgovorit … 
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Aha, ker ne vejo, kako se bo spreminjalo … 

Tako je. In se v bistvu zelo težko hitro se odziva, zato pravim je tisti gibljiv del kurikula – 

torej da bi se lahko vsaj v določenem delu že hitreje odzvali. In dejansko oni tudi ne vedo. 

Pride ena stvar, recimo zaradi katere se lahko poruši cel poklicni – cela panoga. Lej in to – v 

bistvu tudi gospodarstvo tudi zelo težko pove, kaj  bo čez pet let, ko bi mi morali že zdaj začet 

ga izobraževat, da bo čez pet let prišel na trg. 

Prehiter razvoj, prehitre spremembe … 

Da. In globalizacija, to je treba vedet, da globalizacija, ne vem, če nekje na svetu se kar koli 

zgodi, mi to zelo hitro zaznamo.  

7.  In kateri ga spodbujajo? 

/ 

8. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Zdaj v bistvu je da, ne moremo reč, kdo je odločujoč, vsi morajo sodelovat. Če enega ni, 

potem je odločujoč, tako, če me razumete – če je odsoten, je odločujoč. Torej ga manjka v 

tem procesu. In potem pač gre stvar po eni liniji, ki pa ni nujno, da je vredo. Zdaj takole. 

Kakor koli gledamo, vlada in država je tista, ki financira in vodi politiko in strategijo. In zdaj 

če ona zapelje malo drugače, mimo gospodarstva, imamo težave. Dejstvo pa je, da smo 

premajhni, da bi si lahko privoščili, da koga ni – če me razumete. 

9. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Tako, kot sem rekla – sodelovat moramo tako na vseh, vsak v svojem delu, tako kot je 

predvideno tudi v družbi. Mi moramo poskrbet za izobraževanje, gospodarstvo pa mora 

poskrbet za usposabljanje. Ker potem bo dobilo tudi usposobljene. Če bodo prepustili šolam, 

da bodo same usposabljale, potem ne bojo odgovarjali na njihove potrebe. 

Potem ne dajat krivdo na njih, če oni ne sodelujejo. 

Tako je. Tako je. 

Mi smo tle zadolženi za izobraževanje in  to lahko rečem, da opravimo 100-odstotno. Ker je 

dejansko 95 %, 97 % populacije iz osnovne šole, se vpiše v srednjo. To pomeni, da v bistvu 

vso populacijo izobrazimo, vendar, če pa hočemo imet usposobljene za njihovo delovno 

mesto, potem morajo pa sami pristopiti. Morajo tudi izrazit interes. Ta interes pa je spet vezan 

– zdaj ko manjka delavcev, so vsi zainteresirani za dijake. Ko je pa višek delavcev na trgu 

dela, pa nočejo sprejet dijake ne. In potem pa bolj šolski sistem funkcionira. Ampak država 

kot taka mora zagotoviti tudi če po šolskem sistemu izobražene, ampak jih vsaj imajo, potem 

ko se spet odprejo delovna mesta in ko je možnost ponovno zaposlovanja. Tako da ena in 

druga  – da v tem primeru je država tista, ki vleče voz, ne glede na to, ona mora zagotavljati 

kontinuirani dotok delavcev ali pa usposobljenih kadrov na trg dela.  

Ali so zdaj ustrezno usposobljeni ali ne – tu pa je odziv, tu pa nam morajo oni povedat in tudi 

oni sodelovat. Oni pa mislim gospodarstvo. Oni morejo povedat, kaj hočejo imet in če 

sodelujejo, bodo dobili tak kader zelo hitro. 
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10. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Če vidi, menim, vsaj po mojem, da še mladi imajo največji težave s tem, da jih je strah, kaj bo 

delodajalec, iti delat. Oni 27 let študirajo, recimo ne. Prvo so v srednji šoli, tam dvanajst let, 

pol če še greš študirat, pa do 27. leta starosti, pa 25., če gre do magisterija – on ni delal nič 

drugega v svojem življenju, kot samo recimo se izobraževal. In ga je zelo strah, kaj pa pomeni 

delat. In ravno ta del v srednjih šolah in ta možnost sodelovanja z gospodarstvom, je ta strah 

lahko zelo hitro premagat. In če on ve v srednji šoli, v kaj bo šel, je ta povezava zelo hitro 

lahko vidna. Včasih imajo gimnazijci malo več težav, ker on študira, študira – 12 let srednje, 

tri ali štiri leta visoke, pol še magisterija zraven. Je res star 26, 27 let, ko pride na trg dela in še 

ni delal. Ker ti potem vseeno že začnejo – s 15, 16 leti že pridejo k delodajalcu, recimo 

poklicna, tudi 4-letna strokovna, recimo s 17-imi že pride v stik z delodajalci in ve približno, 

kaj ga čaka v njegovem poklicu. In je dejansko ta bariera premagana že zelo hitro in tudi lažje 

in hitreje najde in ve, kaj lahko pričakuje od delodajalca. In tudi delodajalec na tak način dobi 

povratno informacijo, kaj jih učijo na šolah. Ker sodelovanje med šolo in v bistvu delodajalci 

pa mora bit – šola mora povedat delodajalcu, kaj ona ima v programu in delodajalec ve, kaj 

lahko pričakuje. To pomeni, da je vzajemno plemenitenje. On ve, kaj lahko pričakuje od 

dijaka, šola pa ve, kaj delodajalec rabi. In ta povezava mora funkcionirati. In tam kjer 

funkcionira, ni težav. Res pa je, da šola pa ne more za posamezno delovno mesto usposabljati. 

To lahko samo delodajalec dela. En izobraževalni program ima lahko tri poklice. In šola ne 

izobražuje prav za vsak poklic posebej. Varilca ne izobražujemo – je v sklopu strojnih teh 

programov, ni pa za poklic. In to hočem rečt da, delodajalec ne more pa pričakovat, da bo za 

vsak poklic točno dobil. Mora še sam dodat – to je to. 

11. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

To sva odgovorili že prej, ker bi že prej morali razmišljati. 

Dejstvo pa je, da tu ne gospodarstvo ne šola ne vlada težko naredi, razen da bi čim bolj 

splošno izobraževala, pa da potem lažje – to so pa zdaj razne strategije in politike vseh držav, 

ki se – nismo edini, ki se srečujemo s tem. To definitivno nismo. Vsaka država zdaj poskuša 

po svoje – Finci po svoje – malo gredo k splošnemu, da bi kompetence in splošni del, da pa 

potem na delovnih mestih pridobivajo izkušnje, ampak po mojem mnenju je treba povezovat 

še vedno na tak način, kot smo zdaj. Morda bo pa v prihodnosti res potrebno malo bolj splošni 

del, pa poklicni del, bolj v trgu, ja. Ampak dejstvo je, trenutno pač funckionirajo tako kot 

funkcionirajo in lahko rečem, da zelo dobro trenutno. Zato ker je potreba in prvič se nam je 

zgodilo, da nam šole poročajo, da delodajalci prihajajo na šole po ljudi ne. To se je zdaj 

zgodilo – bi rekli Marija se nam je prikazala. 

V bistvu hitra sprememba v tako smer. 

Da. Dejansko se odzovejo – delodajalci se zelo hitro odzovejo. Šolski sistem se dejansko ne 

more tako odzivat, ker je proces malo daljši, ampak obstajajo drugi mehanizmi, s katerimi jih 

lahko z vseživljenjskim usposabljanjem, izobraževanjem – so pa drugi mehanizmi, ki se 
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potem vežejo na ta začetno izobraževanje – saj tudi jaz, če bi imela samo tisto znanje izpred 

40 let, bi bila neuporabna. 

Vsak mora poskrbet za razvoj naprej. 

Tako je. 

12. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ravno ta del, menim, da tule gospodarstvo zelo veliko lahko pomaga. Ravno trenutno je 

robotizacija, digitalizacija – je izredno privlačno za mlade in če zna gospodarstvo se povezati 

s šolami, da jim da določene možnosti uporabe teh inštrumentov, orodja ali kar koli, bo 

mladina zelo zainteresirana za vpis in se zelo dobro odzivajo na to. Mladi pravzaprav zelo, 

imajo radi inovativne pristope, novo tehnologijo, celo bolj kot profesorji. 

Jaz pravim, da imamo malo več težav pri učiteljskem kadru, kjer malo težje in počasneje 

sprejemajo, sploh ker je povprečno že 30 let zaposlen – to pomeni, da so stari tam blizu 60 let. 

No in tu imamo težave. Mladi pa nimajo težave s tem, da ne bi znali se vključit v to. 

Sem sama opazila, da jih moraš sam z inovativnimi pristopi jih pridobiti in motivirati. 

Da. No in tu je pri učiteljih največji problem. 

13. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Zdaj spet bom rekla: šola stoji al pade na učiteljih na ravnatelju, torej na kadrih. Če je šola 

odprta do inovativnosti, podpira, potem ima vse možnosti, da to tudi je. Zdaj bom rekla tako, 

zakonske podlage so, tudi strokovne podlage so, treba pa je naredit – tam pa je pač odvisno od 

šole. In to se pozna – ene šole so izredno odprte in tiste nimajo po navadi težav z dijaki, z 

vpisom. Tam kjer pa se je malo počakalo, malo ne prav dela, tako ne odziva, je pa tudi vpis 

včasih malo manjši. 

Torej možnosti so. Je pa seveda vse odvisno od ljudi. 

14. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

To sma v bistvu že, če bi gospodarstvo pristopilo… 

V bistvu da. Ne vem, če bi gospodarstvo želelo, ker takole lejte, če gospodarstvo sodeluje pri 

usposabljanju, sodeluje pri pripravi programov. To pomeni, da te nove pristope ona lahko zelo 

hitro vpelje v programe in v bistvu, če potem dobi dijake na usposabljanje. Mislim, da ni tak 

problem, a veste, da ni pogojev, ne. Problem je večji, da jih je treba izrabit, da jih je treba 

uporabit. In gospodarstvo ima možnosti, da to uporabi na šoli. Tako kot ima šola možnost, da 

v sodelovanju z gospodarstvom zelo hitro vpeljejo inovativne elemente. 

15. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Ja, absolutno. Tule pri inovativnih pristopih jaz vidim večji izziv pri gospodarstvu, ker v 

bistvu dejansko brez, če pride nekdo iz šole, kjer je nek vrhunski pristop, pride potem pa na 

prakso nekomu, pa reče, kaj se pa greš – če me razumete, ka pa delaš, to pa v praksi ne gre 

tako. No jaz sem delala na gostinski in vem da, recimo je šel na prakso, pa je bil tehnik 

kuharstva v tistem času, prišel je pa na prakso, mentorca pa je bila – ne vem polkvalificirana, 
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recimo, NPI je imela končano. No in ona, seveda mu je na vsak način hotela pokazati, da 

nima pojma kaj je praksa, da je butast, kljub temu da je izobražen itd. To so pa potem tiste 

zgodbe, kjer nam inovativnost včasih pogori, no. Tako bom rekla ne. Treba je najdit tudi 

dober odziv v gospodarstvu, a veste dostikrat mentorji svoje frustracije, bom rekla, si jih malo 

popravljajo na dijakih in pa če pride z inovativnim pristopom, ki ne gre, bom rekla, v 

razmišljanje starejših, je velika neumnost. To pomeni, ima težave, to pomeni, da je bistveno 

lažje, če nam ta inovativnost prihaja iz gospodarstva, da zahtevajo od dijakov to, potem je 

zgodba drugačna. Če jih pa v šoli pripravimo na nekaj vrhunskega, potem pa pride na prakso, 

pa lupi krompir … al pa samo pometa – je pa to neki druzga. In tu so zgodbe, tu je še 

potrebno malo delati.  

Če hočeš imeti dobrega delavca, moraš tudi nekaj vložiti v njega. Zdaj vsak reče: se mi ga ne 

da učit, zaradi tega, ker ste vi zadolženi za to. Ja lej za tvoje delo ga mi ne moremo naučit, pa 

če smo še tako dobri ne. 

Je treba na sploh razmišljanje malo spremenit. 

Tako je. 

16. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Veste kako, zdaj, jaz predlagat s tega vidika, bolj težko kar koli predlagam. Mislim, da bi bilo 

treba bolj gospodarstvenike vprašat, kako oni vidijo sodelovanje, ne ker mi smo tisti, ki 

moramo izobraževalni program izpeljat in šola je po navadi odgovorna za program. Al zdaj 

delodajalec bo zraven al ne bo. Če delodajalca ne bo, ga bo morala usmerit v svoje delavnice 

v svoje MIC-e, al kar koli. Bistvo je, da jaz zdaj težko rečem, kje vidim možnosti dodatne, 

lahko samo rečem, lejte, bila bi zelo vesela, če bi gospodarstvo in delodajalci bili pripravljeni 

malo več sodelovati in malo manj jamrat, da … 

Pa dajat neke spodbude, predloge … 

Tako je. Še bolje bi bilo, če bi dobre plače dal, potem pa sploh ne bi bil problem. 

Pa ne bi odhajali v tujino. 

Ja. Vajenci zdaj imajo, ampak to ni moja pravica to razlagat, vajenci smo morali dat celo v 

zakon, da jim morejo plačat, pa ni problem nikjer, če me razumete, je včasih, da je preveč.  

V Avstriji se pa to dobro obnese. 

Ja, lejte, pač kultura je drugačna. Mentaliteta je taka. Avstrija – ne moremo je prinest sem. 

17. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Veste kaj, vsepovsod imajo težave. Dejstvo je, da tudi Nemci zdaj že morejo plačat, država 

dati spodbude delodajalcem itn. Zdaj bom rekla tako, jaz po eni strani razumem tudi 

delodajalce, ker trg je neizprosen, ne. In tam ni časa, da bi se zdaj oni, ne vem, imeli veliko 

časa, pa tko – se morejo zelo hiter odzvat. Če se hiter odzovejo, potem tudi časa nimajo za, 

ker morejo prvo sebe usposabljat, ne pa da še pol za koga druzga. Glede na to, da Slovenija 

ma tako al tako, naše gospodarstvo temelji na srednjih in majhnih podjetjih. Ti pa nimajo 

toliko ne resursov ne in kadrovskih in finančnih, da bi se lahko še s tem ukvarjali. Tako, da mi 
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je po eni strani razumljivo, da je tako. In mi se moremo temu, kar imamo, dejansko prilagajat 

in zaradi tega imamo mi neko mešanico vajeništva, ki je dijak in hkrati vajenec, skratka eno 

tako, ker edino to, ker naš trg … 

En manager mi je rekel, da oni veliko vlagajo, dajo šolam in sodelujejo s šolstvom, samo, da 

jim pa potem mala podjetja »kradejo«. 

Ja dejansko, ker pol mu pač malo več plača, ampak mora pa tudi malo več delat. Ampak, 

veste, saj ne krade, saj kroži, če me razumete. 

Na tak način je rekel, mi vlagamo, potem nam pa mala podjetja pokradejo delovno silo. 

Ja pol bi pa mi isto lahko rekli, ja mi kar naprej vlagamo, pol nam pa grejo v tujino, ampak 

dejstvo je, da krožijo. A veste, on, ko bo pa ta spet malo dvignil plačo, bo pa prišel k njemu 

nazaj. Delavec kroži, ne moreš ga vezat in rečt, zdaj bo pa samo pri nas. Tako kot tudi mi ne 

moremo rečt, mi smo vlagali v njega, vsak dijak nas stane na leto tri pa pol jurjev, al pa pet, 

šest, ne, ampak mi ga izobražujemo, on lahko gre kamor koli. Naša naloga je, da ga 

izobrazimo, ampak v končni fazi, tudi če gre v tujino, bomo pa kake davke dobili kdaj malo 

višje. Če me razumete, bo pa druga sredstva, bo pa otroke vzdrževal, če so tukaj ali pa kar 

koli. Manj al več se pa potem mlajši delavci, ko imajo družino, se pa potem vračajo. Zdaj iz 

zelo pragmatičnega razloga – šolstvo je zastonj, zdravstvo je zastonj, v bistvu sociala kot taka 

bistveno boljša, kot je drugje in se nam potem vračajo, vrnejo se nazaj. No, hočem rečt, da 

gledanje, da nam gre al pa da odide, ja to je smisel, namen, saj dejansko ljudje krožimo in to 

nas bogati. To da ga jaz izobrazim, pa potem gre v tujino, bo pa prišel nazaj, bom pa katerega 

druzga spet, mislim to ne moreš rečt, bom pa enega izobrazil in zato, ker si ga izobrazil, mora 

biti tako. 

18. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

O te sva že veliko, bi še kaj dodali. 

Ne ne bi. 

Intervju VU3: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Na tem delovnem mestu sem od leta 92. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Ja, menim, da je pravzaprav zveza neposredna na nek način, kajti učenje je pravzaprav 

prilagajanje oziroma učenje prilagajanje na adaptacijo v različnih človekovih obdobjih in 

seveda kariera je ena – hočemo nočemo temeljna a ne oblika našega aktivnega življenja in 

obdobja in seveda je tukaj velika konekcija, velika povezanost, dasiravno sigurno bi moralo 

šolstvo zavzeti tudi tiste druge pozicije, glede na staro obliko gospodarstva. Nekako omogoča 

tudi preostali natalni razvoj, ki ga pa mogoče ta gospodarski razvoj do zdaj še ni zapopadel. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Pravzaprav bom rekla tako, da koncept vseživljenjskega učenja je dejansko že star, 

uveljavljen pa ni. Vsekakor se mi zdi pomembno, da gledamo človeka, ki menja se z 

življenjskimi obdobji, se razvija v vsakem obdobju do svojega viška, potem ima pravzaprav 

svojo novo priložnost in jasno skozi obdobje šolanja, od začetnega šolanja od otroštva naprej, 
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se mi zdi, da šola igra zelo zelo pomembno vlogo, ki je verjetno v celoti ne odigra, predvsem 

zato, ker vemo, s kakšnega nagiba je šola nastala. Danes imamo do šole, ali raje rečeno do 

učenja kot metode, oblike adaptacije, precej drugačno mišljenje. Otroci dandanašnji pa tudi 

inteligentni ljudje v preteklosti nikoli niso enačili šole z intelektualnim razvojem, z različnimi 

oblikami učenja, kajti šola je v svoji osnovi bila namenjena dejansko temu, da bi ljudje delali, 

pridno delali, bili odzivni in to so bile seveda tiste stare želje v tistem starem gospodarstvu, 

kaj jaz vem, ko so ljudje delali v rudniku, na polju, da so vztrajali, da so bili pridni, da so trdni 

v teh zadevah. Sam mentalni intelektualni razvoj je pa pravzaprav od čisto drugje izhajal, iz 

čudes, ki peljejo človeka skozi kognitivni razvoj, ki je trud dela in tukaj absolutno ni čiste 

relacije, torej med šolo, učenjem, intelektualnim razvojem, niti dandanašnji ne. Morda bi 

lahko rekli, da vrtec recimo do neke mere to zapopade, kajti vrtec je nastal iz drugih vzgibov 

– paziti na otroka, čeprav sam v svoji filozofiji tudi vrtec ni pozitiven, ker je vrtec pravzaprav 

otroka odtegnil od mame. In nastajali so hospitalizmi že v rani mladosti. Danes smo vsi tega 

več ali manj bolj vajeni, to naredimo avtomatsko. Ampak takrat, ko so se razvijale te 

kolhozniške skupnosti, a ne, ti kolhozi. Seveda so otroke morali dati nekam na kupček, da so 

počakali. Ne dolgo stoletij niti ne toliko stoletij nazaj smo imeli sirotišnice, iz različnih 

razlogov. Vzeti otroke družinam in iz tega vidika mi ne moremo, preprosto ne moremo enačit, 

četudi še je tako v svoji osnovi še  tako dober šolski sistem, da je pravzaprav ekvivalent 

intelektualnega razvoja in ja v tem smislu je gospodarstvo, kakor koli se razvija, zelo povezan 

s šolo. Manj, mnogo manj pa z intelektualnim razvojem, celovitim intelektualnim razvojem. 

Zdaj koliko so šole uspele se prilagajat razvoju gospodarstva, to pravzaprav vemo, skozi 

obdobja vedno govorimo, tudi gospodarstveniki, da šola caplja za potrebami, ki jih 

gospodarstvo ima. Seveda gospodarstvo identificira določeno potrebo, šolstvo pa rabi nove 

generacije usposobit, rabi za to čas in dejansko smo vedno zares nekje v ozadju. Proces je 

počasen in vprašanje je, v resnici ne vemo, je kdo kdaj zares meril, kolikšen je vpliv šole 

kasneje na pamet, na intelektualni razvoj človeka, ko mora opravljat neka intelektualna dela v 

poslu, katerem koli poslu ali v storitvah ali kakor koli. To je seveda težko merljivo, ampak si 

mislim, da dejansko ima šola do določene mere vpliv, vsekakor pa ne stoprocentnega. Človek, 

ko se mora nekje adaptirat, se adaptira iz tistega, kar v sebi ima, a ne, nekaj si sem naučil, 

včasih potem ko greš v službo, vse pozabim, kaj sem se naučil. Tako, da dejansko je 

vprašanje, tudi če gledamo recimo, fantje včasih niso opravili nobene šole, recimo ne, so pa 

izjemno dobri podjetniki – ujamejo ritem, dojamejo sistem, so pravzaprav čustveno dovolj 

inteligentni, da razumejo, kaj publika potrebuje, znajo komunicirat in so izjemno lahko 

uspešni v svojem poslu, dasiravno so mogoče naredli komajda osnovno šolo, imajo delovne 

navade. Imamo na drugi strani zelo zelo pridne deklice, izjemno uspešne, lahko se celo 

nadarjene, odlične učenke, ki pa kasneje v življenju tako v družini kot dejansko v karieri ne 

dosegajo drugega kot nevroticizme, ker seveda se običajno realnost ne sklada z referencami, 

ki jih velikokrat seveda želimo v šoli naučit in to so nevroticizmi, a ne. In to se tudi dogaja in 

seveda so te avtoimune in vse druge bolezni, ki zdaj nastajajo. Verjetno so tudi posledica tega 

občutenja neravnovesja. 
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4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Glejte Zavod za šolstvo je bil pravzaprav ustanovljen z vidika, da podpre šolnike pri njihovem 

razvoju. Na drugi strani pa je zavod vedno podpiral tudi bom rekla državo, institucije ali 

ministrstvo za šolstvo, ko je predlagal, kaj je tisto potrebno, da se uči. Je naša institucija 

zvezana z državo – torej predlaga dejansko vsebine, cilje, standarde, filozofijo, če hočemo 

temu rečt – torej od a do ž. Vse, kar se v šolstvu, vsaj formalnega, ker mi do univerzitetnega 

študija – dejansko tukaj nastajajo te stvari, po drugi strani pa seveda smo usmerjeni do šol 

oziroma učiteljem, da jim svetujemo, kako to izpeljati. Kako pa v realnosti to izpeljat, 

dasiravno v resnici tega nismo sprobali, da je to pravzaprav neke vrste teorija, opazovanje 

preživele prakse, morda kakšnih dobrih primerov praks, ki pa vse temeljijo na starih praksah. 

Tudi fakultete kar podpirajo recimo podiplomski študij, razvoj tako svetovalcev kot učiteljev, 

podpirajo pravzaprav ugotavljanje zavračanje ali potrjevanje hipotez, kar je pa daleč stran od 

inovativnosti, od tega da bi človeka spodbujali, da bi iskal boljše, druge, drugačne poti za 

reševanje, dasiravno ima učitelj zakonsko dovoljenje in kot didaktik imaš vse te pravice, da 

sam iščeš primerne poti, ki bi pomagale podpreti učenca v njegovem miselnem razvoju in 

nekateri učitelji to misijo izjemno uspešno opravljajo ne glede na predpise in vsebine, so zelo 

dobro usmerjeni v opazovanje otrokovega razvoja, jih podpirajo. Pa spet drugi, ki naloge 

opravljajo zelo avtomatično in niti ne vejo, kakšna je razlika med razvojno nalogo in pa 

inovativno nalogo. Take ljudi najdemo celo po Evropi, najdemo jih med akademiki, ne vidijo 

razlike med research (raziskovanje) in innovation approach, oni tretirajo raziskovanje kot 

proces, inovacijo pa kot rezultat, ampak inovacija ne more biti nikoli rezultat klasičnega 

raziskovanja, ki ti samo odgovori da ali ne na hipotezo. Inovacija ima popolnoma drugačen 

metodološki pristop. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Kako bi? Pravzaprav mislim, da je tukaj samo en ključ. Če bi politika hotela, da bi se to 

zgodilo, bi se to zgodilo. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

No ravno to, a ne, če pogledamo zdajle evropsko politiko, vsaj s cilji, s financami in s trendi 

razvoja spodbujajo. Če pogledamo trajnostni razvoj, recimo Erazmove projekte v sami svoji 

filozofiji a ne – razvoj raziskovanja, inovativnosti, povezovanja, mreženja, torej integriranje 

vsebim, ljudi, profilov, virov itd. odprtost v intelektualnem razvoju, tukaj bi rekli seveda, da 

ta politika gre v pravo smer, daje ljudem vedno večjo avtonomijo, podporo, navsezadnje tudi 

finančno. Žal tega ne morem trditi za okolje, v katerem sem. 

Točno to se zdaj pri nas dogaja, da ni podpore drug drugemu, povezovanja a ne. 

Čeprav bi rekla, da so ljudje zelo pripravljeni, nekateri si že zelo želijo. Res pa je, da zaradi 

izkušenj marsikdo metodologije inoviranja in potem pravzaprav oživljanja tega v realnem 

svetu ne zna. Tukaj ne gre za klasične implementacije, a ne, tukaj ne gre za okrožnice, s 

katerimi bi vi te zadeve lahko pripeljali. Tukaj gre za celovit procesni razvoj uma, podpore 

uma in seveda, če bi se tega šli v pravi meri, potem bi rabili popolnoma novo šolo, ne te, 

kakršna je in seveda nove gospodarstvenike oziroma tiste, ki bi razvijali celovit materialni pa 
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še kakšen drug, mogoče duhovni svet, a ne, ko bi dejansko lahko človek duševno bil 

zadovoljen, ne samo pravzaprav materialno. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

To ste že rekli, da vlada.  

Ja, tako mi to čutimo.  

Kaj pa lokalne skupnosti in druge institucije? 

Glejte, lokalne skupnosti in druge institucije seveda imajo, lahko imajo vpliv in tudi v 

nekaterih okoljih ga imajo, premikajo določene zadeve, sploh tisti, ki so recimo povezani in 

odvisni od evropskih projektov. Vendarle samo nizanje evropskih projektov, en za drugim, da 

niso med seboj povezani, da niso osmišljeni v nekem svetu, nekem okolju, ne pomenijo 

dovolj, izhlapijo, izvodenijo, ni jih več, torej izguba časa. Zdaj, kolikor sama opazujem 

različna okolja, bi rekla občine ali pa razvojno-raziskovalne centre v regijah, dejansko so 

razlike zelo zelo velike. In tudi verjetno, če so v okolju ljudje, ki bi to podpri, je vprašanje, če 

imajo dovolj moči, da bi dejansko ne le to speljali, ampak tudi trajnostno obdržali naprej.  

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Mi smo že pred leti, ko sem bila tudi sama v vlogi, ko bi lahko nekaj naredila, recimo takrat 

strokovnega direktorovanja, že povezovali, bi rekla vlado, politiko z inteligentnimi, razvojno 

naravnanimi in seveda inovativnimi učitelji, pa na drugi strani z gospodarstvom iz, bom rekla, 

svetovalno storitvijo ali pa pravzaprav storitvami sploh in se je kar veliko ljudi odzvalo. Torej 

bom rekla, je bil interes, so bili zelo prijetni projekti, ki so se razvili, navsezadnje tudi brez 

finančne podpore lahko rečem, je bilo narejeno čisto iz, bom rekla, iz osebnega zadovoljstva, 

seveda, ko bi pa morala ta stvar trajno po projektu zaživeti, se razporedit i po okolju, takrat je 

bilo pa pravzaprav še premalo časa, da bi se dejansko ta nova oblika tudi zares vkoreninila, 

prijela. Tako da tukaj bi bilo treba pač bolj trdno dolgoletno podporo, vemo pa, da pri nas so 

volitve vsake štiri leta, da se vse zamenja in da se temu seveda prilagodi ves ostali svet in če 

pa želiš ti dejansko stvari speljati v nove tokove, jih utrditi, jih narediti močne, in tudi da bi 

pravzaprav presegle tisto kritično maso, je pa kar potreben tudi nek čas, zato ker ljudje se 

morajo na to navadit, pripravit, razvit določene nove poklice, ki se že razvijajo, nove profile 

poklicev, niso jih vedeli, kako uveljavit. Seveda če si potem sam, one man band, tudi ne 

moreš iz tega še zaslužka najdit, ampak take primere smo imeli in če drugega ne, na koncu je 

bilo izjemno zadovoljstvo teh ljudi, da so te stvari izkusili, doživeli, dosegli, potem pa so jih 

pač morali prilagoditi novim razmeram, tako da ja, izkušnje so. Jaz osebno verjamem v to, v 

vsej tej dolgoletni praksi vem, da bi se to dalo. Res pa je samo vprašanje, kam se prevesi ta 

smer, in kdo je tisti, ki ga prevesi, saj ljudje se bodo takoj tja usmerili. Slovenija je majhna, 

smo izjemno dinamični, izjemno odzivni, zdaj vidimo, da tudi ljudje, ki odidejo v tujino, so 

običajno od študentov do profesionalcev izjemno uspešni. Skoraj ne poznamo ljudi, vsaj ne 

srečamo jih, da bi bili res neuspešni a ne, ali pa da bi popolnoma drugače razmišljali, tako da 

jaz mislim, da kar se tega tiče, mi publiko, vere ljudi, mi imamo, vprašanje pa je, ali je veter 
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pri nas tapravi in očitno tega vetra ne čutijo zdajle niti mladi, zato tako odhajajo, odhaja ta 

velika, nova, sveža moč in seveda najbrž to za našo deželo ni najbolj pozitivno. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Mladi pravzaprav pri tem nimajo moči, nimajo vloge. Mi vemo, da si zelo želijo biti 

zaposleni, da si želijo biti tudi, kako bi rekla, izpostavljeni, želijo se izpostavit tudi sami v tem 

smislu, da bi se dokazali, Torej imajo korajžo, imajo pogum, želijo reskirati navsezadnje. Jaz 

mislim, da veliko mladih ima oporo tudi pri starših, kar ni zanemarljivo, a ne, da si lahko upa 

nekaj novega, če je finančno, ne vem prostorsko ali kakor koli varen ne. Je pa res, da sama 

struktura, kako vključevat, kako zaposlovat, kako nagrajevat navsezadnje, spodbujati mlade 

ljudi finančno, je pa mislim, da v tem obdobju, pravzaprav v našem okolju katastrofalna. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

To je travma a ne. Velik zaslužek za doktorje, za farmacevte. To se tudi dogaja, če greste po 

kliničnem centru, boste videli zelo zelo veliko mladih med njimi. Jaz mislim, da je največja 

žrtev v tej družbeni – tem kotlu, kakršen je – mlada ženska, mlada mama, da ona je najbolj 

ogrožena, mlada dekleta in to bo posledično absolutno imelo vplive na kasnejši družbeni 

razvoj.  

Še na rojstva pa na vse … 

Absolutno, pri tem da ženske ali pa mlade, bom rekla dekleta imajo razvite zelo zanimive 

sposobnosti, ki navidezno, bi rekli, ne grejo skupaj, da so na eni strani pridne, udarne, 

delovne, poslušne. Na drugi strani so … ne vejo, kaj bi še od sebe dale, da bi bile uspešne, da 

bi uspele, ker vemo pa, da so vedno tiste, ki v okoljih gospodarstva in storitve, niso nikoli v 

prostoru managementa, odločanja, zares odločanja v kritičnih momentih razvoja procesa, 

ampak so izvajalke. In dokler bo tako, si lahko nadejamo, da bo kaos in da se seveda tukaj, 

tako kot sva pravzaprav začeli, šolstvo ali pa izobrazba, na drugi strani delovni prostor ali 

kakor koli že, kateri koli delovni prostor, kjer se zasluži, gospodarstvo, kakor koli že hočete 

temu reči in zdrava pamet, zdrav intelektualni razvoj, ne prekrivajo. Veliko tega smo še 

pozabili, je še ena sfera, ta prostočasna sfera in to prostočasno sfero, temu rečejo priložnostno 

učenje, dejansko mladi zelo dobro zdaj vkorporirajo v sistem izobraževanja ali pa v sistem 

samozaposlovanja. Torej oni so šli v veliki meri iz starega sistema izobraževanja pa 

gospodarstvo – to kar vi gledate, ta trak – so izstopili, grejo skozi izobraževanje, ker pač 

morajo, je obvezno in ker tudi vejo, ker je to zdajle tako rekoč edini formalni intelektualni 

razvoj, kjer dobijo štempelj, dobijo certifikat, ki ga še zmeraj rabimo. Ampak zavedajo se, da 

je neformalno, priložnostno učenje zelo zelo pomembna. In tam oni zdaj pridobivajo znanja, 

mreže, zmožnosti, ki jih v tem pač traku, klasične traku ni. Torej oni si odpirajo tako 

imenovani vzporedni svet in v tem smislu upamo, da bodo rešitelji te transformacije, kajti 

stara varianta se mora verjetno počasi zapreti in oni v bistvu vodijo vzporedno špuro. Zdaj 

koliko je ta vzporedna špura že tudi uspešna finančno, nekateri zelo dobro finančno tudi bi 

rekla manevrirajo, so zelo uspešni, so prebili že plafone. Nekateri še zmeraj delajo na obeh 

pasovih, delajo zaposlitev, ki so daleč pod njihovimi zmožnostmi, zahtevajo samo neka 



Priloga 3 

 

fizična ali pa pridna opravila ali prisotnost ali kaj takega, drugače pa seveda razmišljajo in 

delajo in so aktivni v drugem svetu, to se pravi, mladi imajo vsaj dva vzporedna svetova, 

skozi katera bodo preživeli in če pogledamo, seveda, koliko je še tega povezovanja, koliko 

bodo ti mladi lahko še staro gospodarstvo in staro izobraževanje na eni strani izrabili na drugi 

strani ga pa izboljšali, popravili, vam pa ta hip ne znam povedati. Bolj imam občutek, da bo to 

enkrat pač padlo, da bo okostenelo, da bo zastalo in da se bo ta nov trak, ti novi svetovi, ki so 

danes bolj dinamični, bolj pretočni, razvili, pa tudi navsezadnje so bolj globalni, globalno 

usmerjeni, zato tudi na nek način močnejši. 

Če želi to gospodarstvo zdaj rešit, jaz mislim, da je zadnji čas, če je to sploh njihova želja, da 

je zadnji čas, da znajo v razvojne time vkorporirat intelekt mladih ljudi. Če jih bodo vpregli, 

samo da bodo njihovi asistenti, njihovi sluge, se to nikoli ne bo zgodilo, kajti vsaka generacija 

ima v sebi nek svoj genski izvirni, a je to genski a je to adaptivni, glede na generacijski 

razvoj, točno ne vem, jaz nisem sociolog. Ampak če mi tistega, kar ima ena mlada generacija 

že po biološki plati v sebi, zato da bi misijonarsko izživela, dala, ponudila in če mi to 

ignoriramo, zavračamo. To pomeni, da zavračamo vso to mlado kri in da mi mislimo, da so 

generacije izpred še vedno tiste, ki prav vse od a do ž najbolj vedo in so lahko odgovorne itn. 

in da drugi niso nič. Nekateri starejši ljudje govorijo, kako bomo pa preživeli, ker s teh mladih 

nič ni. Zakaj? Zato ker so tukaj, jih ne opazijo oz. jim ne dajo možnosti tega sveta, niti zelo ne 

poznajo, niti ne cenijo, niti se niso nikoli vanjga zares zagledali, da bi videli noter priložnosti 

in predvsem v njega ne verjamejo. Torej imamo vsaj dva vzporedna svetova, če jih nimamo 

celo več. Zdaj jaz sem že prestara tudi, pa tudi nisem toliko v gospodarstvu nikoli bila, 

kolikor sem sledila, ampak z vidika šolstva in to kot didaktik, da lahko opazujem različne 

generacije otrok. To pa absolutno lahko trdim, da se generacije v svojem sprejemanju vtisov, 

vsrkavanju vtisov, predelavi izkušenj in izražanju, osebnem intelektualnem izražanju, močno 

močno razlikujejo. Če bi mi to znali izkoristit, bi bili v raju – tako pa umiramo. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Lejte inovativnost je povezana z najprej, bom rekla, odprtim okoljem. Kar pomeni, da v tej 

šoli to ne bo lahko ali pa sploh ni realizirano. Odprto okolje pomeni, odprt čas, primerno učno 

okolje, ki človeka stimulirajo, primerna orodja za samo raziskovanje, po drugi strani pa 

seveda podpora na voljo v kritičnih miselnih trenutkih otroka … Tega ni in kolikor vidim, še 

tudi dolgo ne bo. Zdaj kar se tiče virov, sta tukaj pravzaprav v ospredju dve zadevi: eni so 

skoz na internetu, kar tudi ni dobro a ne, vemo, da je tam vse sorte, predvsem pa ni spremne 

besede, skozi katere bi otrok zagledal neko vsebino – je ni, nimajo nekega tihega 

spremljevalca, so običajno zelo sami, osamljeni, a ne, pred TV, pred internetom, kakor koli – 

so osamljeni. In si potem interpretirajo zadeve po svoje, včasih tudi zelo narobe. Če bi bili 

drugače, kako bi rekla, popeljani v ta svet, bi ga drugače razumeli in na drugi strani imamo 

ljudi, ki seveda odtegujejo otroke, tudi intelektualci, tudi tisti, ki se dneve in dneve ukvarjajo 

z IKT-jem, svojim otrokom ne dovolijo interneta. Vedo, zakaj, a ne in jih seveda rinejo v 

druge vire, druge svetove, pa spet ne iščejo nobene povezave za tistim naravnim materialom 
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recimo in tukaj sta dejansko, kako bi rekla – dva poligona virov, ki jih pa med sabo ne znamo 

povezati v en dober odnos, dober smiselni odnos, da bi lahko videli ustvarjalne vidike 

kreacije, pravo poezijo, ritem, harmonijo med vsemi temi zadevami. Mi moramo videti big 

picture, mi moramo videti majhne stvari, da znamo to sestavit. In šola nima še nečesa – nima 

prostora, kjer bi človek bil umirjen in pravzaprav celo greh na nek način, da bi se v šoli 

človek, ne vem, tudi učitelj umirjal, šel vase, ampak to vemo, da je osnova za zares dober 

razvoj kreacije. Torej, ali je igra tista, ki stimulira, na nek način sprostitev možganov, zato da 

lahko grejo bi rekla v inovativno, izvirno razmišljanje. Zato da lahko uporabi intuicijo itn., 

takega okolja danes šola nima. In mi vemo, da je lahko en človek še tako inteligenten, v 

takem okolju teh svojih zmožnosti ne more razviti. Govorimo skoz o varnem okolju, ne gre 

samo za varno učno okolje, varno učno okolje je najbolj fundamentalna, najbolj nujna, jasno, 

da ne boš v neko šolo prišel in jih dobil po glavi, a ne. Jaz mislim, da je to že davno pase, da 

se o tem, sploh nima več smisla zgovarjat. Danes govorimo o varnem območju ali pa varnem 

delovanju šole, če hočemo imet seveda ustvarjalno šolo, zdaj drugi to govorijo o well beingu, 

ne gre za well being kot tak, gre za zelo celovito okolje, ki spodbuja, omogoča kreativnost in 

šele v takih pogojih, ko je pravzaprav igra sprejeta kot osnovna metoda prilagajanja, 

odpiranja, igranja v tem smislu, da preizkušaš, eksperimentiraš, opazuješ, da zato ne boš 

ocenjen takoj, a ne, celo kaznovan, so to komajda osnovni pogoji, da lahko mi rečemo, aha 

zdaj bomo pa eno okolje naredili inovativno in to mi na, kako bi to rekla, na apel. To ne 

moreš narediti na apel, tako okolje, veste, ti lahko meni napišeš smo prijazna šola, vesela šola, 

odprta šola, ona tretja šola, človek pri vratih, ko vrata odpre, zaduha, kakšen je duh, kakšno je 

vzdušje. In če tam primernega ni, ti lahko še toliko govoriš, kaj si vse noter nanosil, kaj vse 

lahko od otrok pravzaprav pričakuješ, kaj jim boš pomagal, če ni tega spoštljivega, odprtega 

odnosa, človeškega odnosa, a ne, potem se ne bo zgodilo nič. To so prva vrata sploh v en svet 

dialoga in jasno, če mi razmišljamo, da so še zmeraj starejše generacije tiste, ki več vejo, ki 

mora jih pač drug poslušat, jaz bom povedal, ti boš naredil, vloge si bova tako razdelila in to 

razumejo kot share management, ne pa recimo šeranje idej, misli, filozofij, postavljanja okolij 

povezav z viri itn., potem sploh nimamo osnovnih pogojev, da bi inovativno okolje zaživelo., 

še najmanj srednje šole, dokler bo matura taka, kakršna je. Učitelji ne morejo, ne da ne želijo, 

ne da ne znajo, ne morejo, ker je to popolnoma drug pristop, druga filozofija, drug način 

razmišljanja, ki zapira, omejuje, postavlja kakor koli tudi znanstvene dogme, ki se bojo 

mogoče čez deset, petnajst ali dvajset let ali pa že pojutrišnjem, spremenile kot edine dogme, 

ki ti dajo štempelj, ki ti dajo certifikat, hkrati ti pa ne omogočajo, da bi iskal, kako to stvar 

zanikat, kako poiskat alternativo, kako potrdit z alternativo, z drugimi potmi, da je to res, kar 

si se učil. Če seveda ti take polnomočnosti človečku ne boš dal, tudi človek te polnomočnosti 

ne bo nikoli več čutil, bo nekako otopela v njemu, okrnela in je ne bo več in seveda si bo 

mislil, da je to celo nekaj, kar ga kasneje v življenju lahko celo ovira pri kariernem razvoju 

recimo. Če je seveda stil države čisto nekje drugje, tako da govoriti veste o ustvarjalni šoli, o 

kreativni šoli, o inovacijah v šolstvu, to je velikokrat samo bla bla bla. In včasih, ko sem se 

ukvarjala z inovacijskimi projekti, vam povem, da je včasih trajalo dve tri leta, da je učitelj 
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začutil sploh, kaj lahko, kako lahko odstopi, pa ne bo kršil, kako sploh lahko drugače 

razmišlja, kaj lahko mirno opusti, pa se ne bo nič zgodilo. Včasih so nekateri učitelji rabili tri 

leta, da so ugotovili, da lahko tisto prisilno odgovornost samo malo zmehčajo, pa so se potem 

oni bolj sprostili in so razmišljali, zakaj so otroci začeli čisto drugače reagirat. Zato ker jih 

enostavno ni več oviral, on je bil velikokrat recimo ovira. Zelo discipliniran, zelo odgovoren, 

zelo direktiven učitelj, je lahko izjemna ovira pri naravno kreativnem človeku, otroku in niso 

čist nič drugega ugotovili, kakor da čez tri leta to, da so nehali ljudi ovirat in se je tam svet 

drug odprl, se je vse razcvetelo, ker so komaj čakali na to priložnost. Seveda so pa nekateri 

imeli to že v sebi in so bili puntarji in so seveda vedeli, da morajo stvari spremeniti, so tudi 

spremenili, so bili izjemno uspešni, so imeli zelo dobre povratne informacije, ampak recimo 

so si jih dali kolegi. Ni vedel ravnatelj, kako jih vkomponirati v celoto in so imeli potem 

pravzaprav težave v svojem lastnem kolektivu. In so se s tem ukvarjali, kako pravzaprav, a ne, 

eni so potem iskali nove kolektive, tako da včasih si se spraševal, če je sploh smisel, da ti tako 

delaš, ker, a veste, kjer je pa res res močan, bom rekla že kot osebnost v iskanju a ne, v 

stalnem nenehnem iskanju in ga pravzaprav ta klasičen svet niti ne moti, ker on je toliko v 

tem, imamo ogromno tudi takih učencev. Saj ti ljudje pa enostavno grejo svojo pot, jo vidijo, 

so nerazumljeni, so družbeno izobčeni, so označeni, kakor koli, a ne. Asocialni in ne vem kaj 

še vse, ampak oni grejo svojo miselno pot, ker je pač ta energija v njih tako zelo močna, ki jih 

vodi in nekateri seveda bodo našli nekje pravo mesto, da bi lahko potem to tudi izživeli, a ne, 

ker gospodarstvo naj bi izživelo to, kar si ti malo pridobil. 

Če bo seveda gospodarstvo take ljudi znalo najti in znalo jim dati primeren prostor, če že šola 

nima primernega prostora, verjetno tudi gospodarstvo nima takega primernega prostora za 

take izjemno kreativne ljudi, ki bi tam raziskovali, odkrivali in seveda zadeve tako 

implementirali, da bi se splačala, ker inovacija se mora enkrat izplačat. Ker če ni koristna, 

splošno sprejeta kot korist, potem je škoda, da tistega človeka matraš in vse ostale. Lahko ti 

spraviš inovacijo v arhiv, lahko jo zamrzneš, ampak vemo, da inovacija je vezana na čas in 

prostor, je limitirana na čas in prostor, to je kreacija, ki je kao najboljša v tistem prostoru v 

tistem času v tistem okolju in čez pet let lahko je, lahko ni, lahko jo boš mogel spremeniti. 

Tudi tiste stvari, ki so večne, so izven časa, kljub vsemu rabijo neko adaptacijo. Ker inovacija 

je izjemno močen impuls celovit impuls adaptacije na prostor in čas. In poglejte, če ti hočeš 

naredit tak močen impuls, moraš ti biti usklajen s svojim notranjim bitjem, moraš biti pa tudi 

zbalansiran z okoljem. In kot rečeno, že po naravi dober, ti boš s svojim bitjem zbalansiran, si 

pa popolnoma lahko avsglajzan za vse tiste zunaj, za zunanji svet in ti moraš potem to stvar 

znati uskladiti, zbalansirat, če hočeš imeti od tega kakšen profit, drugače pa lahko ti to 

pospraviš, ne vem – napišeš eno knjigco, jo bo kdo bral ali ne bo kdo bral, je drugo vprašanje. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

/ 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 
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Če bi bili inovativneži tako močni, kolikor je močen tisti drugi pol, jaz jim rečem lahko 

behavioristi, pa ni nujno, da je samo to, če bi bili ti konstruktivneži tako močni, tako humano 

naravnani, da bi enkrat v življenju, veste, ker ta boj na tehtnici se bije že dolgo dolgo že, 

potem seveda ne bi bil noben problem, potem bi bil, se reče, raj na zemlji. Tako se pa, 

zanimivo a ne, ni nikoli v to smer prevesilo. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

V bistvu torej še ni nekih inovativnih pristopov. 

Veste kaj, če so ljudje inovativni in v tem smislu niso managerji. A veste, jaz vidim, da ljudje 

sploh ne vejo, kaka je razlika med leadershipom pa med managementom. Za mene je 

leadership pravzaprav leader je uravnovešanje, je neko balansiranje, da bomo vsi ostali tam 

kjer je, neko osredinjanje. Dočim management, kakršen pač je, samo puša dalje puša naprej in 

oni delajo samo na – kako bi rekla – samo na produktivnosti, reprodukcija, ker ti ne moreš 

razvojno pušat zadeve toliko hitro naprej, brez da bi mislil, ker to je samo štancaj varianta in 

potem seveda dokler gre gre gre, ti se samo odzivaš, dokler gre gre gre. In tale management se 

mi zdi, da se je v tem obdobju hudo razpasel, hudo se je razvil, dobro so se opremli, dočim 

inovatorji ostajajo, kako bi rekla, posamezni skupki ali pa celo samo posamezniki. Nimajo 

neke združbe, nekega orng leaderja, ki bi te ljudi skupaj držal, zato ker seveda ti prostor, čas 

in vse vire energije, ki jo imaš, telesno, fizično, mentalno, psihično, usmerjaš v rojevanje 

nečesa. Ne usmerjaš v to, da boš ti enega tepel, da se bo ta produkcija delala in dokler bo želja 

po masi, po produkciji, toliko časa bojo ti managerji seveda dobro služili in bojo tudi zmeraj 

močnejši. In tudi zelo različno se med sabo povezujejo po teh izobraževalnih sferah. Danes 

vemo, da to vodijo psihologi, bankirji in za njih delajo računalničarji. Ta trojka je danes tista, 

ki vodi ta pušing sistem, ki pa je daleč stran od leadershipa, razvoja inovacij, tega kar bi 

moglo biti nekaj novega, kar bi se prijelo. Tukaj gre za rojevanje, saj vemo, da vsako 

rojevanje potrebuje čas, ful fokus in briga tebe pravzaprav za maso, ti ustvarjaš nov element, 

novo kreacijo, novo stvaritev, to je čisto drug – kako bi rekla – druga dinamika, drugo dihanje 

in ti dve zadevi ne gresta skupaj. In v zadnjem času si domišljamo, mogoče samo jaz 

domišljam, da pravzaprav ti pušerji ne rabijo več niti enega kreativca, ker je te nesnage toliko, 

da oni lahko to nesnago še v nedogled prodajajo. Tako da smo pravzaprav vsi tisti, ki čutimo 

malo še tega, popolnoma odveč. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Lejte, če bi se stvari zares želele, hotele razvijat, najprej mora biti želja, mora biti hotenje tega 

ljudstva, vseh teh, ki pravzaprav živijo, potem bi bilo po moji presoji zelo dobro začeti nek 

nov odprt piloten sistemski projekt, povezan na različnih koncih sveta, nekako ne samo ločen 

na en prostor in tisti pilotni projekt, ki bi se mogel peljati kot en holizem. Saj velikokrat so se 

take alternative probavale, ampak so bile zadušene. V tem smislu, da imamo soglasje, da 

imamo celotno družbeno soglasje, da bi se recimo res sistematično to zadevo šli, razvijali in 

ne pol čez deset let, ali pa čakali na produkt, da bi bili pravzaprav odprti kot v neki izložbi, 
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odprti zato, da nas vsi lahko takoj opazujejo, mi pa tudi njih, ker mi se ne smemo izolirat eni 

in drugi. Mi moramo živeti v istem okolju, samo biti spoštljivi eden do drugega in vedeti, da 

eni in drugi opravljamo dobro delo. Eni pač opravljalo dobro delo za zdajle, zato da neka 

blaginja obstaja in drugi, ki skrbijo za prihodnji razvoj in seveda potem sproti iskat, kaj med 

sabo prepletat. Ne zdaj rečti, aha ta projekt bo pa trajal ne vem pet let, pol bojo pa rezultati, se 

bojo pa probal implementirat, rezultat ni pomemben za drugo sfero nič, ker to kar je ta 

skupina naredila kot rezultat procesa inovativnega procesa, ti rezultata v drugo skupnost ne 

moreš nikoli prenest, ne moreš ti prenest v neke druge možgane novo idejo, tudi to ne gre. 

Ampak s tem znanjem, s to izkušnjo, prehajaš ti v ta svet, takrat ko ti hočejo to imet in takrat 

jim ponudiš, da oni začnejo o teh stvareh razmišljat s svojimi možgani, ker kaj hočem rečt – 

kreacije ti ne moreš nekje ukrast in jo prinest domov, pa ustavit, usadit, ne bo uspela. Mora 

dobiti korenine, more se razvijat, mora rastit – zakaj, ker pri tem je en zelo zelo pomemben 

element – ti moraš v to verjet, ti si moraš tega želet, pa naj se zdaj čuje to še tako pravljično 

ali pa alkimistično, tako je. V vseh teh letih, kar vam lahko rečem in v šolstvu in v drugih 

zadevah, kar smo oimplementirali, da smo želeli in iskali kasneje identičnost, nič od tega se ni 

zgodilo. Kajti ti imaš druge možgane, druge želje, druga pričakovanja, druge smisli iščeš, 

druge pomene imaš, torej gre samo za metodologijo, gre za pristop, gre za to, kako ponudiš, 

predstaviš ideje, da drugega vnameš za to, da začne v svojem okolju, svoje razmišljat, svoje 

korenine, svoj drevo življenja razvijat ali kakor koli. In seveda v šolah bi bilo otroke tega 

treba naučit, da sploh dobijo to izkušnjo. Mi zmeraj razmišljamo, aha mora biti en (projekt?) 

produkt, ta produkt se bo ocenil, tudi pri recimo projektu podjetnost ali podjetništvo, kakor 

koli. Ni res, ti moraš razvijat um, inovacija pravzaprav razvija um. In um, ki se razvija, sam 

od sebe rojeva produkte, rojeva rezultate v procesu in ti rezultati so nov vir, nov navdih za 

drugo. Tisto, kar pa mi govorimo, je pa štanc mašina, štanc mašino pa ti lahko narediš in 

potem se bo štancalo, kar hočete … in se bo, če je material primeren odštancalo na milijone in 

milijarde, ampak to nima nobene veze z ustvarjalnim procesom. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Vem, poznam primere, ki se trudijo, ki bi želeli. Koliko so, bi rekla, uspeli, pa pravzaprav ne 

vem, mi ni znano. Recimo, tudi v preteklosti, Štajner je bil eden tistih, ki ga je gospodarstvo, 

industrija, pravzaprav je bil to njegov učenec, ko je postal direktor, zaposli, da bi otroke in 

odrasle še naprej kot lifelong education učil, vzgajal, educiral v pravzaprav celovite, pametne, 

realne, kreativne ljudi. Štajnerjeva filozofija in seveda to, da se je v tobačni tovarni to 

razvijalo, to je alternativa iz preteklosti. Živi še danes v Nemčiji. Pri nas pač nekaj poskušajo , 

ne vem, če je to res, tisto napravo. Zdaj mogoče par let nazaj, vem, da je Gorenje imel tako 

intenco, pa potem Hidria Idrija, no zdajle je pa ustanovljena ena taka mreža, ki tudi prijavlja 

projekte v Sloveniji – Inovativna skupnost, ki se trudijo, da bi tudi v Evropi lahko prišli do teh 

projektov – slovensko inovacijsko stičišče – gre za evropsko gospodarsko interesno združenje 

(info@sis-egiz.eu), direktorica je Alenka Rožaj Brvar, samo idejo je pa razvil en gospod (?) – 

takrat je tudi on mene prosil, če boste tja pogledal, boste našli, to je podprto s strani države, 

mailto:info@sis-egiz.eu
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vsaj prejšnja ministrica, tukaj se trudijo, delajo, kako uspešni so ta hip, ne vem. V Evropi pa 

sistematično potekajo take povezave, če greste gledat euhorizont2020 in za 2030, pod rubriko 

RRI (responsible research innovation), jaz sem tam vključena kot zunanji ekspert in vem, da 

se trudijo med državami, na evropski ravni. Se trudijo povezovat vse te sfere med sabo in 

zaenkrat se mi zdi, da so zelo v ospredju akademiki, se pa bojim, da oni nimajo pravega 

pristopa. Če ti akademik reče, recimo research proces, inovacija pa produkt researcha, potem 

veš, da ne ve ne eno ne drugo. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Ja ta glavna prednost bi bila ta, da bi se svet razvijal naravno, humano, celovito, bolj 

normalno kot pa seveda, kadar gremo samo skozi push varianto in da bi dejansko bilo to 

veliko bolj zdravo ali kot rečejo sustainable, saj to je to, saj ni sustainability, da ti proizvajaš 

zeleno, kar se bo čez par let pokazalo, da je strupeno, ampak vse je v zdravi pameti.  

Intervju RI1: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Sedem let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Izobraževanje mora biti na nek način v službi ali pa bom rekla z roko v roki z vsemi 

dejavniki, tako gospodarstvom kot družbo kot razvojem kot splošnim utripom. Ko govorimo 

pa o srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, je pa jasen cilj, kar pomeni, da mora 

biti, da skupaj razvijamo, ker mi ne izobražujemo za zdaj, mi izobražujemo za potem in 

moramo poznati celo vizijo gospodarstva, če hočemo prav izobraževati, a ne. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Mi smo se zelo dobro umestili v ta gospodarski prostor, v katerem smo, in sicer eno je, da je 

svoje naredil sam izobraževalni program, tole praktično usposabljanje z delom – PUD – je en 

velik korak naprej. Tukaj smo se našli – šole pa gospodarstvo, če smo prej delali te zadeve 

malce ad hoc, pa iskanje pa neke interese, je pa zdaj sistemsko umeščeno. In imamo dejansko, 

mi imamo nabor partnerjev in ti partnerji spoznavajo nas in mi njih, a ne. In iz tega je takoj 

zagotovo drugačna komunikacija, ker se čutimo in se vidimo. To je eno, drugo pa je, ko 

govorimo o večjih projektih, ko govorimo bodisi o opremljanju bodisi o dodatnem 

izobraževanju, imamo pa močne partnerje, tako da ta zadeva, vsaj pri nas, smo opaženi. Gre 

za to, da smo ogromno naredili na kvaliteti šole, da smo se zelo dobro umestili v prostor, da 

smo prepoznani in močni in tudi slišani. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Imamo vlogo, v bistvu smo lahko nek iniciator nekih idej, lahko smo tudi pobudniki recimo 

akcij – mi imamo dan za kariero, kamor povabimo, potem smo pa predvsem tisto, kar jaz 

vidim, naša vloga pa je tudi, da ozaveščamo gospodarstvo in gospodarstvenike o 

mladostnikih, o generaciji, ki prihajajo. Marsikatero podjetje ali pa gospodarski subjekt ima 

še vedno način dela, ki ga preprosto danes ni več, in pričakovati, da bo nek mlad človek danes 

delal tako, kot se je delalo 50 let nazaj, je misija nemogoče in tukaj notri, če se slišimo, si 

lahko veliko povemo. Tudi gospodarstvo bo moralo spremeniti določene pricipe, tudi 
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spremeniti odnos do novo zaposlenih in prisluhniti generacijam, ki prihajajo, če bodo hoteli 

imeti zaposlene. To je eno, drugo pa je, da smo mi v končni fazi, a veste, če mi gledamo 

gospodarstvo, mi smo tudi močno gospodarski, če pogledamo subjekt, sicer na območju 

javnega, a ne, prostora. Vendar določena spoznanja, ki jih mi spoznamo, se lahko tudi 

gospodarstvo uči od nas. Mi nismo profitni, mi gledamo iz drugega vidika, ampak smo del 

tega prostora. Tako, da jaz mogoče včasih, a veste, kakšni sogovorniki so me vzeli zelo za 

svojo, pa so lahko generalni direktorji velikih firm. Če bi pogledala nekaj let nazaj, so nas 

gledali dol, kot neke podrejene kot nekaj, kar se pač gremo. Ne, mi smo močni, mi imamo 

kapital, mi imamo mladostnike. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Je že. Tako prek praktičnega usposabljanja z delom, je že. Tukaj gre za nekaj, tukaj imamo mi 

vmesni element je dijak. Ta dijak je živ. In ta dijak je, a veste, včasih so rekli golob poštar, to 

je naš golob poštar, ki je naš most in če sistemsko ostane in jaz upam, da bo ostalo, potem je 

ta most vzpostavljen in to trajen most postavljen. 

Se pravi vi imate dobre izkušnje, ko gredo na PUD? 

Vredu. 

Lepo delajo z njimi, ne samo pometajo. 

Ne ne ne, izjemno dobro. Je pa res, mi smo rekli, mi smo tako zelo zelo natančni, ko gre za 

kvaliteto. Pri nas dijak s potrdilom, ki ga prinese, da je na neki firmi delal, na štempelj nekega 

direktorja, nikoli ne naredi PUD-a, mi imamo dokumentacijo 20 strani. 

Ker slišim, da se jih na lahek način znebijo, da samo pometajo, da jim sploh ne dajo dela. 

Lejte, mi imamo pa še eno prednost, in sicer imamo izjemno izjemno dobre programe. Ko 

rečem dobre programe, rečem aktualne za ta čas in mi imamo manj dijakov, kot je želja, ker 

za PUD, mi jih nikamor ne dajemo na silo. In naši dijaki imajo možnosti izbire in če je nekaj 

nekje narobe, potem je zadeva končana, zgodi se tudi to, da se dijak vrne po enem tednu, če se 

zgodi zadeva, kot ste rekli. Če bo on tam en teden pometal, ga naslednji teden zagotovo ne bo. 

Ker mi imamo, saj pravim to stvar, imamo tako prepleteno, pa tako urejeno, ta gospod, vodja 

tega PUD je natančen tako, da bi ga ne, en ne pride skor, da bom rekla za las skoz. Pri nas so 

vsa poročila pregledana, se vsi dnevniki pregledajo, ker to je tudi povratna informacija 

dijakov. Ne bo šlo skoz. Imajo zgodovinski spomin. Kako vi učite, vedo zdaj že v vrtcu. 

A veste učitelji se včasih premalo zavedamo vloge, ki jo imamo v prostoru in času. Mi zelo 

postavljamo mejnike. Tega se je treba zavedati. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Veste, kako je, tukaj imamo, mi imamo, jaz temu rečem, sistemske, ne bom rekla napake, 

ampak neusklajenosti. Sistemskih neusklajenosti je kar nekaj. Recimo, mi imamo zdajle, 

pogledamo celoten program, mi drugače v 2. letniku grejo za 6–7 tednov na prakso, ampak 

recimo dijak, mi imamo dijake praktično iz cele Slovenije, dijak je iz Idrije, počitnice so tam 

drugače, kot so pri nas, kdaj bo lahko šel, kako si bo lahko uskladil, na kak način se bo …, 

skratka to je časovna lestvica. Potem tudi učitelj na srednji šoli, veste, ko daš dijaka sredi leta 

za sedem tednov na prakso, je konferenca prekratka in potem je način ocenjevanja ogrožajoč. 
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Potem imaš samo 14 dni pred konferenco pride nazaj, vmes ga šest tednov ni bilo, pa ga čaka 

kup kontroln, ki se prej niso mogle izvesti, skratka tukaj notri je ta, bom rekla preplet, preveč 

idealistično, saj mi se lahko dogovarjamo, kolikor se hočemo, ampak saj veste, če gre zdajle 

na prakso, se šteje tisto zavarovanje mesečno, to pomeni, da iščemo, da je znotraj dveh 

mesecev, da ni treba trikrat plačat, vedno se začne, pa konča pri denarju, skratka, a veste v 

podtonih je veliko dela, veliko takih sistemskih neusklajenosti. Tako da, dalo bi se še 

nadgraditi, veliko stvari bi se dalo nadgraditi, ne morem tako zdaj s prve roke, ampak kar 

nekaj stvari je, ki bi lahko tekle boljše, če bi lahko bile idealizirane. Vemo, da to ne gre.  

Prednosti pa so, prednosti je ogromno. Dijak naše šole, jaz lahko rečem, odkar zadeve 

peljemo, je ta naša šola s tem toliko pridobila, ker tukaj gre za to, da dijaki pogledajo neko 

drugo stran, v neko realnost, ki je daleč od vate ali pa od prikazovanja nečesa. Večkrat 

rečemo, otroci so v vati. Ni nujno, eni so opremljeni z vsemi strahovi, kaj bo pa zdaj. In tukaj 

je postavljen v realno okolje, ki od njega tudi pričakuje odgovornost, odraslost, na drug način, 

kot mu mi dopovedujemo v šoli in ga k temu učimo. Tako da pri povratku nazaj običajno 

dobimo kar malce zrelejše dijake. In tudi sistem, kot ga imamo narejen, mi v prvem letniku 

začnemo z roditeljskimi sestanki, začnemo s pripravami, našega dijaka ne pošljemo na PUD, 

našemu dijaku damo spisek firm, kamor lahko pošlje prošnjo. Boriti se mora, da bo dobil. Mi 

ga učimo iskati službo, ampak to pri 16-ih letih. Veste, kakšna kompetenca je to in naslednjič 

naslednje leto. Vzpostavljanje odnosov, ugotavljanje hierarhije, skratka za šolo ima to 

neprecenljivo vrednost. Res pa je, da je zelo različno, od firme do firme. In tudi, veste, na 

koncu je vedno odnos. Vseh. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Jaz vedno tako rečem – človek ni neumno bitje. In neumno bitje bo skočilo čez pečino, a ne 

zdrsneš pa. Ampak to običajno ne zavestno, tako da vsa zgodba je zelo široka in tukaj gre za 

preplet dejavnikov. Včasih mogoče šole tudi ne povemo dovolj ali pa ne povemo na način, da 

bi bili slišani. Mi imamo demokracijo, v demokraciji ima vsak pravico povedati. Midve 

nimava zdajle kaj jokat, kako nama je hudo. Če je zakon v proceduri, se ve, kaj lahko 

naredim, ve se tudi, da je treba priti, pa seznaniti določene ljudi, ki bodo odločali. Ali šole to 

naredimo? Določene interesne skupine imajo predstavnike, tudi mi imamo predstavnika v 

državnem svetu. Ga koristimo, naredimo to, kot je potrebno, tako da tukaj smo šole še 

mogoče zaspane. Ne pokažemo dovolj močnega interesa v celotnem sistemu demokracije, ki 

jo imamo takšno, kot jo imamo. Tako da, a veste, težko rečeš o vladi. Vlada se odloča glede 

na tisto, kar dobi. Minister se odloča glede na tisto, kar dobi. Ali smo mi, a veste, to je tako 

kot šota v barju, a smo mi prišli dovolj na površje ali tam dol ždimo. Če bi jaz rekla, da je 

šolski prostor na splošno naredil dovolj, je vprašanje, če je. Ali smo dovolj močni, smo dovolj 

zorganizirani – spet vprašanje. Tako da po navadi tudi bi tako rekla, medijski prostor ga 

obvladamo dovolj ali ga ne obvladamo, danes je treba medijski prostor obvladat. Če ga ne 

obvladaš, si pač odrinjen. Vse to so elementi demokracije in a veste, šole se zelo trudimo, CPI 
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dela, dobro dela, ne moremo rečti, da dela slabo. Ministrstvo dela, dela tako kot dela. Pa spet 

ne slabo, ampak ali mi delamo v isto smer … 

In potem smo, ko me vprašate, imate celo vlado. Ima ta država zdravo vizijo? Imamo sonček, 

za katerim gremo ali smo vsak malo po svoje, pa se malo kregamo po slovensko. 

Problem je tudi izpostavljen v tem, da se vsake štiri leta vlada menja in potem … 

Sistem demokracije, da se v vseh državah vlade menjajo ne.  

A so potem zadaj tisti ljudje, ki ostajajo, a ostajajo tisti ljudje, ki so za to odločujoči, ali jih 

tudi menjajo? 

Lejte, ravno včeraj smo se pogovarjali o tem, da se menjujejo itn., to je nekaj, kar je kultura, 

kultura veste, ko gledamo šolo. Šola razvija neko kulturo ne in zdaj, če ravnatelja ni, šola 

pade in se razsuje ali funkcionira naprej. Dobra šola funkcionira naprej tudi če en mesec 

ravnatelja ni, zato ker je ravnatelj znal postaviti. Ali država to zna? Ali se ob vsaki zadevi 

zatrese? To pa je zdaj stvar pogleda, a ne.  

Veste, midve lahko govorima lahko dogajanju pa o pojavih. Če se nekaj zgodi, je pojav. Če je 

pa dogajanje, je pa drugo. Hočmo ali nočmo, pri nas šolstvo še vedno dobro funkcionira, pa 

smo menjali toliko in toliko ministrov, pa toliko in toliko vlad, zdravstvo še tudi relativno 

dobro funkcionira, še tudi kaj drugega dobro funkcionira. In zdaj to je neko dogajanje, če 

temu tako rečemo. Pojavne oblike pa so lahko tiste, ki so lahko ekscestne ali pa so dobre. In 

zdaj, kaj se menja, menja se običajno nek krog in a veste to, ko ste rekli štiri leta, včasih je 

dobro, da je samo štiri leta. Včasih je dobro, ker je čas omejen. Če bi rekle, da včasih skoraj 

dneve štejem, da bo tam nekdo samo še dve leti, vemo kjer, ja, ker mogoče v teh dveh letih 

mogoče ne bo imel toliko časa, da bo čist zafural svet. 

Škoda pa je potem, če je nekdo, ki ga ni več, pa je dobro delal. 

Ja glejte, noben minister noben ne more sam in zato jaz rečem, mene osebno stebri, 

simbolično v šolstvu zdajle motijo. Izobraževanje je steber družbe. Ne moreš ti izobraževanje 

ali pa izobraževalce vezat na neke stebre, to je simbolično zgrešeno. Steber družbe in je 

izobraževanje postavljeno tako, da ga mi ohranjamo, smo mi en del družbe rešili, ne glede na 

to, kaj se nekje dogaja. A veste, to je eden od najbolj vitalnih delov družbenih pojavov, tako 

da jaz mislim, da a veste, težko rečem, težko kritiziram, težko. Je pa nedomišljenost včasih 

moteča, tudi zadnji pravilniki, a je šlo to prehitro, a je bilo medresorsko usklajeno, a je bila res 

presoja narejena do zadnje koristi ali ni bilo, to nisem jaz, da bi sodila. To bo pokazal čas. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Kaj v gospodarstvu, kje, a me razumete? Najprej pravim, lejte, jaz nimam nobenih, ker sem 

preprosto že toliko stara kot sem, vir, da bi govorila o stvareh, ki so tudi širše. Lahko povem 

svoj pogled, lejte – dokler država ne bo imela točne vizije, v kaj gre, bomo imeli težave, mi 

imamo izjemno dobro šolstvo, ki dela tudi zelo dobre strokovnjake. V naši državi bi lahko, če 

fakultete pogledamo, pa če se zdajle sfokusirama samo na tehnične fakultete, pa matematične 

itn., družboslovje manj poznam, mi imamo ta trenutek, če bi imeli raziskovalnih mest v 
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Sloveniji 1000, bi imeli 1000 raziskovalcev v Sloveniji. Ljudje kljub vsemu, mi smo 

Slovenci, se ne selimo radi. 

Vendar kljub temu odhajajo? 

A me razumete? Torej kaj bo država delala? A bo nastal nek visoko-tehnološki razvojni konec 

sveta ali bomo lom posle razvitega sveta pobirali in zaposlovali neizobraženo delovno silo. 

Zakaj potem izobraževalni sistem? Ker razvijamo vse v mladih. Veste, ko se odpre, bodimo 

zelo odkriti, ko se odpre neka tovarna, ki zahteva nekvalificirano, beseda nekvalificirano 

delovno silo, mi govorimo o ljudeh, veste, svet je zelo, bom rekla pester zdajle. 

Nekvalificirano delovno silo tudi, če OŠ pri nas naredi, je že na nek način kvalificirana, že 

presega določene okvire. Znal bo angleško, znal bo jezik, marsikaj bo znal, ker je šola tako 

naravnana in tukaj nastanejo škarje in kaj zdaj mi delamo? Mi tehnike rinemo za varilce. Saj 

je to krasen poklic za nekaj časa, ampak on ne bo želel 40 let varit, ali omogočamo ali okolje 

poskrbi za to? Zakaj nima Cisco svoje izpostaje v Sloveniji, pa imamo zdajle rečem, v Cisco 

bo šel, cel razred lahko pošljem tja, pa pripravljen se bo učit, pa pripravljen bo garat za to. A 

veste, tukaj notri je tisto, kar bi se dalo naredit – razvojna vizija države. Mene ena zadeva, 

ampak to prosim vržte ven – ko je Sonja Šmuc rekla, da delamo bogate reveže, so to 

napihnjeno izjavo miljonkrat že ne, gospa generalna direktorica Gospodarske zbornice 

Slovenije. Ko je bilo pa nekje omenjeno, da se je treba, ko govorimo o minimalni plači, glavo 

obrnit kdaj tudi v drugo smer, ne samo proti zahodni Evropi, se začeti primerjati z onimi 

državami, me je pa zelo zaskrbelo. Ker meja med razvitimi in bom rekla ne med nerazvitimi, 

ampak onim razvijajočim delom sveta, je vedno potekala nekje tukaj čez. Ne mejo prestavljat 

na Karavanke, to me pa blazno skrbi. Tako da to je tisto, o čemer moramo govoriti. Mi imamo 

tele zdaj gospodarske, ne ne morem reči gospodarske, družbene trende, razvoj je neskončno 

hiter. Govorimo o teh Evropah, ne vem, katerih oblakih, pa tako naprej hitrosti. Ampak 

dejstvo je, da zdajle je, denar je še, bogastvo je še, pripravljenost je še, generacije še delajo, 

niso tako majčkene, a ne. Ampak ta kapital se bo počasi iztrošil. In ne meje postavljat na 

Karavanke, to je pa tisto, kar mene skrbi. Kitajski inženir je danes že dražji, kot je pa srbski. 

In ta proizvodnja se seli. Ali res rabimo to? Ali bomo pogledali na človeka? To so zdaj 

vprašanja. Pa ne samo slovenska, tudi avstrijska, tudi naprej. Človeku moraš dati možnost, da 

vidi sonce, ne pa se opravičujem, lakirnico pa varilnico. A veste, pa lahko ga tudi plačaš, 

ampak danes človek živi drugače, hoče iti v soboto na Pohorje ali pa Šmarno goro, ne. Ni 

zadovoljen s tem, da mu daš 50 ur dela. Je pa pripravljen za neko obdobje, ker smo še vedno 

tako vzgojeni, ne pa ga tja postaviti in izolirati. To bi bilo potrebno naresti, ampak to je vizija 

in za to moraš biti, veste tisto, kar mene moti pri tej vsej zadevi, je malenkostnost. Jaz 

razumem civilno družbo, razumem, da meni nekaj ni všeč, vendar človek ima vizijo, jaz 

rečem včasih kot boing – ko jaz letim, je tudi oblak je tudi turbulenca, ampak ti moreš vedeti, 

da greš čez in moraš tudi vedeti, kako boš šel čez. Mi se pa ustavljamo, lepo vsa prosim, pri 

čisto vsakem in drobnjačkamo. To je narobe in nekoga, ki bi imel močno vizijo, kako potegnit 

a ne. Ko se sprašujemo vlada, ministrstvo itn., to rabi država, zdaj kdo je to, ne vem. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 
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To sma rekle. 

Vi ste rekli, da ne bi imeli problemov niti enega svojega dijaka zaposliti. 

Ne, mi nimamo, mi imamo preprosto področje, kje je deficitov takih, da stoj in glej. Je pa 

vprašanje, ali so te zaposlitve ustrezne in dolgoročne, to pa je, ker tudi veste, mladi ljudje 

danes niso pripravljeni potrpeti toliko, kot so bile prejšnje generacije. Lojalnosti ni več, ne 

boš lojalen blagovni znamki, a ne. Mercatorjeva delavka je bila do konca Mercatorjeva. Ali pa 

še kdo drug, to je pa danes malo drugače. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Jaz sam pojem delovna sila mečem iz registra mojih besed. Mi govorimo o posameznikih in 

nekaj, kar se je v tej družbi naredilo in česar meni ni lepo je, nekaj kar je prisotno, temu pa 

rečemo mi strah. Ljudje smo na nek način prežeti z nekim negotovostjo in strahom in to ljudi 

hromi in marsikdo je na Zavodu, ne zato, ker ne bi bil kvalificiran, ampak zato, ker se mu je 

nagrmadilo preveč. Ogromno ljudi je zlomljenih. Ampak težko rečemo, a veste, na tehtnico 

daš, jaz sem celo zdajle bila na enem hribu in regratove lučke so in ja to se zgodi, človek se 

umakne in tam noter mu je čisto vredu, tudi če je lačen, tudi če ni toliko ne. Danes je ta utrip 

tako neprilagojen človeku, da ljudje bežijo iz njega. In ljudje niso pripravljeni toliko, da bi se 

nazaj vrnili in to je narobe. 

Že pri dijakih imamo ogromno problemov … 

Ja, ampak a veste, pazite, dijaki prihajajo iz družin, jaz sem zelo občutljiva, ko nekdo reče, ja 

starši bi morali več. Sem mama dveh izjemno krasnih otrok, ampak včasih ne veš, kaj bi prav 

naredil. Z vso izobrazbo, vsem znanjem, vsem socialnim stanjem … Zdaj si pa predstavljajte 

700 evrov na mesec, skregana družina, še nasilje noter, še dobri so … In otroci so odgovor, 

tako da spet govorimo o nečem – ali mi vidimo to državo tako, da bo človeku možno iskati 

nek sonček nekje. In tukaj ne govorimo toliko, a veste, na Zavodu boste našli zdravnika, 

pravnika, električarje ne, ki pa ne bo pripravljen iti vozit velikega tovornjaka, ker ni bil nikoli 

v tujini, ker je bil šibek tam, ker je v bistvu ... Pa še neki je, v bistvu tudi vedeti nekaj, če je 

recimo zdaj dva milijona prebivalcev v Sloveniji, zdaj sem malo matematika tu, je zadeva 

taka a ne. Če midve rečeva, koliko ljudi je zdajle na cesti. Pa greva preštet, za trenutek na 

cesti, Ljubljana je polna. Da pa so ti ljudje na cesti, niso, so v nekem trenutku tam. In Zavod 

je treba tudi gledati na ta način. Veste, če bom jaz danes službo zgubila, bom verjetno tudi na 

Zavodu in na Zavodu je treba ločit, koliko ljudi je tam tretiranih, a razumete. Zavod je tudi 

sistemska rešitev za določen proces, koliko pa je zdaj dolgotrajno brezposelnih, koliko je zdaj 

izdelan model poklicne rehabilitacije, koliko je omogočeno, da se ljudje vrnejo in na kak 

način se vrne. To so pa vsi ti projekti, ki se grejo, včasih bolj uspešni, včasih manj, težko je, a 

veste, pa še ena stvar – graditi zdaj na mladih, da bodo pa mladi zdaj lahko prevzeli vse te 

deficite, veste ne bojo mogli. Jaz sem gledala, pa glejte, vzemite, ko boste to delala, tale 

Statistični urad RS pa poglejte te podatke. Leta mislim, da po 60-tem letu je bilo 39.000 

rojstev, zdaj glejte, te generacije se zdaj upokojujejo in te generacije niso šle, so bile tukaj. 

Poleg tega smo imeli še en trend preseljevanja in to je tisto, kar zdaj odhaja v pokoj, hkrati pa 
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imamo 17.000, 18.000 mladostnikov generacij in že v tem razponu imamo 10.–15.000 ljudi 

manjka ne, zato jaz govorim o visokotehnoloških, z visoko dodano vrednostjo in o 

izobraževalnem sistemu, ki sloni na tem. In tudi rešitev priseljevanje za ohranjanje delovnih 

mest z nizko dodano vrednostjo, tak delavec, ki pride v Slovenijo, pa kar naj pride, nimam jaz 

nič proti, stane državo, a veste, on mogoče dobi tistih 700 evrov minimalne plače, kateri so pa 

vsi socialni transferji, pa vse ostalo, a ne. Koliko je to smiselno, zato govorim o viziji in ta 

vizija ni dvoma, zato me moti ta stavek, poglejmo navzdol. Ne moremo biti obrnjeni navzdol, 

ker to pomeni začetek konca. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ja poglejte, rabimo raziskovalce. Tukaj se vprašajmo, a otrokom lažemo. Gremo zdaj po 

delavnicah, mi imamo toliko inovativnih izdelkov do stropa? Razlagamo, da bodo inovatorji, 

če pa rabimo delavce. Smo v škarjah in mi bomo inovatorje naredili, ki grejo čez mejo, kjer 

jih čakajo z odprtimi rokami in od tega inovatorja ta država ne bo imela nič drugega kot 

vložek. Saj jih je enih par, bila sem na prireditvi Inženirka leta, saj jih par ostaja, saj imamo 

par podjetij, ko stojiš, pa gledaš, ampak koliko je teh? Pojdite zdajle na faks vprašat, koliko 

študentov bi šlo delat v razvojne oddelke in pomožno študentsko delo za obračanje windovs 

programa za 5–6 evrov na uro. Ja ne, škarje so. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Sem povedala, od vrtca naprej se gremo, potem bi pa na koncu bi jih pa ustavili. Ja imamo 

veliko dobrih podjetij, izjemnih tudi inovativnih, tudi z izjemno spodbudnim okoljem, to je 

peščica ne. Tisto kar pa manjka zdaj v državi – 2300 šoferjev, varilcev ne vem, koliko …, a so 

to inovativni poklici? Veste, zdaj me sprašujete nekaj, jaz imam čez 900 dijakov tukaj, to 

pomeni, da jih ta trenutek vržem iz šole, zato da bodo zapolnili ta delovna mesta. Seveda jih 

ne bom, daleč od tega, tudi če se kaka firma kje zapre. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Tako kot smo rekli – z dobro vizijo države, z omogočanjem zaposlitev na teh področjih v 

državi. 

Pogrešate tudi več spodbude s strani gospodarstva ali imate vi dovolj? 

Mi imamo dovolj absolutno. Veste, to je rezultat preteklega dela, to je daj dam, jaz nimam 

težav s tem. Mi smo bili                šola, ki je bila zelo dol, mi smo se dvignili kot feniks iz 

pepela, mi smo zrastli za polovico dijakov, v času ko so bile generacije najmanjše, ko so se 

šole zapirale. Gre za nekaj, gre za tako garaško delo, ker veste, spreminjat druge ni težko, 

spreminjat sebe je težko. In zase sem jaz odgovorna za šolo. Zdaj imamo tukaj 800 in še 

nekaj, 900 dijakov, mir je na šoli, vsak ima svoj prostor, vsak ima svojo nalogo in počutit se 

morajo varne in sprejete. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 
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Zelo težko rečem, ker a veste, pojem inovativnosti, tukaj se lahko zelo najdeva, a veste, vi 

delate pri dr. Borutu Likarju, ta inovativnost je v bistvu nekaj kar je v tej družbi pa tudi v 

šolskem sistemu pri nas zelo zatrto, vsi otroci v vrtcu so inovativni, dajte jim barvice, pa 

pustite jih v razredu v igralnici, stoli bodo pobarvani, vse bo narejeno, samo umaknite se, pa 

boste videli. 

Ves čas govorimo o tem, da bi mogli začet prej, da bi jih mogli bolj spodbujat. 

Treba je vedet nekaj, celoten sistem bi morali peljat, ampak moraš vedeti, kam jih boš potem 

dal, je treba peljat tako, da se to neguje, hkrati pa se obnašat, kot da imaš mlado trto. Imeti 

moraš zelo ostre škarje, pa nobenega trenutka ne smeš zamuditi. Ko gre razrast nekam, kar 

vidiš, da bo slabo, moraš usmerjat. In na ta način boš dobil sadež. In zdaj je težko rečti, kateri 

pristopi so. Inovativnost že tisti trenutek, kadar koli gremo, pa sem poslušala strokovnjakinjo, 

zelo dobra je bila, na strateškem forumu sem bila, svetovna, svetuje ta velikim podjetjem, 

pravi, kaj naredimo – v prve razrede osnovne šole, kjer koli pogledaš, sedijo otroci pri miru. 

Tiho bodi pa sedi. To sta dve besedi, ki jih v vseh šolskih sistemih damo kot prvo in takrat 

naredimo blokado. Mi imamo v razredih še vedno 30 dijakov, mi imamo financirano tako, 

imamo pa nimamo slabo, prav dobro funkcioniramo s tem, kar imamo, v prostoru, katerem 

smo. Zdaj primerjat se s finskim sistemom, pa tudi imajo težave, bodimo odkriti, da imajo 

težave tam, kljub vsem pristopom, ob vložkih, tukaj je treba vedeti, Zoisovo štipendijo so 

omejili na tistih nekaj 100 štipendij na generacijo, tako da prostora je veliko, kaj konkretno pa 

pomeni vedeti, kam sploh gremo. Mislim, mi delamo, če mene vprašate, mi imamo tamle 

sobe za raziskovanje, mi dijakom omogočamo en kup stvari, ideje pobiramo, delamo timsko 

delo, jih razvijamo, skupine oblikujemo (1., 2., 3., 4. letniki), zato da je tudi medgeneracijsko 

povezovanje, potem izzive, ko so še profesorji zraven, tehnične izzive, pa se profesorji morajo 

zraven učit in je to neko sodelovalno učenje, skratka en kup stvari imamo, s katerimi lahko to 

spodbujamo. Gre pa predvsem o tem, a veste, ko govorimo o inovativnosti, danes moraš biti 

zelo inovativen, da preživiš, da se reši določeno zadevo in ta inovativnost ni samo tehnično 

področje in ko jih naučiš inovativnosti, potem pa imaš tukaj firmo, ki da 1000 evrov, tukaj 

imaš firmo, ki da 1200 evrov, tukaj ti da take pogoje, tukaj take, greš tja, tega pa nočemo, ker 

rabimo tam zaposlene. Skratka, tukaj imamo malo neskladja spet. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

To sma. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Ah, seveda, mi imamo tamle Zavod 404, to je ta profesor Capuder, potem mi imamo 

Inženirke, inženirji bomo, to je gospa Edita Krajnovič, kar so tukaj naredili, to so unikumi. 

Ona je povezala recimo močne Siemens, ta gospa Medeja Lončar, potem Petrol, vse te firme, 

ki grejo v gimnazije, iščejo talente. Ženske v izobraževanju itn. tako da teh idej oziroma teh 

projektov je kar nekaj v državi, mi smo seveda zraven. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 
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To sma. 

Če je kar koli takega, me lahko vprašate.  Jaz sem zelo realna. 

Intervju RI2: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Enajst let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

To je nujnost, brez tega si jaz šole ne predstavljam, da bi bila šola sama sebi namen, si tega 

zagotovo ni tako zamislil. Mogoče so tudi kdaj indici, da razmišljamo in eni in drugi, da smo 

bolj sami sebi namen, kot smo v resnici, smo pa izjemno prepleteni. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

V zadnjih letih, odkar obstaja zadnja, še aktualna prenova, ko je nastopil t. i. PUD oziroma 

praktično usposabljanje z delom, se je to povezovanje zelo okrepilo. V prejšnjih letih težko 

sodim, ker takrat nisem bil v vlogi ravnatelja, bil sem v vlogi učitelja strokovnoteoretičnih 

predmetov, ampak vseeno neka instinktivnost me vodi k temu, da je tega v tem trenutku več. 

Se je pa v zadnjih treh, štirih letih zgodil neverjeten interes tudi na strani gospodarstva, kjer se 

tudi demografija pelje na trg delovne sile, kjer so potrebe, sploh po tehničnih poklicih, se 

pokazale vsaj v naši dolini kot izjemno potrebne in tako kot mi novačimo osnovnošolce za 

promocijo, tako nas sedaj tudi oni na nek način, če lahko ta izraz uporabim – novačijo. 

To je v zadnjem času, tak bum. 

To je v zadnjem času, prej se mi zdi, tudi ko se spomnim prenove, sem vodil eno področje 

prenove, je bilo žal tako, da bi gospodarstvo moglo sodelovati, pa smo številne firme povabili 

k sodelovanju, ampak se jim nekako ni zdelo vredno sodelovati. Ko smo pa prišli skupaj, se 

mi pa zdi, da je bi ta dialog pogosto nekonstruktiven. Imeli smo občutek šolniki, da nas oni 

gledajo malce zviška. Pogosto je bilo sporočilo, da oni tako ali tako morajo izobraževati vse 

znova, torej da mi svojega dela ne opravimo. Isto tako smo tudi mi marsikdaj reagirali v 

nekem podobnem tonu, češ da tudi mi več vemo kot oni in ko se kdor koli postavlja tukaj v 

vlogo višjega, večvrednega, taka komunikacija v štartu pade. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Ravnatelj mora imeti izjemno pomembno vlogo, če govorimo na nekem drugem segmentu, da 

je ravnatelj tvorec pedagoškega trikotnika, torek dijaki – starši – učitelji in cilj, da je ta 

trikotnik čim bolj enakostraničen, tako jaz zagovarjam trikotnik razvoja družbe, kjer je ena 

stranica zagotovo stranica delodajalcev, ena izobraževanja in ena raziskav in razvoja. 

Predvsem tretje področje je pri nas še precej slabo izkoriščen potencial vključevanja, ob tem, 

da potencial pa imamo. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Kot sem že prej omenil, vse skupaj se začne na osnovi potreb. Potrebe so se vzpostavile, 

čeprav malo pozno. Zelo pomembno je tukaj, da je obojestransko sodelovanje, ki temelji na 

spoštovanju. Torej ne kdo je bolj pomemben, kdo je višje, ampak vsi smo pomembni, vsi smo 

enakovredni partnerji in vsi stremimo k istemu cilju. Cilj je pa – pripravit, usposobit mladega 
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s skupnimi močmi, poudarek je s skupnimi močmi, enkrat bolj, drugič manj, ampak vendarle 

s skupkom skupnih moči za trg delovne sile. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Dejavniki, ki ovirajo ali pa hkrati motivirajo je, nekaj podobnega bi lahko rekel, kdaj lahko pa 

mi pridobimo dijaka, da se bo začel učit. Učenje se vzpostavi takrat, ko se vzpostavi interes. 

To pomeni, motivacijo je treba vzpostavit. Če smo jo mi vzpostavljali na tak način, zato da 

smo rešili PUD, je to en ozek segment. Če delodajalci zdaj vzpostavljajo interes na tak način, 

da so potrebe na trgu resnično zelo velike, si moramo tukaj prisluhniti in ne kovati nekih 

zamer za nazaj in začrtat skupno pot. 

Mogoče ravno to je bilo dobro, da je prišlo do take situacije, da zdaj vidimo, da v prihodnje 

je treba ves čas sodelovat, ne samo takrat, ko imajo oni res veliko sile, da pozabijo, je treba 

kontinuirano to delat … 

Ja, poglejte, saj to so logične stvari. Pripadam generaciji, ko se je rodilo 35.000 Slovencev 

letno, letošnji prvi letniki so najnižja generacija v času, ne samo samostojne Slovenije, tudi če 

gledamo nazaj bivšo državo. In ta generacija ima okoli 17.370 živorojenih otrok, kaj želim 

povedati, generacija se je prepolovila. Ta proces ima neko kontinuiteto upadanja iz 35.000 vse 

do teh dobrih 17.000 in vse to se sedaj odraža na trgu delovne sile. Kako je reševala Angela 

Merkel, to vemo, torej z uvozom delovne sile, tudi, ko se s tem vsi niso strinjali. Pri nas pa je 

logična posledica, da bo ljudi na trgu dela zmanjkalo. Ob tem pa, da se v času sedanje 4. 

industrijske revolucije ali pa kot ji v neki prispodobi komercialno raje uporabljajo izraz 

Industrija 4.0, se na eni strani govori o tem, da bo potrebnih delavcev vedno manj, po drugi 

strani pa pozabljamo, da za vsakim robotom, avtomatizacijo, stoji človek. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Pri povezovanju bolj kot bomo izhajali iz samega sebe, bliže bomo rešitvi. Bolj kot bomo 

razmišljali o tem, kdo je bolj odgovoren od mene, bolj se oddaljujemo od rešitve. Jaz ne 

razmišljam v tem trenutku o predsedniku vlade, niti ne razmišljam o ministru, županu, 

direktorju velikih in malih podjetij, razmišljam o sebi. Kaj lahko jaz kot en majhen, pa hkrati 

ne tako majhen člen naredim, ob tem ko je pri nas vsako leto od 450 do 500 otrok, dijakov na 

šoli in ti se bodo slej ko prej znašli v polju gospodarstva. Torej moja vloga je vzpostaviti še 

boljši odnos, še več sodelovanja, da še bolj vemo drug za drugega, kaj počnemo, kaj bi lahko 

naredili skupaj. In če bi vsak na svojem področju to naredil, bi … Če bi vsak naredil tu svoje 

delo, mislim, da je to edina logika razmišljanja, ki vzdrži, ker ljudje smo velemojstri 

razmišljanja v tej smeri, da natančno vemo, če grem skozi prispodobo – jaz vem natančno, kaj 

morate vi narediti, pozabljam pa, kaj moram jaz narediti, v tistem trenutku smo v eni taki 

praznini, ki ne pelje nikamor. Jaz bi temu rekel slaba čustvena pismenost. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Gledano iz sedanje točke, ko nas najbolj povezuje PUD, je zagotovo rešitev ta, da imamo 

konstantne stike, torej da ne samo organizator PUD-a, tudi učitelji, razredniki, vključno z 



Priloga 3 

 

ravnateljem, si vzamejo čas in gredo v realno delovno okolje – to je prvi korak. Ne čakajmo 

obratne poti, ker zagotovo imamo tukaj vsaj toliko vzvodov mi, kot jih imajo oni. S tem bomo 

naredili mi dober vzgled, bodo tudi oni k nam prihajali. Več okroglih miz, enkrat letno recimo 

– na temo povezovanja šolstva in gospodarstva in je, poudarjam, smo enakovredni partnerji, 

kjer se pogovarjamo, kje lahko najdemo skupne točke zato, da bo recimo z našo ambicijo 

šolstvo bolje živelo. Oni bodo zelo hitro našli interes, ker bodo rabili dobre, pravzaprav bodo 

rabili najboljše kadre, da nam ti ne pobegnejo drugam. Spodbujati jih k temu, kako 

razmišljajo mladi. Mi smo kot starši ali pa kot neka druga generacija iz generacije babyboom, 

x, najmlajši sodelavci so iz generacije y, vsi otroci, ki so v ozadju, so iz generacije z. To so 

določena znanja, ki jih v ozadju potrebujemo, da ti otroci – prav nič slabšalnega ali nič 

poveličevalnega, so drugačni.  

V gospodarstvu jih pa verjetno sploh ne razumejo. 

V gospodarstvu je marsikdaj drugačen jezik, sploh ko govorimo o predelovalni dejavnosti, 

smo bili mi, ki smo opravljali proizvodno prakso, doživeli neki drugi jezik in nek drug odnos, 

bili deležni, ne vem, danes bi temu rekel malce nizkotna komunikacija z nami; poslal te je 

nekam, da ne rečem, kam. Tovrstna obravnava mladih danes ne pelje nikamor. Se bodo uprli, 

bodo v krču, odziva od njih ne bo. Če imamo samo ta psihološka znanja, potem z drugačnim 

pristopom lahko iz mladih potegnemo zelo veliko.  

Ker imajo čisto drugačno razmišljanje … 

Danes enega mladega z nekim takim hudim verbalnim pristopom, na nek način karikiram, 

pribijem na suh križ, uporabljam glasne besede, močne besede, kako kletvico vmes, kar je 

nam bil včasih skorajda kot dober dan, sploh v industrijskem okolju. Ta oseba ima dve 

možnosti: ali bo čisto zmrznila ali pa se bo temu tudi verbalno zelo uprla, vpila, se zlomila, v 

vsakem primeru pa skupni imenovalec – se bo zlomila, ne bo nobenega odziva in tukaj 

opažam tudi kar nekaj težav,  da tega znanja ni in mladi v večini primerov so zadovoljni z 

delom, z odnosom, z vsemi stvarmi, ko pridejo iz podjetij. Tu in tam se pa pojavi kak tak 

problem, ko te stvari ne tečejo. 

Še posebej, ko imamo kar veliko dijakov s posebnimi potrebami. 

To je pa že naslednja … zelo širok pojem. 

To se pravi, da pri vas tudi razrednik gre v podjetje. 

Da. Zelo veseli so otroci, zelo veseli so podjetniki. Odziv je izjemno pozitiven, torej to si 

približno lahko predstavljamo tako, kako bo danes otrok odreagiral, ko se starš za njega po a) 

varianti zanima ali po b) varianti se ne zanima. Tudi če se starš za njega zanima, pa so slabe 

ocene, pa odriva stran, v resnici si reče sam pri sebi – mojemu atu, moji mami je mar. Tam 

kjer pa teh stvari ni, je pa tek na kratke proge, izjemno kratke proge, kaj ta všečnost v resnici 

pomeni.  

Ali kakšnih takšnih izkušenj pa nimate, da bi jim delodajalci dali samo pometati ali pa da se 

bi jih otresali … 

Tudi so tu in tam kaka slaba dela, ampak konkurenca na tem področju dela svoje, kaj s tem 

želim povedat – obstaja tudi t. i. seznam podjetij, kamor dijaki ne želijo iti, na srečo v zadnjih 
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letih (treh, štirih) imajo izbiro in v določena podjetja sploh ne želijo iti. Zaradi tega, ker vedo, 

da so v preteklosti z dijaki delali neprimerno ali so bili deležni neprimernih del, predvsem pa 

zaradi slabega odnosa. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Jaz mislim, da tukaj povezovanje ima izjemno pomembno vlogo v luči tega, da ima podjetnik 

idealno priložnost, da mladega prepozna in če ga spozna kot dobrega, zanesljivega, je to tako 

rekoč že pogodba o zaposlitvi in nam se tudi dogaja, na področju elektro stroke, kjer imamo 

kompletno vertikalo – imamo elektrikarja, štiriletnega elektrotehnika, elektrotehnika po 

programu PTI, da ko gredo elektrikarji na PUD tako rekoč, tisti, ki so dobri, ki so uporabni, so 

razprodani in imamo, je tukaj kar malce konflikta interesov, kajti naš interes je pa, da jih 

prepoznamo tudi kot zelo dobre bodoče tehnike in jih vsi po svoje na nek način snubimo. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Kako bi to rešili? Ja zdaj to je tudi gotovo prisotno, se pojavlja. Mogoče je za dijaka, ki je 

potencial za trg delovne sile olajševalna okoliščina ta, da so tovrstni trg delovne sile širi, da 

ima možnost izbirat. V preteklosti je bilo tega bistveno manj, torej to je eden izmed izhodov. 

Obstaja še tudi izhod, zagotovo ta mladi, ki ima pred sabo vsaj 40 let dela v določeni stroki, 

razmisli tudi na drugačne načine o svoji prihodnosti, na samo, ali je pravi delodajalec, ampak 

ali je on tudi v pravi stroki. Kar ni zanemarljivo vprašanje. 

Pa da se doizobražuje … 

Saj nenazadnje, jaz sem tudi univerzitetni dipl. inž. elektrotehnike, kar se tiče moje zadnje 

dosežene formalne izobrazbe, poklic ravnatelja, ki ga opravljam 11 let, je pa nekaj, kar mi 

moja formalna izobrazba niti ne pogojuje. Jaz bi lahko bil tudi, ne vem, če grem čisto v drugo 

smer, jaz bi lahko bil tudi eden izmed profilov svetovalnega delavca, lahko bi bil slovenist … 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Inovativnost je nekaj, kar je nujnost, vse ostalo je dolgočasna šola. Pričakovat, da bodo vsi 

dijaki zagrabili vse priložnosti, ki jih šola ponuja na področju inovativnosti, je utopija, ampak 

je na nas šolnikih zelo velika odgovornost, da te priložnosti ustvarimo. Kaj pa so te 

priložnosti? Eno izmed priložnosti udejanjamo mi ta teden, ko imamo projektni teden. Na 

konkretnem primeru povem – vsak učitelj ali tim učiteljev mora ustvariti pogoje za generične 

kvalifikacije. Pa se to sliši zelo komplicirano, ampak kaj to pomeni. To pomeni to, da če 

gremo mi pogledat naše programe, v njihovo jedro splošnih kompetenc, ne samo delovnih, 

tudi socialnih, pomeni ustvariti možnosti dijakom izbirnosti in šole na drugačen način, kjer 

imajo možnost pridobiti taka znanja, ki jih skozi redni kurikul ne bodo pridobili in v tem 

tednu ponujamo od vsebin splošnoizobraževalnih predmetov do stroke, lahko rečem ni da ni. 

Pa da tisti ni da ni dobi nekaj vsebine, iz področja splošnih predmetov, recimo strokovna 

ekskurzija v London, izdelava blogov, vlogo oziroma poročila na to temo v angleščini v 

ustreznem obsegu, kaj so oni tam videli, imeli so pa že prej ciljna vprašanja, ciljne usmeritve, 

čemu slediti. Če ostanem še pri tujem jeziku – podnaslavljanje angleških filmov, uporaba 
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računalniškega orodja, Youtube, določeni 15-minutni posnetki, slušalke – prevedi, tako da bo 

končni uporabnik zadovoljen s podnapisi, ki tega jezika ne razume. 

Iz področja stroke – številne druge stvari, tudi v sodelovanju s podjetji, ki jih skozi redni 

kurikul ne ponujamo ali pa nadgrajujemo tisto, kar smo recimo se skozi redni kurikul 

dotaknili, nismo še pa nadgrajevali in smo te potenciale, če govorimo o inovativnosti in 

ustvarjalnosti s tem na nek način lahko pospešili. Kje je tukaj učitelj? Učitelj ali skupina 

učiteljev je, ali so tukaj avtorji tem, učitelji dajo to temo na licitacijo, na spletno stran in če je 

njihova tema dobra, potem ko se spletni portal odpre, so napolnjeni v petih minutah. 

Tako da se iz različnih razredov … 

Iz različnih razredov se vključujejo v to sfero. In moram reči, da to je nekaj, kar je na šoli 

izjemno dobro se prijelo. Bilo je kar nekaj strahov s strani učiteljev, z dijaki nismo imeli 

nobenih težav, kajti strah jih je bilo, če njihova tema ne bo dovolj dobra. Imamo pa toliko 

razpisanih mest, kolikor je dijakov, da se na koncu izide, napolni. Na šoli, takšne velikosti, 

letos 460, kot je naša, je nekje 20–30 dijakov vsako leto, ki jih moramo pa vendarle mi za 

rokco prijet in jih nekam odpeljati, ker se sami nikamor ne prijavijo in kažejo pa Gausu 

indiferenco do vsega. Na drugi strani imamo močno razvito raziskovalno delo, vi v tem 

trenutku delate doktorsko disertacijo in veste, koliko raziskovanja je v ozadju potrebno. Ko 

ste bili pa stari, toliko kot naši srednješolci sedaj, pa veste, koliko so nas skozi kurikul v to 

usmerjali. To pomeni, pripraviti eno tehniško raziskovalno nalogo z izdelkom, ki je vendarle 

vrh ledene gore in da to ustrezno podpre ustrezna dokumentacija, je to velik zalogaj, kajti 

mlade to učimo. Zdaj pa na šoli takšne velikosti, kot je naša, smo v zadnjih letih izjemno 

spodbujali raziskovalno delo, rezultati so taki, da je bilo v zadnjih letih med 15 in 20 

zaključenih raziskovalnih projektov. Letos je v pripravi 33 raziskovalnih nalog in šola s tem 

diha. To je najboljši primer inovativnosti, ustvarjalnosti, kjer dajemo nadstandard znanja. So 

prireditve, kjer damo, da dijaki to vse izpeljat in še bi se dalo naštet. Pomembno je, da damo 

tukaj širino. Ne samo stroki, mehkim veščinam, splošno izobraževalnemu delu, življenju 

skratka. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Zelo težko je ocenjevat druge, sicer imam to srečo, da sem zelo veliko v kontaktu s šolami in 

vedno je motivacija tisti skupni imenovalec tega, kar se dogaja. Če se šola za svoj obstoj zelo 

bori, potem praviloma da nekaj več od sebe. Če je šoli vse dano, v smislu denarja, števila 

dijakov, kar je itak povezano, potem praksa kaže, da to praviloma ni motivacijski dejavnik. 

Kar zadeva podjetja, je zopet skupni imenovalec vsega skupaj motivacija. Vedno je pa, tudi če 

vse to odmislimo, ključna oseba vedno človek. Ali je to učitelj ali je to na drugi strani kdor 

koli v sferi delodajalcev. Tudi vodstvo …  Tisti, ki ima alfo in omego nekako pred sabo. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Če povem skozi konkretni primer, nadaljujem, kjer sem bil – raziskovalne naloge. V zadnjih 

treh letih delamo to skupaj s podjetji. Pred štirimi, petimi in več leti se nam je zdelo, da 

govorimo o nekih svetlobnih razdaljah, svetlobnih let razdalj med nami, ko niti ena niti druga 
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stran ni videla potrebe za kaj takšnega. Danes je spontan pogovor, dogovor je pripeljal do teh 

stvari. Tukaj se lahko stvari začnejo. Lahko se navežem še nazaj, kar smo že prej govorili – 

več sodelovanja šole in delodajalcev se bo odražalo posredno na dijakih zagotovo. Imamo 

                     v rokah novega lastnika, zaenkrat še to ne odraža nekih sprememb. Na splošno 

imamo močno industrijo v tem okolju, ki je motivirana. In roko na srce – zmanjkuje jim ljudi 

in se zelo obračajo na nas. In seveda tudi nam to paše. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Zopet bom šel nazaj k raziskovalnim nalogam, kjer se mi zdi, da smo mlade najbolj 

učinkovito vključili  v povezovanju šolstva in gospodarstva na inovativni način. Recimo 

konkretni projekti, če ji nekatere samo naštejem, je bil simulator varne vožnje, ta simulator 

danes izdelujejo tako mentor kot nekdanji dijaki, celo se je eden zaposlil pri nas, za potrebe 

trga. In delamo to prek MIC-a. Nekako spontano sem prišel do tega, da naša velika priložnost 

so MIC-i, ki od izvorne ideje in do končne realizacije, po moji oceni niso to, kar so bile prve 

sanje. Mislim, da se zelo trudijo, da bil MIC kot tak ne samo z imenom na papirju, da ne bi 

bile to samo šolske delavnice, ampak bi se tukaj odvijale tudi projektne aktivnosti, tako v 

smislu tega, da se imajo mentorji, učitelji možnost razvijati, povezovati z gospodarstvom, 

določene stvari skupaj narediti – to počnemo. In da so tule zraven v tistem deležu, kjer seveda 

stvari pašejo, kot rečemo po domače tudi dijaki in študentje. 

Pa imate kje problem glede na to, da včasih gospodarstvo hitreje napreduje kot pa šolstvo? 

Če vam v tem trenutku naštejem nekaj aktivnosti, vi imate tudi program tehnik računalništva 

in vas vprašam, ali lahko mi sledimo z umetno inteligenco, ali lahko mi sledimo z virtualno 

oplemeniteno resničnostjo, ali lahko mi sledimo na vseh področjih nove robotike, ki 

predstavlja robotiko v oblaku, ali vemo vsi, kaj pomeni big data, ali izkoriščamo potencial 

»internet stvari«. Hitro so odgovori, da se na teh področjih trudimo, medtem ko pa 

gospodarstvo na teh področjih proizvaja konkretne produkte in konkretne storitve. Do česa 

ponovno pridemo, sploh v času nove 4. industrijske revolucije, nas bodo še bolj prehitevali in 

mi se moramo še bolj potruditi, da bomo zraven na istem vozu in nekako dopovedat našemu 

ustanovitelji, ministrstvu, da ta denar, o katerem se je tudi v volilni kampanji govorilo – šest 

odstotkov BDP, da je to super stvar, ampak če bomo to razdelili v plače, pa se nobeden od nas 

ne bi odrekel višji plači, ampak če bomo to razdelili v plače, nismo naredili nič. Če bomo to 

razdelili v razvoj, da bodo šle šole naprej, potem je to edini način, da bomo v naslednjih 

desetih letih ali pa čez deset let lahko govorili o dodani vrednosti, vse ostalo je vzpostavljanje 

socialnega miru in pa deljenje floskul. 

Ali bi nam morali v kurikulu še več dati možnost tega? 

Odlična stvar je 20 % kurikul, ampak naši programi, ki jih imamo trenutno, sicer se 

elektrotehnik posodablja iz te sfere, ampak recimo računalništvo se pa ne, mehatronika se pa 

ne, po desetih letih se pa toliko stvari spremeni, da mi trenutno skozi odprti kurikul rešujemo 

vsebine, da se ne blamiramo pred delodajalci, da dajemo not nove stvari, ampak to ni ideja 

odprtega kurikula. Odprti kurikul pomeni neko končno prilagoditev, uskladitev šole in 
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delodajalca. Ne pa to, da flikaš, če rečem po domače, prestar kurikul in ga na tak način 

posodabljaš. 

Na kak način pa potem mislite, da bi potem …  

Ne prenova na prenovo, kar smo govorili v preteklosti, ne pa pustiti, da 11, 12 let mine, pa ni 

nobene prenove. To ni nobena usluga napredku, nekje na šest let skrajni čas, odvisno od 

stroke, da so posodobitve. Tudi telefonov nimamo več takšnih, kot smo jih imeli pred 

sedmimi leti. 

Neverjetni razvoj na vseh teh področjih. 

Zagotovo. In ker imate tudi računalništvo, boste razumeli banalni primer, ko smo takrat 

program računalniškega tehnika postavljali, sem bil zraven, nismo vedeli, kaj so mobilne 

aplikacije. Danes, ker bo čez en mesec informativni dan, ko nas bo kdo na informativnem 

dnevu vprašal, ali delamo tudi z mobilnimi aplikacijami, bomo vsi rekli ja, pa je to res ali pa 

ni, ampak v rednih kurikulih tega ni. Delamo pa to skozi odprti kurikul. 

Kaj pa glede tega, ko me vsi opozarjajo, tudi ravnatelji v moji mag. nalogi so vsi ravnatelji 

povedali, da je matura in poklicna matura praktično zaviranje inovativnosti? 

To je standardizacija izobraževanja. 

Pa se vam zdi to vredo? 

Če je matura in poklicna matura nek formalni zaključek izobraževanja, ki ni merilo za vpis na 

visoke univerzitetne programe, torej če je samo formalni pregled znanja za nazaj, potem je ok. 

Jedro odgovornosti bi mogle tukaj prevzeti univerze oziroma fakultete in si svoje kandidate na 

svojem področju, svojih kriterijih izbrati sami, torej matura v taki obliki, kot je, je prej sama 

sebi namen kot nek način doseganja inovativnosti in ustvarjalnosti. Oprostite, škoda je 

denarja, ki gre v to. 

V bistvu gre dril samo v tisto smer, ko se vsi bojimo, kakšni bodo rezultati, da bi pa lahko 

skrenil in kaj bolj inovativnega ali kaj drugačnega naredil, pa nimaš časa. 

Govorim o standardizaciji, v tem primeru ocenjevanja, to pomeni, mi natančno vemo kot 

ocenjevalci, kje je tisti potencial večje verjetnosti, kaj na maturi bo in ker ne želimo kot šola 

izpasti slabi v odnosu na ostale šole, drilamo tiste stvari in kaj s tem počnemo, ali s tem 

krepimo inovativnost in ustvarjalnost – tu slučajno ne. 

Omejujemo jo. 

Natančno to. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Zagotovo je ena večja, en potencial, o katerem zdaj razmišljam na glas – nadgradnja PUD-a. 

Mi govorimo danes o vajeništvu. Ampak vendarle roko na srce, da se vzpostavi nek sistem 

sodelovanja, mora biti neka maksimalna pripravljenost za to. Ko opazujem stvari iz lanskega 

šolskega leta, ko so programi šli eksperimentalno v to, ker je tudi pri nas na Centru na 

sosednji šoli se je zgodil en program v vajeniški obliki. Trenutno s tem sistemom nisem 

zasledil zadovoljstva niti pri otrocih niti pri šoli. V čem je problem – problem je v tem, da je  

kompleten B del predmetnika, vsa stroka, ne samo praksa, tudi teorija pri delodajalcih. 
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Delodajalci se dolgo tega niso zavedali oziroma so mislili, da bo to neki podaljšek PUD-a, 

kjer bodo dobili še več ur, še nekaj več znanj oni dali, ampak še vedno, da bodo nekatere 

temeljne stvari dijaki oddelali v šoli. Tukaj je šlo za eno tako dejstvo, da so se ušteli.  

Torej so samo splošni predmeti v šoli? 

Natančno tako. In sedaj to tuhtanje, ali je to dobro ali je to slabo, to je tu. In glede na to, da je 

tudi elektrikar v novi situaciji v tej zgodbi, ko se učiteljem razloži, kaj pomeni vajeniški 

sistem, niso izhajali iz tega, da so se za svoje ure ustrašili, ampak kaj je za dijaka dobro, ali je 

to resnično dobro. Torej skrbi delodajalce in skrbi šolo. Da sem pa malce bolj konkreten, 

operativen, kaj pa je lahko dobro – zagotovo nadgradnja PUD-a, kjer bi se določene stvari, ne 

samo po načelu ugotovitve: je opravil, ni opravil, pa vmes zelo odprta pot, kaj so pa tiste 

vsebine, ki jih je tam dosegel, to bi se pa zagotovo dalo zelo dobro nadgradit, da bi se en del 

kurikula, za katerega bi se prej dogovorili, tam izvedel tudi do te faze, da bi bil v končni fazi 

tudi ocenjen. 

Da bi jih res naučili, pa da bi mogli pokazat … 

In da tudi oni za tem stojijo. Mi smo sicer tukaj v tej smeri naredili že zelo velik korak nazaj, 

ta korak je star šest ali sedem let, in sicer v okviru SPI, torej triletnega programa elektrikar 

zopet, smo zaključni izpit, v smislu praktičnega izdelka naredili, nastavili tako, da ga opravi 

pri delodajalcu kot praktični del. Zagovarja ga pri nas na MIC-u pred našimi učitelji pa tudi 

mentorji iz podjetja. 

Konkretno prikažejo, kar so se naučili. 

Tako. In v tej smeri, torej nadgrajevat to, pomeni pripraviti družbo, nenazadnje tudi v 

doglednem času, da bo zrela za vajeništvo. Trenutno družba ni pripravljena za vajeništvo. 

Pred 1desetimk ali koliko leti je bilo tudi vajeništvo, ko smo mi dobili gradbince. Pa ni bilo 

interesa in potem smo opustili. 

Določeni programi zagotovo imajo višji potencial v vajeniški obliki kot v šolski obliki, tukaj 

prvenstveno vidim zelo redke poklice. Pa vam povem enega takega – zlatar, skorajda 

pozabljen poklic, pa upam, da ga ne bomo pozabili, da tukaj dijak v šoli opravi vse tisto, kar 

zadeva A dela predmetnika, gre k enemu mojstru, ki si vzgoji svojega kandidata zato, da bo 

imel naslednika ali pa zaposlenega. V tem ne vidim nobenega problema, pravzaprav tukaj so 

izjemne prednosti. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Zgledni primer dobrega sodelovanja, torej že omenjeni PUD, že omenjene raziskovalne 

naloge, že omenjene okrogle mize. Mi skupaj s podjetji imamo dvakrat letno prek Saša 

inkubatorja, ki predstavlja torej podjetniški center v           , imamo številne dogodke, kamor 

so vključeni tudi dijaki. Torej podjetniki predavajo pretežno podjetniške, ekonomske, vsebine 

managementa dijakom. Torej imamo tam krožek, imamo tam start up vikende in ko jim 

svetujejo, jim ne svetujejo učitelji, ki smo v tem primeru izločeni, ampak podjetniki. To je 

zagotovo en primer dobrega sodelovanja in tudi vzpodbuda nenazadnje za samostojno 

podjetništvo. 
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Česar je premalo v šolah.  

Kar ima rezervo, zagotovo. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Prednost, če bi šli mi danes samo, vi ste bistveno bližje meji sosednje države kot jaz, potem 

vemo, zapomnil sem si stavek, ko smo imeli pred slabim letom sestanek z avstrijsko Koroško 

zbornico – je predsednik te zbornice, ki je bil pri nas na obisku, povedal, da je vajeništvo 

hrbtenica avstrijskega gospodarstva. Kaj želim povedat? Želim povedat, da model, ki je 

izjemno uspešen v Avstriji, še ni rečeno, da lahko ta model enostavno preslikaš v naš sistem. 

Pa vam bom povedal na enem konkretnem primeru: iz naše šole projektni teden, ki je pri nas 

nekaj, kar vsak učitelj izjemno pozitivno vzame, vsak dijak. To zadevo smo pet let prek 

inovacijskega projekta razvijali, da smo prišli do nekega modela projektnega tedna, ki nam je 

vsem ok, prej pa ni bilo. Prej pa napaka na napako, na katerih smo se učili. Ko smo ta model 

ponudili ostalim šolam, tudi našega šolskega centra, so imeli ta model v svojem šolskem 

življenju natančno eno leto, torej če neke stvari ne soustvarjaš, ne ponotranjiš, ni od tega nič. 

To pomeni, ko govorimo o prednostih, moramo dati vsi skupaj karte na mizo, karte idej, karte 

priložnosti, empatije in iskat, razvijat možnosti za naprej. Če bo samo ena sfera rekla, to je pa 

najboljše, bo to že z nekega psihološkega vidika, v nekem hecu bi rekel all together separated. 

Intervju RI3: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Na tem delovnem mestu 21 let.  

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Naklonjena sem mu, naklonjena zato, ker vidim ogromno prednosti. Šola je umeten sistem, 

šola ni realen gospodarski svet, nikoli ni in nikoli ne more biti in tudi nikoli ne bo. Šola je 

neke vrste inkubator, kjer lahko daje osnove, kjer lahko dijake usmerja, v stroki pa lahko da 

en delček, ne more pa vsega. Podjetje pa živi v svojem svetu, je prisiljeno upoštevat te robne 

pogoje, ki jih pač v gospodarstvu vedno moraš upoštevati, da je izdelek kakovosten, da je 

pravočasen, da je v njega vloženo ogromno znanja, pa da je tudi ekonomičen, da se splača a 

ne. In to lahko dijake, pravzaprav tega odnosa do teh izdelkov, kar pač nekdo počne, lahko 

predvsem nauči podjetje, šola tega znanja in izkušenj nima, ne more prenašati na druge. Poleg 

tega pa so poklici, kjer šola sploh nima nobene infrastrukture, da bi lahko ti poklici se izvajali 

pri njej. Recimo primer metalurg: mi nimamo ne kalilnice, nimamo ne topilnice, skratka 

nobenega obrata metalurškega na šoli nimamo, pa nismo edina šola, nobena šola v Sloveniji 

nobenega obrata metalurškega nima in je to pravzaprav za tak poklic to sodelovanje nujno. Pa 

tudi za druge poklice je tako sodelovanje ena velika nadgradnja. Je pa seveda zelo odvisno, 

kaj tam z dijaki počnejo. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Sodelovanje poteka tam dobro, kjer se zdaj kadrovski primanjkljaji tako močno kažejo, da so 

podjetja – da niso ne samo deklarativno, ampak v resnici zainteresirani za kader in 

pripravljena pomagati s sovlaganji. Danes je že situacija, ko iščejo delavce. Še huje bo, ampak 

se po moje še ne zavedajo vsega, znotraj pet do deset let, ker ljudi za izvajanje vseh teh 
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operacij, ki jih imajo v podjetjih, ne bo. Enostavno jih ne bo. Slovenci nimamo take natalitete, 

premalo nas je. Enako kot se je zgodilo z Nemčijo, kjer je dodatnih teh 15 milijonov 

priseljencev pokrpalo gospodarstvo, se bo moralo na nek način zgoditi tudi v Sloveniji, ker ne 

vem, od kod bomo drugače ljudi dobili, ali pa da bomo starejše obdržali dlje časa v procesu in 

izobraževali, predvsem pa mlade je nujno povezat z gospodarstvom že v času šolanja. Jaz 

mislim, da je to zgrešeno, da ti podjetje, gospodarski proces spoznaš šele takrat, ko greš na 

šiht. Zato se mi zdi seveda to povezovanje seveda potrebno. Je pa res, da mogoče država dela 

pri tem tudi eno veliko napako, da ne zna, pa da ni znala mogoče prejšnja leta stimulirati 

delodajalcev. Če si ti pri delodajalcu imel dijaka na praktičnem usposabljanju, potem bi moral 

ta delodajalec nekaj sredstev za spodbudo iz tega pač dobiti. Kasneje se je prek javnega 

sklada sicer to zgodilo, ampak precej pozno. Jaz mislim, da smo zgubili desetletja s tem, ker 

se praktično ni sistemsko uredilo, da delodajalcu tudi nekaj pripada. Nekaj da delodajalec, 

nekaj da država iz teh sredstev, ki jih ima za izobraževanje, ostalo pridane še pa šola, ker tako 

ali tako je izobraževalna institucija. In šele to troje skupaj bi bilo potem smiselno in učinek bi 

bil velik, sistem bi bil vzpostavljen. Če samo pogledava Avstrijo, kaj pa je tam drugače kot 

pri nas, to je drugače, da gospodarstvo dobesedno sodeluje s šolami in šole imajo vso opremo 

najprej one, istočasno ko opremljajo tovarne, opremijo šole, zato ker kakšne delavce pa 

hočejo, take ki bodo na takih sredstvih se učili, ne na nekih starih strojih. In kaj še – nočejo 

lenih in dajo štipendijo od prvega dne in jim trgajo od štipendij, če manjkajo. In ko sem jaz 

prvič, ko smo se začeli povezovat s tujino, vprašala, koliko pa je špricanja, pa niso vedeli, kaj 

je pa to. Pol sem pa jaz rekla – kako kaj je to, tega ne poznate? Je rekla, pri nas še bolni hodijo 

v šolo in na šiht, zato ker vsak dan, ko si manjkal, si bil ob tolk in tolk šilingov včasih. In 

logično, če pa kaj razumejo ljudje, pa razumejo denar. Jaz ne rečem, da je to edino prav, 

ampak je pa prav, nek način je – ja najprej je tu sicer zunanja motivacija skozi denar, ampak 

kasneje, če je delovno mesto tapravo, pa delavci tudi dobro delajo konc koncev. In si ti lojalne 

delavce potem vzgojiš, kar pa naša podjetja ne znajo žal še. 

Smo še daleč odzadaj. 

Jasno, ker to prepočasi gre naprej. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Zdaj če ni ravnatelj za to, potem se to ne more zgoditi. Nič, kar se na šoli dogaja, če za tem ne 

stoji ravnatelj, ne gre, zato ker takoj ustvari stvari, ki ti niso v kontekstu in tiste se ne zgodijo. 

Odločilna vloga. 

Absolutno odločilna, ampak ni v tem smislu odločilna – odločilna je pri tem, da se za stvar 

odločiš, potem pa moraš tisto res spodbujat, peljati morajo pa drugi, ker ti marsičesa ne znaš. 

Marsikaj morejo potem naprej drugi počet, saj zato so v službi na konc koncev. Če pa ti 

izraziš torej podporo takemu sodelovanju, pa je logično, da se potem odvija. Sreča pa je v tem 

trenutku, da se gospodarska situacija tako obrača, da tudi kadre rabijo. Bilo je v preteklih letih 

bistveno težje. Smo imeli težave. So premiki. Bile so težave najdit praktično usposabljanje pri 

delodajalcu, zdaj teh težav ni več. Še več bi jih imeli marsikje, pa jih ne damo. To je vloga, ki 
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sem si jo jaz ves čas želela, da bi bilo gospodarstvo bolj aktivno, ampak jaz sem hotela, da bi 

bilo tako že prej, ne pa zdaj, ko je prisiljeno. 

Ste se praktično vi prej zavedali kot oni. 

Veliko prej. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Ja, saj, iz okolja iz katerega izhajaš, tam se moraš povezovati pač s tem gospodarstvom, za 

katerega ti izobražuješ, čeprav jaz si zdaj ne mislim, da izobražujem, da smo servis 

gospodarstva, to ni moje mnenje. Mi smo šola, izobražujemo širše, tudi za tiste, ki bodo šli 

študirat, za tiste, ki bodo šli v Avstrijo delat, za tiste, ki bodo kaj drugega v življenju počeli, 

ampak v tisti bazi je pa kar enih 70 % tistih, ki bodo pa ostali v regiji in s tistim 

gospodarstvom bi se morale šole povezovat, ampak vse skupaj bi moralo biti bolj sistemsko 

podprto. Ne bi smelo biti odvisno od dobre volje enega ravnatelja in dobre volje enega 

direktorja. 

Od vlade naprej? 

Ja – bi rekli, srednje šolstvo pri nas je pa tako. Tehnična usmeritev počnejo tako, tam se toliko 

z gospodarstvom povezujemo. Poklicna se povezujemo tolk in zelo, a ne. Nižja poklicna je pa 

druga zgodba, tam pa mi že sami malo preučimo, tam nimajo take vloge v proizvodnem 

procesu, pomočniki so. Če bi sistemsko to uredili, vzpostavili en tak sistem v Sloveniji, tega 

manjka. Slovenija je sploh preveč stihijska. Ona nima strategij, ciljev točno začrtanih in zato 

je toliko lažje, recimo v Avstriji, ker je od pamtiveka tako – od pamtiveka se tam ne meče 

papirja po tleh, pa konc, plastenk ni na šoli, jaz nisem mogla verjet, ko sem videla te šole, ni 

jih, taka stojala so, kamor dajo plastenke, samo zato, ker je to standard, ker so jih tako naučili, 

ker so tako navajeni in ker se tako vedno odvija. Pri nas pa ena vlada tako postavi stvari, pol 

se zamenja, spet druga vse skupaj spremeni drugače. 

Ja, problem je tudi v tem, da smo se osamosvojili, smo mlada država, ampak takrat, ko smo 

postali država, bi gotovo morale biti strategije in cilji bolj jasni. Pa morali bi biti taki, da bi 

presegli politične delitve. To se pravi take cilje, kot so bili pri vstopu v Evropsko unijo pa še 

kaj bi moralo biti tudi na področju izobraževanja, pa verjetno še kje. Da bi bile stvari jasne, ne 

glede na to, kdo pride in iz katere stranke je. To bi moral biti nacionalni interes, pol pa ne bi 

bil problem. Bi rekli, naše šolstvo bo šlo v to smer, naše šolstvo, saj šolstvo ni politika. Naše 

zdravstvo bo šlo v to smer. 

V čistih temeljih spremembe naredit. 

Ja, da bi en rez, ali pa počasi uvesti neke strategije – dajmo sprejet en konsenz – poklicno 

šolstvo naj bo tako. Zdaj govorijo o tem, da bodo sestavili novo Belo knjigo. Ja, če bodo zdaj 

začeli pisat novo Belo knjigo, potem se bo to udejanilo čez naslednjih 15 let, mi pa 15 let 

nimamo časa. Šola je tak regiden sistem, ki se počasi obrača. To ne gre, da bi danes vse 

preradirali, pa jutri naredili vse novo. 

Spremembe v družbi so pa neverjetno hitre. 
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Tako, tehnologija pa sploh. Spremembe so tako hitre in način dela v šoli je tudi premalo 

sodoben, zato ker je to tako okorel sistem, ki ima neka pravila, pa zakone, ki jih ne preseže. 

Mi učimo analogno digitalne dijake.  

Mi smo pa drugačni, ne dohitevamo jih. 

Ne, ne dohitevamo, ker je skoraj nemogoče. Strukture znanja, vsega tega, kar rabiš, podpore 

nimaš, ker ti nobeden ne da. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Zavira sistem, zato ker ni sistemsko in je odvisno od posameznikov, kar je zmeraj slabo. 

Dobro, če so posamezniki osveščeni, pa taki prizadevni, potem vse gre. Če pa so posamezniki 

taki, da pač naredijo, kar je nujno, se pa nič ne premika. Torej nekako sistemsko bi moralo biti 

v državi rečeno – poklicna šola drugače sploh ne more obstajat, kot da se povezuje z 

gospodarstvom, da se del prakse izvaja tam. Pa meni se zdi še premalo v 3. letniku pol leta. 

Jaz mislim, da bi moralo biti prakse še malo več. Mogoče v 2. letniku pol leta, tako bi jaz 

dala, če bi jaz spreminjala sistem, zato ker je škoda. Samo spet moram takoj dodati – k 

pravemu delodajalcu. Imamo primere, ko delodajalci te otroke tudi, pač jaz osebno imam 

primer iz mojega razreda, ko sem zdaj tudi razredničarka, ko so šli 2. letnik na prakso, 

enostavno so rekli idi tja sedet, pa delaj kar hočeš, tu še ne moreš delat, jaz ti nimam cajta 

kazat, deli kar hočeš. In pol pač ležijo, pa dremajo, ker niso imeli kaj počet in so rekli, kake 

favlencarje pa imamo zdaj na praksi tam v podjetju, ampak otroci niso imeli kaj delat, ti otroci 

pač nimajo kaj delat, kaj bodo pa delali. Zdaj pa lej tako, če imaš ti v podjetju mentorja, ki je 

za to zadolžen poleg vsega, niti ni plačan dodatno niti ni motiviran, poleg tega ga pa skrbi, da 

se mu ne bi kaj naredilo otroku, pa sam je vezan na normo, kaj bo pa naredil? Saj jaz se tudi 

sprašujem, če bi bila na tem mestu, kaj bi pa naredila. A bi šla v to, da bi ga učila? Kdaj pa? 

Če ti nimaš zaposlenih v podjetju, če je to veliko, deset ljudi, ki se bodo ukvarjali samo z 

dijaki in bodo dobili za to celo plačo. Samo podjetje ne ve, da bi blo to ključ do tega, kake 

otroke bodo imeli. 

Smernice bi mogli dobit. 

Ja. Tu bi morali imeti celega človeka, da bi povezoval s podjetjem. Mi imamo ljudi tako čisto 

na malo ur, letajo tam in imajo ves pouk, pa vse ostalo. To ni nič. Tu bi morali imeti ljudi, ki 

bi se s tem ukvarjali, jasno iz stroke iste.  

Bi morali novo delovno mesto uvesti? 

Absolutno. Tam pa tudi te ljudi, ki bi se s tem ukvarjali, potem bi bil pa učinek praktičnega 

usposabljanja tam res bistveno boljši. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Vlada bi morala stvari postaviti na svoje mesto, podpreti finančno z dodatnimi delovnimi 

mesti oziroma prestrukturiranjem nekih delovnih mest. Podjetja bi tudi morala se zavedati, da 

brez vložka ne bo dobrih kadrov, pa še to se bodo morala zavedat, kar podjetja zelo dušijo, 

oni bi radi za svoje podjetje, zdaj če greva na lokacijo bivše            , tam je kar nekaj podjetij 

in vsako podjetje, ki je nastalo iz bivše Železarne Ravne, bi rade za svoje interne potrebe 
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specialno usposobljenega dijaka. Midve pa veva, kake dijake dobiva v poklicno šolo. Iluzorno 

je pričakovat, da boš nekega orodjarja naredil točno za opremo, ko reče, ne rabim varit. Dobro 

v opremi ne rabi varit, ampak orodjar mora znati, oblikovalec kovin mora znati tudi variti in 

oni mislijo, da mi izobražujemo samo za en segment, to je tudi njihova napaka, mi 

izobražujemo za poklic, specializacijo bi morali pa oni naredit na delovnem mestu, ko ga 

sprejmejo. Šest mesecev bi morali z njimi intenzivno vsaj takrat delat, če že prej niso, pa bi 

bilo vse vredo. Oni pa hočejo, da pridejo izdelani. Ali si ti prišla izdelana profesorica, ko si 

prišla iz faksa?  

Sploh ne. 

Jaz za nekatere stvari sploh čula nisem. Jaz za neko književnost nisem nikdar v življenju čula, 

predavala sem jo pa. Mislim, da veš, o čem govorim. Nisem slišala o razredništvu nič. 

Filozofski faks ni o razredništvu govoril nič. Ampak lej, če bi pričakoval, da tudi ti prideš 

taka, potem te pa tk noben ne bi zaposlil. Bi rekli, nisi primerna. In zdaj pa, oni pričakujejo 

preveč od šole. Tisto kar šola ne more dat, šola je lahko deloma faktor pri timskem delu, pri 

pripravljenosti za delo, pri disciplini, pri oliki, ampak tudi tu smo povezani s starši in s 

socialnim okoljem, iz katerega dijaki izhajajo, ker če izhajajo iz pravega, ni problem. Če pa 

nimajo temeljnih vrednot, so pa taki, da te lahko kar mine. Sama veš, ko delaš na šoli, kako se 

eni obnašajo, da ne veš, kaj bi naredil. Eni so pa super: pozdravijo, se zahvalijo, znajo, so 

pripravljeni … Ja in tu je potem tisto, če takega dobijo na razgovor delodajalci, se samo 

križajo a ne. In pol pa kar je še slabo – to posplošijo – taki so vaši, saj eni so, a ne. Recimo v 

določena podjetja ne grejo najboljši, a veš, kam grejo najboljši? 

Študirat ali pa ven. 

Aha.  Študirat ali pa v Avstrijo. Kako pa pol naj rečeš, da dobijo dobre. Grejo ven pa zato, ker 

ni plača vredo. Če imaš ti za štiri izmene 800 evrov plače, kaj pa boš? V Avstriji te čaka pa 

enkrat več za eno izmeno. Kaj boš pa potem naredil? 

V gospodarstvu so pač navajeni, da so ves čas imeli dovolj delovne sile. 

Ja. Niso še presegli tega. Oni sicer zdaj že jamrajo, pa tudi razmišljajo, kako in kaj. Po drugi 

strani pa še vedno pozni so. Ti dobiš ljudi, dobre ljudi rabiš, saj sama veš. Pet let je minimum, 

pa še premalo sem rekla. Iz osnovne šole pet let, da dobiš enega oblikovalca kovin, ki bo malo 

zgrajen, se pravi tri leta šole pa pol še dve leti, da je vsaj dve leti na delovnem mestu, pa lahko 

rečeš, temu pa že lahko zaupam, da bo normalno delal, prej pa ne moreš, prehitro je. Seveda 

če je on priden, če pa ni, pa tako sploh ne bo nikoli hotel. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Saj sma povedale, da bi država morala najprej postavit zakonodajne temelje, spodbudit 

gospodarstvo z enim deležem. A ne, saj če imajo za vojaško opremo, bodo tudi to mogoče 

lahko odškrnili. Jaz mislim, da je proračun nesmotrno prerazporejen, da res gospodarstvo je 

pomembno, izjemno pomembno, tisti, ki pravi, da gospodarstvo ni, se moti. Ampak ni samo 

gospodarstvo. Gospodarstvo pa lahko lavfa takrat, ko ima dobre kadre, kjer je pa šola in 

seveda mora vsa družba delovati. Gospodarstvo, če je ključ, potem morajo pa vsi ostali 
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segmenti temu gospodarstvu pomagat, kolikor lahko. In če bi šola imela več kadra in 

gospodarstvo dalo nekaj denarja za to, pa vzpostavilo svoj kader za to, pa da bi bil načrt, v 

kako smer usposabljati te mladostnike, tudi za delodajalce izdelan, da bi oni tudi točno vedeli 

in se tega držali, pa bi oni tudi naredili te pedagoške izpite, ti ljudje – mentorji, da bi znali z 

dijaki, ker tu je en velik manjko, Eni so za delo z dijaki, eni niso. In tako mlade mimogrede 

odbiješ ta greda se uštoknejo, nimajo radi avtoritete in ko na tak način začnemo z njimi delat, 

je samo še slabše. Dalo bi se to narediti, ampak seveda – z malo denarja, to niso velike vsote, 

kakor bi bil to rezultat, je mali vložek, sam to boš ti dočakala, jaz pa v svoji karieri ne. To 

najmanj še deset let ne bo zalavfalo. Najmanj deset let še rabi ta družba, ko bo grozna stiska 

in ta se bo zgodila znotraj pet let, se bodo zbudili. Prva stvar, ki jo bodo naredili, bodo 

usposabljali starejše, pa ne bodo pustili v penzijo, pa še bodo dali na izobraževanje, ker zdaj 

že pri 40, 45 rečejo, eh, se pa ne bo več kaj usposabljal za ta stroj, ker se tako ne splača, samo 

to ni res, 45 ni nič. Če boš ti 67 star, pa boš še delal. Vidiš, to je prva napaka. Se bomo mogli 

čim dlje vključevat v proizvodnjo, ne pa kar tiste ob strani pustit, pa nevš programiral pa nevš 

tega, kvečjemu je treba te poslat na usposabljanje, pa mlade vzgojit, da bodo znali v podjetju 

delat, pa delat z drugimi. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Ja ta zaposljivost mladih je vprašanje, koliko je še problem. Ti moraš vedet, da … 

Strukturne brezposelnosti. 

To pa da. Strukturne – sam zdaj, jaz mam zadnji podatek, mi je direktorica gospodarske 

zbornice zadnjič povedala, da na zavodu skoraj ni več ljudi, ki bi imeli take poklice, s 

katerimi bi se dalo zaposlit. To se pravi na Zavodu so samo še skoraj trajno nezaposljivi 

ljudje. To se je v zadnjih dveh letih zgodilo. Prej je bilo tega ogromno. In če imaš na Zavodu 

ti še samo trajno nezaposljive ljudi, tudi teh ne boš mogel prekvalificirat i ali nekaj naredit, 

skratka problem je v tem, da nimaš več ljudi kje vzet. Prej si imel nezaposlene, zdaj jih že 

uvažajo iz tujine, ampak tudi to se ne obnese. Ker prenesti nekoga iz tujine v ta sistem, pa v to 

delovno okolje, je spet težko. Z juga prihajajo še zmeraj, tiste tudi zaposlujejo, v         jih je 

polno. Težko bo. Jaz ne vem. 

Edino to, da bodo delodajalci že vedeli, koga bodo zaposlili, ker bi jih že v šoli spoznali in bi 

jih motivirali. Samo bi jih res morali, da bi hoteli priti. 

Točno to, ampak ne bodo prišli k njim, ko slišijo, recimo, da štrajkajo, da nimajo osnovne 

plače pa da majo delovne razmere nemogoče. Saj smo že imeli primere, ko smo v železarno 

peljali deset otrok, ki so se zanimali za poklic metalurga – ko so videli, kje bodo delali, se niti 

eden ni vpisal tisto leto. Nismo nikol več peljali jih gledat, ker je brez veze. Oni nimajo pravi 

način, pa vse bi radi kar hitro, veš kaj bi radi od mene: dobre, najboljše v tretjem letniku. To 

je prepozno. S čim manj denarja bi radi prišli do čim boljšega izplena, ampak to ne gre. Ne 

izide se več, mogoče so lahko pet let nazaj še lahko se tako šponali nazaj, zdaj pa ne bodo 

mogli več, ker zdaj ti ljudje povsod po vsej dolini, če boš vprašala, iščejo ljudi. Išče        , išče 

M      – v           je bila ta situacija kar precejšnja, saj so jim ušli. Pa eni so prišli nazaj, ker tudi 

ni vse vredo. 
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Ker je pač meja blizu pa … 

Ja. Ljudje pač grejo tam, kjer je boljše. V          so tudi ušli, pa spet prihajajo. Ljudje pač 

danes manjavajo službe, ni tako kot midve, ko sva začele šiht, pa sva še vedno na istem šihtu. 

Ljudje bodo menjavali šiht, ker bodo videli, da je kje boljše, pa bodo pustili, pa šli. Da ne 

govorim, da bodo delali tudi to, kar ne izhaja iz poklica, tako je. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

To sem ti tudi že povedala, mi bomo dali to, kar imamo v učnem načrtu, ti veš, da učni načrt 

je pač tak, kot je. Saj odprti kurikul imamo in tam malo posodabljamo v stroki. Pazimo, da 

smo kolikor toliko sodobni, celo to pazimo, da ljudi še izobražujemo dodatno. Če bi bili bolj 

pripravljeni učitelji stroke, bi jih tudi še več lahko poslali v podjetja na usposabljanja, samo se 

kar upirajo, ne grejo radi, torej prvič zato, ker je to izziv za njih, drugič, ker to je čisto novo 

delovno okolje, tretjič je preizkus tudi njihove sposobnosti. Zdaj pa če ti nisi ves čas v 

proizvodnji, se ne more pričakovat, da boš ti konkuriral nekomu, ki že 20 let na eni mašini 

dela, pa boš tisto mašino, čeprav si profesor neke tehnike ali kar koli, da boš pa ti tisto mašino 

pol obvladal. Treba bi bilo taka usposabljanja na nivoju države znotraj študijskih skupin za te 

strokovne učitelje, da bi dobili strokovnjake in jih usposabljati, ker vse ostalo, ko premlevajo 

učne načrte, vse to to je zguba cajta in denarja. Tam bi jim morali servisirat 70 % poklicnega 

izobraževanja RS in bi morali servisirat učitelje z najsodobnejšim znanjem in mogoče 

tedenskim, štirinajstdnevnim ali pa kakršnim koli usposabljanjem v kakem podjetju. To bi 

moralo biti pa masovno, da učitelje ne bi bilo sram, to bi lahko bili trije ali štirje učitelji 

skupaj z različnih koncev Slovenije v eno podjetje. Tisti čas bi morali biti plačani, država bi 

morala dati denar za suplence in to bi bilo pa vse. Saj ni kaj drugega – tisti bi lahko prenašali 

sodobno znanje, poleg tega bi morala podjetja usposabljanje izvesti tako, da bi že takrat 

usposabljal, tako kot je prav pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcih, ne kar tako jih 

pustit tam pometat in kar sedet, pa še šest mesecev specializacije, ko bi končali šolo, pa bi 

imeli idealen kader, več pa ne rabijo. Če se v tem času ni sposoben usposobit, ga morajo dat 

pa stran. Samo rabijo nekoga, ki bi se z njimi ukvarjal, učit ga je treba, pa plačat je takrat 

treba, to ne sme biti zastonj, on mora biti v delovnem razmerju, on mora dobivat plačo, a ne. 

Namesto da bo v plači proizvajal, pa se bo učil. 

Skratka vsepovsod prideva do tega, če bi bili ljudje vredo plačani, bi bil trud večji, bi bila 

motivacija večja. 

Sploh ker ljudi ni. V šoli se pa sploh to dogaja zadnjih deset let, grozno, veliko več se je prej. 

Vsako leto so nove naloge, samo nalagajo, pa nova plačila, pa se samo nalagajo, pa se samo 

reče na nivoju države, to je vse v MOFAS-u, to je vse na dijaka. Pa ne boš ti meni govoril, da 

je izpred osem let, tisto kar takrat sploh ni obstajalo v tisti ceni. Nihče pa ne da razreda. Naj 

da razred, kaj je za kaj. Vse kar je na novo treba poravnat, tam ven vzemite. Ni logike. Pa 

delo kam ga dat, ravnatelj ga je dolžen dat med svoje delavce, za to pa sredstev nima. Halo, 

kako. 
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Recimo, spremljevalec, saj sama vidiš, recimo, spremljevalec avtista. Ja naj bo, ampak kdo bo 

plačal, šola naj najde. 

Šola se že ukvarja s toliko problemi … 

Ja ne more, pa tudi nima ljudi dovolj. Pač išče potem javna dela, pa išče vse mogoče pa ljudi 

obremenjuje, pa bi še drugačno stimulacijo kdaj dal, pa vse živo dela, zato da sistem lavfa, 

toda sistem poka, ker je zdaj že čisto našponan do konca. Več kot delat ljudje pa ne morejo, 

poleg tega pa na tak pogon, hvala lepa, težko to dolgo dela. Saj so ljudje, ki radi delajo, pa so 

sami s sabo zadovoljni, v končni fazi čisto pošteno pa to ni.  

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Šole smo inovativne pri tem, da sploh preživimo. V tem smislu smo inovativne, da pač 

premagujemo vse to, kar pač sodobna družba s sabo prinaša skozi otroke al – v tem smo 

vsekakor inovativni. Ne gre drugač, saj nas prisilijo ti otroci, vsaka generacija je drugačna, mi 

smo stari, način razmišljanja imamo izpred let. Spet dobimo novo generacijo. Ampak poglej 

primer, postavijo nas pred fuge, ko sploh nismo vedeli, da obstajajo. Še pred dvema letoma 

nisem vedela, da to obstaja, ker pač nisem niti kadilka niti ne vem. In moraš biti inovativen, 

moraš na nek način najdit, kako se boš tega pač otresel, kar te moti, a ne. V tem smislu, kar se 

tiče pa drugače inovacij, je pa na področju stroke same kar ena struktura ljudi, ki dobro delajo. 

Imamo res, kapo dol, na stroki, kjer se lahko pohvalimo zadnja leta, letos je malo slabše, 

ampak lani je bilo pa teh raziskovalnih nalog toliko, pa tako dobrih, da je bilo nekaj 

neverjetnega. Se je res videlo, kako se dela z nekaterimi posamezniki. 

Pa se potem te raziskovalne naloge z gospodarstvom na tak način povezujejo. 

Ja. Poskušali smo, ja tudi z gospodarstvom se povezujejo, gibanja Znanost mladini, tudi 

gospodarstveniki sodelujejo, pa tudi ocenjujejo. Poskušali smo tudi čisto z gospodarstvom, 

kar je bilo težko. Ene dve stvari smo naredili, veliko več pa ne, ker gospodarstvo, konkretno 

je bil to Lek, je pričakoval, da bomo seveda financirali vse mi, potem bodo pa to oni vpeljali v 

svoje podjetje, inovacijo pri mehatroniki, en profesor je skušal to delat. To je težko, dokler ne 

bodo ta razmerja potem taka, da se bo to potem delilo, pa dokler ne bo malo bolj okolje temu 

naklonjeno. Čeprav pa kar vidim naše dijake bivše, so, kar se tiče inovatorjev, ko vsako leto 

spremljam te inovacije, inovatorje, zelo dobri. To kar dobivajo priznanje za inovatorje, je že 

naše … 

To mi že damo. 

Seveda brez tega ne bi moglo to bit. A veš, kaj mislim, seveda ne moremo zdaj mi pokasirat, 

ko so že v službi, ampak inovacije se lahko predvsem dogajajo tam v procesu, ti ne moreš 

načrtovati inovacijo, če ti podrobno ne poznaš delovanja tistega svojega stroja. Ti šele takrat, 

ko vidiš, kaj bi lahko izboljšal, ob tem, ko imaš tisti proces, ko imaš okrog sebe vse to, kar 

imaš – kako bi lahko eno paleto v             postavil, da boš lahko manj časa zgubil, kako bi 

lahko na tem stroju to dodal, da ne bi to zgubljalo takrat, prej v šoli je pa to iluzorno 

pričakovati. 

S takimi nalogami se najbolj. 
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Ja, ampak to je velik korak k temu, da so sploh pripravljeni brskat, iskat, delat, a ne. Če ti 

dijak ali dva naredita svoj dron, pa ti sprintata noge na 3D tiskalnik, pa ti ga pošljeta v zrak, 

pa da lahko leti. Dobro, saj neke dele moraš kupit, ker jih ne moreš izdelat sam, ampak če to 

ni inovativno … Koliko pa je inženirjev v podjetju sposobnih to naredit, koliko je tudi naših 

ljudi nesposobnih te stvari počet kot … 

Torej v gospodarstvu bi že prej malo bolj prepoznavali te inovativne. 

Ja, lahko bi, samo seveda težka je ta pot, ker takrat, ko ti si še tako mlad, za neke stvari v 

življenju je treba malo kilometrine. Je treba malo izkušenj, pa da se stvar usede. Ampak če je 

dobra šola zadaj, če je dijak tak, kot mora, bit pa če je delovno mesto, pa da ga zanima, bo 

motiviran tudi naprej razvijat in to so ravno ti inovatorji, o katerih ti govorim. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

/ 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Seveda se bi, se bi, najboljši njihovi, ko bi res dobili najboljše, če bi imeli dobre plače, bi pa 

delali. 

Noben ne bi še ven. 

Noben ni tako navdušen nad tujo državo. Ni človeka, mogoče eden dva od tisoč, ko so čisto 

nori, pa se preselijo pa grejo, ker jim pač drug sistem ustreza, ampak vse ostalo je pa rado 

doma. 

Če jim ne damo ustreznih pogojev, da bi si družine ustvarili pa stanovanje pa dom … 

Ne. Na gradbeno dovoljenje čakaš kot kreten, gre dobiš pa še subvencijo zato, da zemljo 

kupiš. Če ti maš 100 evrov vrtca, ja kjer bedak bo pa pol dal svojega otroka v vrtec … Lej v 

šoli ti vzgajajo otroka, tako da pol nima nobenih potem teh prestopkov takih, jih pač nihče ne 

dela, jih pol tudi on ne dela, al razumeš. A vidiš, kake bonitete so to za starša? 

Iz vrtca ven bi mogli že spreminjati. 

Tam je sistem postavljen in se ga vsi držijo, ker je njihov. Mi pa imamo permisivno vzgojo, 

veš kake pravilnike imamo. Danes smo enega obravnavali, veš, kam nas sili vse to. Po eni 

strani jemljejo orodje, s katerim bi ukrepali, pa tiste postavili na realna tla, ki delajo bedarije. 

Po drugi strani pa nam ne dajo dovolj sredstev, da bi spodbujali ta pridne. Jaz sem našla denar 

za to, ker ga morem met za to, ker meni ne gre v račun, da nekdo, ki je zlat maturant, ne more 

na UNI-ju, na fakulteti nadaljevat tam, kjer je tu začel pa rečma elektro, računalništvo, 

strojništvo. Ne govorim o slovenistiki. Ne, ker to ni področje, ki ga mi tu izobražujemo. 

Matematika je pač za našo področje pomembno. 

Tako in jaz sem to spredvidela in že dve leti o tem razmišljam, pa sem se z dekani 

pogovarjala, pa je rekel dekan iz Ljubljane, mi to sami naredimo gospa ravnateljica, mi to 

sami naredimo, mi naredimo tritedenski intenzivni tečaj. Ampak ne gre, ne naredijo vsi faksi, 

to je prvič, drugače pa v treh tednih ti takega znanja ne moreš akumulirat. Ne moreš ti v treh 

tednih nadoknatit vso to matematiko, ki si se jo učil prej  štiri leta. 

S tem, da so še dijaki zdaj taki, da pol hitro obupajo. 
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Ja, ker njemu ne gre, z nekimi integrali, matrikami, ko oni nikdar niso čuli. Pa pusti vse 

skupaj, pa gre. A ga ni škoda? Pa veš, kaj bi iz njega nastalo, kak inženir. In zdaj recimo, to so 

spet stvari, ki jih moraš zdaj ti kot ravnatelj videt in to je inovativnost, da opaziš stvari takrat 

in pokrpaš na repu, hkrati pa tudi na vrhu. A veš, ko ne moreš pustit, da gre to v zrak, ker pol 

vpisa takih nimaš. Ti pa nočeš, da nimaš vpisa takih, ki so najboljši. In ravnatelj mora vedno 

razmišljat, kaj naredit, da dobim jaz najboljše. 

Žalostno pa je, da se tam, ko nočejo denarja dat, ko ga v bistvu imajo, glede na to kake 

dobičke si povsod delijo. 

Če samo pogledava       dividende, zakaj pa ne dajo v kader, zakaj pa ne dajo ljudem bolj 

zaslužit. Jaz pa ne vidim razloga, zakaj da ne plačajo pošteno ljudem. 

In to je potem pač problem, si kratkoviden, skrbiš samo za sebe, ker tak človek, če se tk 

odloči, gotovo ne razmišlja dolgoročno, ali se mu šmirkla, kaj bo pol. Zase poskrbiš, saj to je 

v Sloveniji splošen problem. Vsak na svojem koncu, vsak zase in zato pa ni takega učinka. Že 

z vrha države, namesto da bi bili povezani. Dobro volitve jaz razumem, prej se pač propagira 

eno pa drugo, ampak pol ko ti dobiš ti pozicijo na vrhu države, moraš pa služit vsem 

državljanom, moraš državo peljat v pravo smer in se moraš povezovati in pogovarjati. Ti 

moraš pustiti politične opredelitve ob strani, ne pa da štiri leta minejo. Dostkrat se ne da, ker 

se med sabo driblajo, namesto da bi stvari pomaknili naprej, stojijo. To je problem v 

Sloveniji, če se ne bi med sabo toliko se driblali in bi energijo usmerili v skupne stvari, pa 

imeli prave ljudi na pravih mestih, ki bi vedli, kam nas peljejo.. 

Da bi se malo bolj po sposobnostih zaposlovalo, ne po vezah.  

Eh vidiš. Ljudje so tam. 

Pametni ljudje pač nočejo več takih stvari počet, zato ker je takih neumnih in zlobiranih okrog 

toliko, da ko prideš tja, te pa osebno onemogočijo, grejo na osebno raven.  

Ko na tržnici si delijo ta mesta. 

Gre za samo kupčkanje.  

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

To sma že. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Sma jih še sproti, bi še nekaj poudarila, predvsem res tisto poudarit, da so otroci, ko pridejo 

ven, preden se zaposlijo, morajo iti v pripravljalnico za šiht. Specializacijo, šestmesečno 

pripravljalnico za službo, kar koli pač rabijo, mentorja, ki bo z njim tam in ki ga bo učil tako 

dolgo, da bo bo lahko delal. Ne da so samo vrženi, zato so taki slabi rezultati in pol res 

mislijo, da nič ne znajo, pa ni res. Znajo že, sam treba jih je naučit do konca, na tem stroju, če 

sem jaz učila nekaj splošnega na teh strojih, zdaj imam pa drugačnega na drugačen pogon …, 

naj se tega nauči skupaj z mano, pol pa lahko pričakujemo učinke, prej pa ne. 

To hočem rečti, je prehitro. Mladi so pa zdaj še sploh razvajeni, jim moramo dati kar precej 

na talirju, saj vidiš. Grdo so se razvadili, saj to je tudi ena velika napaka naša. 
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Tudi iz družine ven, iz celega sistema, družbam, vrednote … 

Po moje jih tudi preveč cartlamo, namesto njih delamo, namesto da bi sami in kar vse 

serviramo. Če kaj ne poštimajo, kar mi poštimamo. Pa so tako nebogljeni. Pa še odjavijo se ne 

pravi cajt, pa naloge ne naredijo … 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Avstrijo sma povedale. Jaz sem zadovoljna zdaj zadnja tri leta s sodelovanjem z            , ker 

smo skupaj stopili, moreš vedet, da oni rabijo vsakega delavca, tu sodeljujemo, vendar to še ni 

zgledno. Dobro sodelujemo, zgledno bi bilo, če bi bilo finančno z njihove strani tako podprto 

kot je z države. Oni se samo za glavo primejo, ko vidijo, koliko zmanjka, ko imam samo 12 

otrok v razredu, oni ne doumejo, da je to tak denar na letni ravni, da tudi za 12 otrok, ti moraš 

ves pouk izvest in dobro, če bi imela samo en sam tak razred, jaz imam pa prvi letnik 15 

otrok, drugi letnik 12, tretji letnik 16 otrok, zdaj pa ti zračuni. Ti pa veš, da je najmanj 25 za 

tri razrede, 75 otrok bi morala imet, jaz imam pa 35. 

Čuda, da jih ni več, glede na to, da dobijo štipendijo, glede na to, da jim je služba 

zagarantirana. 

Ne, zakaj ne, zato ker je otrok na              samo toliko. Ta bazen je tak in nič več in ti otroci 

bodo eni šli samo v gimnazijo logično, ker imajo tako kariero pred sabo, ena določena 

količina teh otrok bo šla v tehniko, eni bodo šli pač v ekonomsko, ne glede na to, ali bodo 

imeli službo ali ne, jih pač to ne zanima, zastopiš, ti imaš samo toliko otrok. Zdaj če bi jaz 

ponujala samo metalurškega tehnika, bi imela čisto polnega. Ampak mi ponujamo strojnega 

tehnika, elektrotehnika, računalniškega tehnika, metalurškega tehnika, farmacevtskega 

tehnika, ampak niti enega našega nimajo, kajti nihče, ki je razmišljal o tej šoli, ni šel v 

farmacijo. Ker so večinoma dekleta, malo je fantov, pa nobeden ni razmišljal o tehniki te 

vrste. So dobri v matematiki in kemiji, naši praviloma nimajo radi ne matematike ne kemije. 

Tisti, ki bi mogoče šli v          kako ekonomsko, dekleta, al pa kako zdravstveno al pa 

predšolsko. Lek bo nekaj sigurno tam noter postavil, stavbo dokončuje, a ne. Kako bo pa 

naprej z zaposlitvami, je pa druga zgodba, vsekakor je to na kratek rok, to ne bo dolgo trajalo. 

To ne bo dolgo držalo, zato ker Koroška ne požre količine – posel so zgubili, pa Koroška ni 

sposobna zaposlit farmacevtskih tehnikov niti te generacije, kaj šele naslednje. Program bo šel 

skoz, ne vem, koliko letnikov sploh bo, ker starši bodo to pogruntali, saj niso neumni. Iz 

farmacevtskega tehnika pa ne bodo šli farmacije študirat, ker spet ne bodo imeli kaj počet. 

To je kratkega daha, zato pa vedno vsega gospodarstvu ne moreš verjet. Ne moreš biti ti 

servis gospodarstva, ko si namislijo, da rabijo tak kader, jih boš pa ti izobraževal. Ti moraš 

izobraževat. Jaz nočem čisto nobenega programa več, dokler bom jaz o tem odločala, ker jih 

samo svoje pretakam sem in tja. Namesto da bi imela dva strojnega tehnika polna, imam zdaj 

enega polnega strojnega, enega pol praznega metalurškega, skupaj jih pa ne morem 

izobraževat. Ni šans, da bi il še kak strojni mehanik. Bi imela pa spet tri poklice v enem 

oddelku. Zdaj je vsaj avtoserviserjev in mehatronikov toliko, da so sami pa potem v drugem 

pol filamo skup, veš, kako je take razrede pol met, pa tiste delitve, pa vse ostalo, pa premalo 
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ur. Jaz bi najrajši imela minimalno 25 otrok v enem razredu, pa imajo vsi vse ure pa se s tem 

sploh ne kajfam. Da bi bilo toliko otrok, pa se izide to finančno, mi ne rabimo toliko plusa, ne 

želimo pa tudi minusa. Kaj bom pa naredila, če za plače ne bo več. Pa ne smem to naredit. 

Toliko vseh teh problemov v ozadju, ki se jih sploh ne vidi. 

Jaz bi morala od podjetja dobiti vsaj za drugi letnik, vsaj še za osem otrok denar, to je 8 krat 3 

je 24.000, dobim pa pet jurjev. Tako moram pa tiste razrede, ki so polni, denar preusmerit v 

tiste razrede, ki jih je manj. Vsak razred, kjer je manj kot 25 otrok, moramo od nekot drugod 

dobiti, da se izide, ker šele pri 25 gre za nič, nič za nič. Ko imaš pa 21, se tudi ne izide. Se pa 

super izide, če jih imaš 30, ker pol ti pa za pet ostane, tistih pet pretavšaš v to, da preživimo. 

Drugače pa ne bi šlo, ne vem, kaj bi naredili. Odklonili bi te dijake, sam kaj pol bi pa zgubli 

zaposlitve, ker ne bi imeli toliko ljudi zaposlenih, ker je nemogoče. 

Inovativno delo ravnateljev torej vse skupaj. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Predvsem v tem, da spoznaš svet gospodarstva, da šola dobi dopolnitev tega, kar sama ne 

more dat od gospodarstva in da … Ker znajo večina cenit, da šola je taka, gospodarstvo je 

tako, nas čaka šiht tak in tak in so malo boljši, pridejo nazaj drugačni. Je pa res, da so eni taki, 

da sovražijo šolo sto na uro in bi šli delat takoj, so zelo različni dijaki. Recimo avtomehaniki, 

oni bi šravfali, samo da se ne bi učili. Vsekakor pa brez gospodarstva dolgoročno poklicno 

izobraževanje nima kaj delat, ker ne vem, kaj bi pol tak človek delal, ki bi imel poklicno šolo 

pa sploh ne bi videl nobene firme od znotraj. Torej dejansko je treba poskrbet za čim boljše 

pogoje sodelovanja znotraj šole in znotraj podjetja z dodatnimi kadri, z nekaj denarja torej za 

mentorstvo pa pedagoško usposobit mentorje v podjetju. Človeka, ki bi koordinacijo lahko 

peljal, ker sam ti ne moreš letat po podjetjih. En človek pa tudi ne more, ker ima še pouk, pa 

vse ostalo, to je en tak velik manjko, pa ne pričakovat od šole, da je izdelan kader, tisti, ki ga 

šola da. Šola da en delček, drugo da življenje, delo za strojem, torej kilometrina, pa sistemsko 

bi morala država stvari postavit na pravo mesto, potem bi pa šlo. Potem bi bili pa ti otroci 

inovativni, ne vsi, nekateri in učinek šole bi bil podvojen, učinek šoli bi skozi gospodarstvo 

postal res ta pravi. Ampak še vedno bi se našel odstotek otrok, s katerimi bi si ne znali kaj 

pomagati, pa ne zaradi šole – zaradi pomanjkanja socialnega kapitala, problem družine. To je 

problem družbe, ki ga ne bo šola pa ne gospodarstvo rešilo. 

Intervju MI1: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Konkretno na delovnem mestu sem dve leti. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Načelno, zdaj če gledamo komplet celo izobraževanje, že od OŠ naprej, mislim, da je premalo 

povezano. Premalo se poslušamo eden drugega. Če pogledamo od OŠ, že od vrtca naprej … 

tule v                ko smo, smo kar zelo povezani z OŠ, kajti to povezavo smo si nekako 

pridobili prek nekih sponzorstev, donatorstev, sofinanciramo brezplačno OŠ v             , edina 

b               OŠ v Sloveniji in glavnino stroškov nosimo mi kot podjetje, kajti, če imaš okolico, 

v kateri deluješ, naklonjeno sebi, da imaš ljudi, ki so pripravljeni tudi ostati na deželi in se 
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razvijati, potem imaš tudi zagotovljeno delovno silo. Ampak po drugi strani, ko se pa otroci 

odločajo za naprej, za poklic v srednjo šolo, tu nam pa malo zmanjka, bi rekel, smo malo 

oddaljeni od Velenja, Celja, a ne. Zato se kar trudimo, da se povezujemo s centri srednjih šol 

v Celju in v Velenju, jih vabimo, da bi prišli k nam, da bi nas bolj razumeli, da bi jim 

pokazali, kaj delamo, kako delamo. Ja, eni so bolj pripravljeni to naredit, imeli smo recimo že 

ekskurzijo srednje šole Lave (strojne, elektro šole) iz Celja – so že bili pri nas, smo jim vse 

pokazali, tako da probamo prek osebnih poznanstev navezati ta stik, da sploh vidijo učitelji, 

kaj se dogaja. Lahko tudi vaša šola pride, da vidijo, kaj delamo, ker imamo tudi znotraj naše 

organizacije interno izobraževalni center, pokrivamo enih 20 programov s svojimi sodelavci, 

ki so specialisti. Smo ponudili tudi srednji šoli, da lahko z nami sodelujejo, al pa pogledajo, 

kak je kurikulum. Malenkost se prestavlja, ampak ni to tisto, kar bi mi radi imeli, predvsem je 

to problem v tem trenutku, ko se verjetno tudi vsi srečujemo, mi imamo kar eno vrzel med 

nekvalificiranimi delavci in temi tehniki, ki so včasih bili, teh tehnikov ali pa poklicnih – kot 

so oblikovalec kovin, orodjar, elektrikar – je problem, da teh kadrov praktično ni, kajti vsi 

delajo neke 3plus 2 plus kaj jaz vem kaj in pridejo, brez da se soočijo z neko proizvodnjo z neko 

realno materijo, pridejo do poklica inženirja in preskočijo vse tisto, kjer se pač stvari res 

dogajajo in potem imamo težave, kajti ti fantje, punce, ki so potem inženirji, dipl. inž., ko mu 

ponudiš delovno mesto operaterja na stroju, ki stane pol milijona evrov, se ne vidijo tam 

noter. To pač mislijo, da je to posluževalec stroja. In ta vajeniški sistem, ki se zdaj uvaja, 

aktivno sodelujemo zraven, imamo enega vajenca v letošnjem letu, za drugo leto smo že štiri 

napovedali, kajti vidimo, da bomo s temle dobili kadre – predvsem ta srednji del, ki so zelo 

pomembni. To so, včasih smo to dobili s tehnikom, danes pa teh tehnikov praktično skoraj ni 

več, vsi bi šli študirat in tu je problem njihove sposobnosti. Mi kot starši igramo ogromno 

vlogo, kajti ne vidijo bodočnosti v teh poklicih. Ti poklici bodo prosperirali še v naprej, 

določeni profili oziroma skupine ljudi bi se po mojem boljše počutile v tem delu noter, kot pa 

da jih forsiramo nekam previsoko gor, potem pa delamo napako, da učni program prilagodimo 

sposobnostim teh. 

Sistem MOFAS, ko vse spravljamo skoz, ne glede na to, ali so sposobni. 

Točno to. Če gledaš današnji dan ti obrtniški poklici, ki jih delno tudi mi potrebujemo tu 

noter, če gledamo v bodočnost, bodo boljše plačani kot pa inženirji. Teh rokodelcev bo 

zmanjkalo na konc koncev. Že danes je plača nekega rokodelca, če je privat tako ali tako, pri 

nas ni kake velike razlike do inženirja ali pa to, če si ti dober strokovnjak, ki obvladuješ te 

procese v tovarni, si primerljiv z enim inženirjem, potem pa če še pogledamo, da tak dijak 

lahko rečemo, začne služit neki denar s 16/17 leti, damo mu štipendijo, damo mu vse te stvari, 

pa pol ko pogledaš, kdaj on se zaposli, kdaj se pa zaposli en inženir, dipl. inž., je že to razlika. 

Pri vas lahko raste, se dopolnjuje. 

Zdaj smo začeli s tem vajeništvom, z vsem tem hočemo to naredit, ker vidimo, da si bomo 

mogli kadre praktično sami vzgojiti, ker ne pridejo iz šol takšni, kot bi jih radi imeli. 

To pa zaradi tega, ker ni tega povezovanja, o katerem se boma pogovarjala. 

Točno to. 
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3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

V bistvu mislim, da predvsem v tem procesu kot proizvodna podjetja kot industrija smo v 

bistvu kupec celotnega izobraževalnega sistema in tako kot sem mi znotraj procesov 

sprašujemo, kdo je naš kupec in vse izdelke prilagajamo željam kupcev, tako se bi tudi mogel 

izobraževalni sistem vprašat, kdo je njihov kupec, kaj ta kupec potrebuje in kako vključit v 

pisanje programov v pisanje vizij, kaj mi pričakujemo čez 15, 20 let. Jaz sem prepričan, da 

lahko mi naredimo eno dobro oceno, kaj bi tu noter šlo. Seveda so pa še poklici in pa 

področja, za katere pa še ne vemo, da bodo prišle, to je pa tista črna luknja, kajti pri današnji 

dinamiki, ki je v svetu, kar nekaj poklicev se bo pojavilo, kjer bodo pač spet kupci si želeli, 

eni bodo pa izginili. 

To jaz govorim ves čas, da se moramo v šolstvu vprašati, za koga izobražujemo, ker imamo v 

zadnjih letih otoke s posebnimi potrebami, pa nismo usposobljeni za to, prilagajamo pouk tem 

otrokom … 

Moja žena isto kot učiteljica opozarja. Ja prav je, da jih integriramo v normalne učne 

programe, ampak potem se zgublja na kvaliteti, kajti profesorji se ukvarjate tri četrt časa z 

njimi, ne pa s top performerji. To je selekcija, takrat ko smo mi hodili, je bila selekcija pri teh 

deficitarnih poklicih, kot so strojništvo, elektrotehnika … in je bilo takrat tudi deficitarno, 

ampak vpisalo se nas je v srednjo šolo v Celju, nas je bilo pet razredov v prvem letniku, 

potem v drugem letniku smo bili že štirje razredi, pol pa trije, pa smo vsi želeli, ampak potem 

je prišla neka kvaliteta ven. Vsi tisti kolegi moji, ko niso zaradi takšnih ali pa drugačnih 

vzrokov končali to, so danes uspešni na svojem področju. Jaz imam par kolegov, ko v prvem 

letniku, ko je bilo pač usmerjeno izobraževanje, je dobil tiste trojke, ki smo jih mogli imet, je 

še na avtomehanično, danes vozi podjetja, ki se ukvarjajo s transportom, so uspešni na svojem 

področju, to tudi ni nič slabega, ampak najdit si moraš možnost in to je ta izobraževalni 

sistem, ki danes samo tiši, da bi jih čim več prišlo v drugi letnik, da dobi šola plačane ure – tu 

je problem, a ne. 

Včasih je bilo drugače, v bistvu se je nekaj zahtevalo, vsak ni mogel kar čez priti in se ni nič 

gledalo čez prste in v bistvu smo pol prišli čez to srednjo šolo, ena tretjina kolegov se je pol 

zaposlila, je industrija vabila, ostali smo šli naprej. Spet na strojno nas je prišlo 200 vpisanih, 

v drugi letnik 35, pa so drugi spet našli nekje svojo priložnost in hočem samo to povedat, da v 

bistvu izobraževalni sistem se mora vprašat, kaj industrija rabi. Dijake usposabljat. Glavno 

vlogo pa igramo tu starši, tu noter se premalo dela s starši, premalo se jih ozavešča, kaj to 

pomeni za njihove otroke. Ena na ena, enemu staršu, ki ima enega avtista …, da se mu 

razloži, bo prišel čez, ampak bo imel ta poklic, kaj bo lahko v tem poklicu delal … Ko 

pogledamo, kam to tišijo otroke in niso otroci srečni, starši niso srečni, pa mi kot uporabniki 

tudi ne. Človek hočeš najboljše naredit s teh otrok, v bistvu pa srednja skupina pa nadarjeni 

otroci tisti najbolj trpijo, ker ne dobijo tistega, kar bi rabili.  

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Vabimo, se pogovarjamo, se malo pogovarjamo o kurikulu, o temah, ki so noter, malo 

profesorje skušamo prepričat – saj imate odprti kurikul, imate možnost, ampak to je tudi stres 
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za profesorje, da se prilagajajo, on bi rajši vzel staro knjigo, pa predaval tiste stvari, ki jih že 

20 let predava, kar ne bi smeli več, ampak tu noter mi v gospodarstvu lahko prek takih stvari 

lahko pomagamo razodevat, kake težave imamo in jih imamo vsi. To nismo samo mi tule, vsi, 

ki se dobimo skupaj, ko se pogovarjamo, vsi isto stvar razlagamo, kajti v bistvu vemo, da 

samo od inženirjev, dipl. inž. in magistrov ne moremo, seveda se razvijamo, pa vse to, samo 

nekdo mora pa odzadaj narediti, industrializacijo naredit pa vse te stvari in v bistvu potem, če 

bomo imeli preveč, pa premočno skupino tu gor pa tu vsi imeli nazive, bomo imeli 

prekvalificirano delovno silo. Pa ne dajo tistega, kar se od njih pričakuje in potem boš mogel 

jih zaposlit na nižje vrednoteno delovno mesto, ampak potem bo pa to ratalo pa predrago. 

Grata predrago, da dobiš enega dipl. inž. na te stroje. Določeno strukturo moraš imeti, ne 

moreš imeti samo začetnike, ne moreš imeti samo izkušene, neka struktura je tule noter. 

Tukaj delaš malo s štipendijsko politiko, ki jo imaš, da si jo peljaš, recimo to podjetje, včasih 

je bilo Gorenje, je imelo zelo dobro štipendijsko politiko, potemle smo počasi mi začeli s to, 

ko smo videli, da ne bomo dobili, mislim da imamo čez 15 štipendistov, ki jih vzgajamo na 

tem področju. Zdaj z vajeništvom smo pričeli, probamo na vsakemu koraku najdit neko svojo 

rešitev, tako kot sem že prej omenil, imamo interno akademijo, ali pa dobimo sodelavce že 

izkušene iz drugih podjetij ali pa nove, ki jim pač podajamo neko znanje, katerega niso 

prinesli iz šol. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Jaz mislim, da neko vizijo moramo imeti, neko strategijo si moramo postavit vsi skupaj in 

potem slediti tej viziji. Moramo pa vmes revizijo delat, kajti tudi svet zunaj se spreminja, ne 

moreš zdaj rečt, zdaj postavimo za naslednjih deset let pa bomo temu sledili, v bistvu  bi 

mogli imeti neke srednjeročne strategije, narediti skupaj recimo prek GZS Slovenije in tu 

imamo tudi, smo člani, predsednika imamo noter, ki je aktiven na tem področju in skupaj z 

ministrom oziroma z Zavodom za šolstvo naredit neke bolj aktivne delavnice in potrdit naše 

želje, naše vizije tudi v šolstvu. Potem pa to prenesti nekot na posamezne šole, na posamezne 

regije, za potrebe regije – tu moramo gledat regijo, tudi ne samo šolo, da bi rekli ŠC Ravne ali 

pa Velenje ali pa Celje, moramo pogledat regijo, kaj se bo tule dogajalo, tako ko ste sami že 

tule začeli, saj tu ni toliko firm, par firm in tule noter, mi imamo strategijo, mi točno vemo, 

kam hočemo iti, mi vemo, kaj bomo čez 10–15 let delali tule noter. Kake stvari se bodo 

dogajale. Ne do vejice natančno, ampak vemo pa 80–90 %. Če bi to prenesli šolskemu 

sistemu, bi oni točno vedeli, kaj bomo tule notri v tovarni delali pri nas. Pa če še vprašamo 50 

podobnih pravnih subjektov v proizvodnih subjektov v Sloveniji, se bi kar hitro videlo, kam 

to gre. 

Saj nekaj se premika v tej smeri, primer farmacevtski tehnik na Ravnah, samo je vprašanje, 

kaj tam bo. 

Jaz sem prepričan, da tudi Novartis se čuti, pa Lek se čuti socialno družbeno odgovorno, to je 

samo taka vmesna, ampak v bistvu, če se eden tako poveže s šolstvom, kar se je Lek, že 

moraš imeti strategijo vnaprej,  dobro no, da na koncu ne bo 250 novih delovnih mest, da jih 

bo 150, ok še vseeno, da nič ne bodo naredili, skoraj nisem prepričan. 
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Leta 2007/8 sem bil jaz tri leta na Kitajskem, drugače sem jaz tule zaposlen že 25 let in sem 

bil na vseh pozicijah, od tehnologa pa do vodje oddelkov pa proizvodnjo, pa tri leta na 

Kitajskem, 2007 sem nazaj prišel. Taka čisto normalna pot, ki bi bila potrebna, najprej sem bil 

štipendist, na praksi tule od drugega letnika. 

Milenijci prihajajo noter, to so otroci, ko ste prej razlagali, da mi kot starši jim damo vse prav, 

vse znajo, vse vejo. Učitelji tudi na podoben način, nič ni ovira, imajo same štirke, pa petke a 

ne, nič ni problem. Vmes ne grejo v vojsko, kot smo mi bili, da te malo zresnijo, malo 

okloftajo, še na prakso nikoli niso prišli.  

Ko se jaz spomnim, ko sem bil 15 let star mulc, se še točno spomnim, kje sem bil, metlo so mi 

dali, sem pometal 14 dni, tule sem bil in sem celo srednjo šolo hodil na prakso v vzdrževanje 

in pol, ko sem prišel, sem pol jim bil šef jaz tule, ampak spoznaš cel proces. In potem ti 

milenijci pridejo tule noter, ampak ko z njim opravljaš razgovor, si misliš – ta človek lahko pa 

od juter naprej podjetje vozi, to so stari od 25 do 30 let, potem ko jim pa daš eno stvar, se pa 

pri prvem problemu ustavijo. Kaj pa zdaj – zdaj pa ne gre tako, kot sem si predstavljal, noben 

mi ne pomaga, noben mi to ne dela in tu hočem povedat, da je kar velik problem, bomo pa že 

najdli rešitev za to, tako ko smo za vse generacije rekli, da smo najslabši, pa da nič ne znamo. 

Naši starši so rekli, s teh ne bo pa nič. Če bi še moji starši živeli, bi rekli, pa kaj si naredil iz 

sebe. In to se vedno ponavlja. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Če bi rekli, kaj bremza vse, saj to praktično iz naše strani bremza stvar kurikulumi, ki so 

odprti, pa niso odprti. Mi smo se pogovarjali že tudi z ministrom, tudi z zadnjim pa tudi ko je 

še prejšnjič bil Pikalo, je rekel, pa saj imajo vsi odprte, a ne, ampak noben se tega ne pretakne, 

noben ga ne prilagaja, ker če bi bil odprti kurikulum, bi mogel stalno se spraševat, letno ga 

abdejtat, kera šola pa to dela? Ker pol pač pride do tega, da moraš se ti pripravit na to, ti 

moraš se pozanimat, kaj je. Bi bilo tistega kar dovolj a ne.  

Bi se mogli učitelji tudi izobraževat, novi  stroji, nova tehnologija. 

Saj v bistvu se ne spreminja toliko, oni bi mogli samo slediti temu, kam gre trend. 

Kaj pa ta industrija 4.0? 

To bo pa učitelje povozilo, kajti tu noter pa moraš v globine iti, jaz sem prepričan, da določeni 

učitelji v SŠ so usposobljeni, ampak oni pa materije ne poznajo, a ne, zdaj ta IT pa strokovno 

se tu postavlja v eno. Včasih smo imeli računalništvo, pa si bil mehanik pa si imel proizvodno 

strojništvo pa te stvari, zdaj je pa ta industrija 4.0, pa združuje oba segmenta noter, pa moraš 

poznati osnovo, kot recimo proizvodno strojništvo in seveda IT, torej kombinacija obeh, zelo 

zanimivo to za mladino, ko so drugačni tipi in tu noter bodo učitelji imeli velike težave, ker 

bodo, ne bodo sledili več. Otrok več najde na internetu, kot pa učitelj zna. 

To bo velik izziv za učitelje, kako to povezat. Za nas bo pa prednost, ker zaposlimo mlade iz 

faksa, ki pridejo, ali pa iz srednje šole, ko vsak malo doda, ne ve pa točno, kako bi rabil to. 

Bi morale fakultete bodoče učitelje usposobit za to. Verjetno so še pa programi na faksih 

stari. 

Tisto je pa naslednji korak. 
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Šolstvo je pa okorel sistem. 

Ja pa tako je tudi, če smo čisto pošteni – včasih so se odločili za poklic učitelja tisti najbolj 

nadarjeni, ki so želeli to, danes pa je to že ene sorte deficitarni poklic, ko se bolj ko ne, vse 

vzame.  

Zato pa imamo dobre pa slabe učitelje. 

Velika razlika je, zdaj je lahko skor vsak učitelj. 

Nimamo takega sistema, ko Finska, ko grejo najboljši, so tudi najboljše plačani … 

Saj to nima samo Slovenija težave, ima tudi Nemčija, industrija pobere vse najboljše, potem 

pa za učitelja zmanjka, ti če imaš dobre učitelje, boš znal tudi dobro učit, znaš tudi otroke 

motivirat, jih usmerjat v pravo stran. Če pa učitelj ni dober, pa da pride čez cel sistem, pa ga 

še potem ravnatelj ne prepozna, lahko imaš pa velike težave. 

Lahko je pa učitelj zelo dober strokovnjak, pa ne zna podajat snovi. 

To je pa naslednja stvar.  

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Jaz mislim, da bi mogla to vlada naredit, skupaj z ministrstvom za šolstvo, da bi, ko sprostijo 

program, ko sprostijo sredstva za te programe, dobili iz strani kupca potrditev, da je to to, kar 

delajo. Da bi v bistvu nas kot kupca dali noter v cel ta sistem, da bi mi sodelovali in na koncu 

rekli, to je pa zdaj to, kar mi pričakujemo. Šole same tega ne bodo naredile, tudi univerze tega 

same ne bodo naredile, ker je pač avtonomija tako visoka na takemu nivoju. Zdaj pa kaj bomo 

mi to razlagali, bi mogla vlada nekako prisilit, da se to vpelje not. Recimo tudi to kar vi delate 

dr. disertacijo, lahko si doktor znanosti, pa še nobene proizvodnje nisi videl, lahko si doktor 

znanosti iz strojništva, pa še sploh enkrat nisi bil v eni industriji not. 

Na ministrstvu me je gospa opozorila, da je star 26 let, pa še nikoli ni bil v firmi. 

In to ima Nemčija tak sistem, da doktorate lahko delaš samo, če si prej bil v industriji.  

Treba bi bilo oddelati določene, najdit temo v industriji, približat se industriji, potem pa delati 

doktorske. Realen problem, ki ga lahko potem implementiraš v industrijo. In to je en tak 

primer, ko se dogaja in ista zgodbica je tudi na nižjih nivojih. In potem se ogromno stvari 

dogaja, to študentsko delo, poleti nekako te prakse, pa ko teh praks ni, vsega skupaj že 

študente prej dobimo pa prek študentskih servisov nekako delajo eni v rednem delu eni v 

izrednem delu, ampak v bistvu, jaz mislim, premalo je te prakse. To bi mogla vlada nekot, 

ministrstvo za izobraževanje to predpisat. 

Včasih smo tudi v gimnaziji imeli. 

Hčerka hodi na biotehnično in ji nismo mogli urediti prakse, zato mi damo možnost vsakemu, 

ki pride in želi. Zdaj če niso 18 let stari, jih ne sprejmejo. Delovne navade dobijo. Ogromno 

starih programov je bilo, ko niso bili toliko slabi. Marsikaj smo spremenili, ko smo imeli že 

dobro nareto. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 



Priloga 3 

 

To sma dala – iniciative, direkt do direktorjev, ponudit jim obiske, pokazat jim proizvodnjo. 

Recimo mi imamo tukaj vsako leto 20–30 ekskurzij srednjih šol, osnovnih šol, univerz – 

odprta vrata, imamo dneve odprtih vrat, ko jih gospodarstvo tudi inicira. Letošnje leto jih je 

prišlo za osnovnošolce, ko gospodarska zbornica to inicira, letošnje leto je enih pet staršev pa 

otrok prišlo. Ni nekega interesa, toliko da se mi že tudi na gospodarski zbornici tudi 

sprašujejo, kaj naredit, da jim bomo bolj približali naša podjetja, naše znanje otrokom, 

predvsem pa staršem, kajti starši so tisti, ki lahko usmerijo. Ko starši pridejo, pa rečejo, ja pa 

ima komercialo, pa tole pa ma tole pa dva, tri fakse končane, v tej smeri družboslovni, 

konkretno, saj tudi družboslovci morajo biti, ampak tule pri nas, jaz jih nimam kje ponudit. 

Otroci raje poiščejo lažje poti. Bolj ko ne so starši tisti, da znaš otroka zmotivirat. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Izredno veliko vlogo zaradi tega, ker bi mladi že prek programa, bi že dobili delni stik z 

industrijo in bi se že našli noter tekom izobraževalnega sistema, programa in bi eni bi se že 

prej vključili v samo, se bi prej že zaposlili, ne pa čakajo, pa prva stopnja, pa še druga stopnja, 

pa še tretja stopnja pa sploh ne vejo, kam gre. Bolj dobiš občutek, kaj ti ta poklic pomeni, za 

katerega se izobražuješ ali je to sploh pravi poklic za mene, ali je to sploh tisto, kar si jaz 

želim, da bom delal. Ne pa pet, šest, sedem let investirat, država investira pa na konc koncev 

sploh to ni za mene, pa nekaj drugega delat, tako da tu noter bi zelo zelo pomagalo, 

odločujoča vloga. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Sem že prej omenil, mi to rešujemo z internim izobraževalnim centrom, to je za nas najdražja 

varianta, zaradi tega, ker prvič pač plačamo izobraževalni sistem, ki ne prinese tistega, kar bi 

rabili, pa kar smo plačali. Potem pa kadre, ki jih zaposlimo, moramo dousposobiti ali pa v 

kakih primerih celo prekvalificirat in to so te stvari, ki jih hočemo naredit. Na primer en 

primer, ko smo imeli, recimo ta mehatronik, ki se je pojavil, to je prišlo iz strani industrije in 

kaj je bilo, mi smo pač hoteli, smo rekli, to ni ne strojništvo ne elektrotehnika, ne eno ne 

drugo, ampak združeno in to je bilo eno tako povezovanje industrije, skupaj z izobraževalnim 

sistemom. Vse smo lepo zdefinirali, pregledali, očitno pa smo nekaj pozabili, kajti ko so prišli 

prvi kadri, smo jih mi dali v proizvodnjo, smo rekli, zdaj pa vi malo delajte določene poskuse 

pri odprtem aparatu, kajti elektrotehnik lahko to dela in smo ugotovili, da ta program 

mehatronik to sploh ne pokriva. Mi smo hoteli, da lahko pri odprtem aparatu nekdo dela, da 

pride v stik z živimi deli v aparatih in smo mogli cel komplet teh mehatronikov dati na 

dodatno izobraževanje, ki smo jih pa v MIC-u v Velenju skupaj kreirali in smo jim dali to 

stvar. Se pravi dostikrat se že nekaj predlaga, ampak se mora pripeljat tako do konca, kot je 

bilo mišljeno, ker nočemo slišat ali pa en drugega ne poslušamo dostikrat. 

Šolamo, saj zaposlene tk al tk šolamo, to je jasno, ampak neko osnovo, najbolj je žalostno, da 

ga še došolaš, da ima sploh osnove. Da se pol tu nadgrajuje, to moramo delat. To vsak 

zaposlen mora tistih ne vem, lahko rečemo med 100–200 ur na leto skor damo na šolanje, 

izobraževanje. Vseživljenjsko izobraževanje je stalnica. 
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11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Inovativnost v bistvu baza za inovacijo je tako na mladini, tu jaz mislim, da premalo 

izkoriščamo ta potencial. Jaz mislim, da se je kar nekaj stvari že na boljše postavilo zdajle, 

predvsem s temi oddajami, ki jih imamo po TV, tudi ta Matija Goljat – Spar pa te stvari, start 

upe, ko ima. Ta je Velenjčan in v Velenju imajo en program, ki so ga z njim začeli na srednjih 

šolah, pa že v OŠ, kjer povabijo mladino, da se začne aktivno vključevat v te inovacije, v te 

ideje in vse te stvari, ki so povezane, in to če gledam tudi v naši organizaciji, iz kod prihajam, 

bolj ko ne, inovacije pa ideje pa predlogi, to prihaja iz strani mladih, ki prihajajo. Ti, ki si v 

neki organizaciji, si že v nekem kolesju, ki je neka stalnica, dostikrat sploh ne vidiš, da je 

nekaj drugega možno. Ko pa ta mladina pride, vidi, da se nekaj dela, da se določene stvari 

podvajajo, pa bi mogoče hitreje šlo te stvari in zaradi tega je to povezovanje z industrijo in 

šolstvom zelo pomembno. Ker tudi mi smo sami v sebe zaverovani, tudi mi smo tak 

ekosistem, ki razlagamo, da smo ful odprti, pa da bi radi, ampak dostikrat pa tudi mi ne 

naredimo tistega … 

Malo vzvišeni? 

Točno to. In tudi rabimo nekoga, ki pa tudi nas malo izzove. Seveda nas izzove tržišče, 

konkurenca, mi smo, ne tako kot šolstvo v Sloveniji, ko praktično lahko rečemo, ste brez 

konkurence, ker je tržišče samo slovensko, ampak mi tule noter kot multinacionalke je pa 

svetovno tržišče in to se morami mi znotraj korporacije prvo porihtat, potem pa gremo ven na 

tržišče in smo vsak dan bombandirani, ampak za priložnosti za inovativnost je še pa ogromno 

in tu noter bi bilo fajn skupaj najdit eno priložnost, kajti možnosti je pa kar nekaj med 

gospodarstvom pa šolstvom. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

O gospodarstvu ste že kar nekaj povedali. 

Ja jaz mislim, da nekaj šol je kar zelo inovativnih, je zelo aktivnih tudi na področju inovacij, 

recimo razna tekmovanja, projektne naloge, ampak tega je dosti premalo. Moja hčerka je šla 

na Kitajskem v prvi razred OŠ in tam so delali samo projektno, skupine, skupne naloge, 

skupne projekte so reševali, knjige so morali skupaj brat, si izmenjavat informacije, delat 

posterje, skupinsko delat, kot posameznik nisi nič, ti se moraš povezat v ekipo v tim, potem 

pa rešit, tega je pri nas premalo. In tudi tule v organizaciji vidiš, da potem ko zmotiviraš ekipo 

skupaj, ko pravite, hodite po podjetjih, ki so inovativna, ki dobivajo nagrade. Če ste bili na teh 

podelitvah, ko so malo večje inovacije, tu pride na oder 20–30 ljudi, ki vsak delček prispeva. 

Težko je reči, jaz sem pa zdaj inovator in bom sam vse naredil, kot je Tesla – to so redki 

primeri, pa v drugih časih je to bilo nareto. In zato pa gre tisto, da je ta win win situacija, jaz 

nekaj dam, pa nekaj dobim. Za timsko delo bi jih v šoli bolj lahko pripravljali. Timsko delo je 

ključ do uspeha. 

Ker imamo mi tule v gospodarstvu kar velik problem te dobre posameznike vključit v ekipe, 

ker prvič se srečujejo v neko ekipo deset ljudi, ki praktično delajo, so ekipa, so si malo 
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konkurenca in ti ne moraš biti otok v tej skupini, se moraš integrirat noter in tu je tista poanta, 

kjer jaz vidim še dosti priložnosti. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Sma že o tem nekaj povedala. Da če bi obedve sferi bolj sodelovali, bi že prej našli inovativne 

posameznike. 

Ja, kje smo mi zdaj zelo aktivni, to je ta zdaj boj za kadre, to se zdaj že prestavlja iz univerz 

na srednje šole, to povezovanje, kjer vsako podjetje išče neko priložnost, da bo čim prej 

prepoznal dobre kadre, jih k sebi pripeljal, ampak po drugi strani, bi mogla pa tudi šola 

narediti, da bi prepoznala te potenciale, pa jih nekak skupaj dati, pa pomagat celi šoli nivo 

višje gor dvignit. Mogli bi iti v to smer, da bi rekli, naša šola ta pa ta je najbolj inovativna in 

potem dobiš neko reklamo. 

Pri nas je tudi že, mi se povezujemo tudi s profesorji na univerzi v Mariboru, Ljubljani, oni že 

vejo, kateri so tisti top performerji, ki tu noter so in v bistvu že v prvem letniku se že ve, kdo 

je, kjer je in že dobivajo štipendije, tako da tisti top performerji so že lahko v prvem letniku 

jih pograbijo, zato se pa zdaj že v srednjo šolo, bomo hitro prišli do vas pa vas bomo začeli 

spraševat, kdo je tisti, ki ima potencial. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Inovativni pristopi – mi imamo projektne naloge, ki jih delamo in tudi kar se univerz tiče smo 

kar inovativni, tu imamo par profesorjev, s katerimi stopimo v kontakt in jim damo en okvir, 

damo jim tudi določen budžet, v katerem se lahko gibljejo in za univerzo v Mariboru in tudi v 

Ljubljani smo že imeli, bi rekel, inovativne predstavitve. To je taka skupina treh, štirih mladih 

študentov in te mešane skupine že tudi univerze delajo, na ekonomski fakulteti jih povežejo iz 

strojništva, elektra sem in tja in jih dobivajo te potenciale in tu noter smo tudi že mi vključeni. 

Smo že trikrat naredili predstavitev, kam po njihovem mnenju gre kuhanje – dali smo jim 

nalogo – kuhanje v bodočnosti in so nam že naredili prototipe, dobivamo ideje, ti študenti se 

pa tudi malo bolj približajo, da sploh vidijo, kake so to želje, kako to nastaja, tako da je kar 

zanimivo. Mi imamo predrazvoji oddelek, ki ga imamo lociranega v Ljubljani in pa vodja 

tega oddelka ima nalogo dobiti čim več teh inputov prek teh inovativnosti imamo zdaj tudi v 

Ljubljani ta predrazvoji oddelek, ki smo ga na novo koncipirali po sistemu agilne pisarne, 

praktično imamo ta open space pisarno, kjer se dela v ekipah. Imamo te kotičke – design 

thinking kotičke, kjer se pač ideje kreirajo, kjer je malo bolj sproščeno vse in v bistvu hočemo 

mladini prikazat v katero smer gre cel ta razvoj, da to ni zdaj en računalnik, pa eno delovno 

mesto, da takole klofaš cele dneve, ampak da si v ekipi, ki je odprta za ideje, prijetno okolje, 

brain storming skoz je not in to je to inovativno okolje, katerega lahko mi ponudimo, da se 

ljudje počutijo svobodne. 

Pa da začutijo, jaz bi pa tule delal. 

Ja, pa da je šef tisti, ki je del ekipe, ki motivira ekipo, ki razume ekipo, ki suportira ekipo, da 

ta odnos med šefom in zaposlenemu ali pa enemu študentu ali pa enemu dijaku ni toliko po 

hierarhiji več tako visoko, ampak je praktično skoraj na enakem nivoju zaradi istih ciljev. 
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Seveda jaz imam iste cilje, moj cilj je, da ga čim prej integriram v ekipo, da bom čim prej 

dobil neke rezultate iz njega. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Na tak način delamo, Dnevi odprtih vrat, ki jih imamo, dnevi povezovanja šol, smo jih 

povabili. Povabili smo profesorje, direktorje, da pridejo noter. Se povezujemo Center srednjih 

šol Celje, so bili avgusta tule pri nas, ko imajo ogled ene dobre prakse, sem imel 25 bivših 

mojih profesorjem, samo eden je bilo od tistih. Malo gre naprej, ampak možnosti je ogromno, 

jaz vedno pravim, zelo težko je po temle principu push, mi težko pritisnemo en izobraževalni 

sistem, da bo sledil nam. Moglo bi biti bolj pull, da bi izobraževalni sistem prepoznal potrebo 

in bi potegoval. Ko bomo enkrat prišli, ko cela proizvodna veriga, moderna gre sistem pull 

principa – kupec kupi, tudi potegne a ne in potem gre po celi verigi potegni potegni. Težko je 

pa push sistem, da ti kupcu tišiš, tole moraš pa kupit, na prisilo. In ista zgodbica je tule notri, 

kupec proizvajalec mora biti pull sistem, ne morete pritiskat nam kadre, ampak mi jih 

moramo od vas vlečt in tudi isto znanje, priložnosti, potrebe bi morati vi od nas vlečt. 

Problem je zdajle tudi to, kaj bo šel kdo študirat, pa kaj bo kateri delal. Mi smo bili soočeni 

bolj ko ne, ko smo bili 14, 15 let stari, za tri četrt nas so se starši odločili, mogoče ena četrtina 

se je sama odločila. Danes se to vse skupaj prestavlja na faks, še po faksu, že danes določeni 

rečejo, kar naredi faks, saj to tako ne boš delal. Faks imaš neko osnovo. Pol si pa že nekot star 

in to je zdaj tisti problem. Mi moramo, to mora pa država zraven priti, ker v bistvu, mi imamo 

določen del te nezaposlenosti, smo prestavili v izobraževalni sistem in ti je izredno draga 

nezaposlenost. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Ti zgledi z doktorati, če pogledamo Nemčijo, ne moreš doktorata naredit, če nisi delal prej v 

industriji, da ne delaš na suho. Ogromno nekih zgledov je          tudi poznan, da imamo v 

Nemčiji, na Kitajskem, v Turčiji imamo lastne izobraževalne sisteme za ta dualni sistem, v 

bistvu so določene skupine v večjih podjetjih, imajo 20–30 dijakov, katerim praktično samo 

en del teoretičnega sistema, se poslužujemo javnemu izobraževalnemu sistemu, vse ostalo 

imamo v tovarnah not, kjer so v teh državah zelo podobne težave tudi imeli z znanjem in 

kompetencami in so tam v bistvu dovolili, država je dovolila ene vrste zasebno šolstvo v temu 

in se je potem lahko večja organizacija, kot je       s 60000 zaposlenimi, zdajle imamo enih pet 

takih centrov v različnih državah, kjer si lahko sami kurikulum prilagodiš, je pa kontra tu imaš 

pa ti 80 % fleksibilnosti pa 20 % tistega, ki ga moraš naredit. To ima recimo Švica tudi ta 

vajeniški sistem. 

Ta industrija 4.0 je lep primer, deset let nazaj so o tem govorili samo neki droktor znanosti, 

neki magistri, kak dipl. inž. je bil na IT tehnologiji tako noter, ampak to bo zdaj postala 

stalnica, to moramo zdaj pripeljat tudi do nekoga, ki bo imel končano poklicno šolo, kajti 

opravljal bo eno delo na stroju, ki bo praktično računalnik. Tu ne sledimo temu, kako te 

programe prilagoditi industriji 4,0, kaj to sploh pomeni. To je tu. In tu mi zdaj delamo 
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ogromno stvari interno s temi programi, da ljudi moje generacije usposabljamo, kaj to pomeni 

sedaj eno moderno delovno mesto. Tudi v sami proizvodni, tu noter se vse danes opravlja 

prek tablet, ekranov, nastavitve, informacije, povezave in to ogromno delamo na temle 

področju, da se ljudje ne bojijo tega, da naredijo prvi drugi korak, da vidijo, da je to neka 

prednost. 

Tule EU kar s temi programi npr. Aktivno staranje delovnega prebivalstva nad 45 let, so 

določeni programi, kjer lahko ti izkoristiš, da jim pokažeš, saj to gre, to so neke take osnove, 

ampak problem je od 30–45, to je tista skupina, ki pa dodaja, ki pa dela dodano vrednost, tule 

noter smo pa tudi prepočasni, tako mi v podjetjih in če ne bomo pripeljali še tule noter prek 

izobraževalnega sistema mladino, ki bo pa pritiskala to čez, bomo imeli velike težave. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Prva prednost povezovanja je to, da bomo imeli prave kadre na pravem mestu s pravimi 

kompetencami. Skupaj si moramo zadati isti cilj. Ko bomo imeli isti cilj, bomo lahko pol vse 

stvari pripeljali oz. peljali k temu istemu cilju. Da bo vsak pridal tisti delček, ki ga mora. 

Jaz sem prepričan, da z malo več aktivnega dela, predvsem ravnateljev, igra pomembno 

vlogo, ki mora vas motivirat in dati priložnost, da se vi dokažete, da pridete tudi vi z 

inovativnimi idejami, da ni vsaka ideja, ja to smo pa že enkrat probali, pa ni, ja ampak še 

nismo bili tako zreli, kot smo danes. Mogoče bo danes zaživela. Jaz mislim, da na obeh 

straneh moramo še kar nekaj naredit, pa eden drugega poslušat. 

Intervju MI2: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Tri leta, prej 15 let v razvoju. Pokrivam oddelke, ki so skupni za celo          . Mi imamo 

drugače več razvojev –           . To kar jaz pokrivam pa suportirajo te, razni laboratoriji, ki so 

skupni za celo       . Sodelujemo pa tudi z zunanjimi razvojnimi institucijami, kar je zelo 

pomembno. Kot so Institut Jožef Štefan, fakultete – z njimi skupaj neke določene projekte 

delamo in pa na razne razpise za nepovratna razvojno raziskovalna dela. To so področja, ki jih 

pokrivam. Na tem oddelku delamo za celo firmo. Čisto vsem nudimo te storitve. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Mi precej delamo, dosti bolj delamo z univerzama, predvsem bi rad tu izpostavil Fakulteto za 

strojništvo Ljubljana, izredno veliko delamo tudi Maribor, ampak Ljubljana bistveno več, kar 

se tiče tega povezovanja, smo nekak bili prisiljeni iti v to, zato ker smo se pred leti še vedno, 

to velja, pred leti je bilo pa še bolj izrazito, precej smo se srečevali s problemom kadrov. Tudi 

zdaj imamo velike težave, s tem da edina slika napram pet, deset let nazaj, je zdaj v tem 

trenutku ta, da so se zdaj ti profili, ki jih iščemo, spremenili. Sedem let nazaj so bili najbolj 

iskani strojniki, potem pa inženirji elektrotehnike, softveraši in hardveraši, malo manj 

elektroinženirji, ostalih profilov pa nikoli nismo imeli nekih hudih problemov dobiti. Zdajle v 

zadnji letih se je zadeva v toliko spremenila, da je povpraševanje po strojnikih približno na 

enakem nivoju, kot je bilo deset let nazaj, bistveno se je spremenilo povpraševanje po 

elektroniki, se pravi hardveraših in softveraših in teh, če sem čisto odkrit pravzaprav ne 

dobimo. S tega razloga smo mi tudi eno razvojno enoto v Ljubljani ustanovili. Smo rekli, zdaj 
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če že ljudje nočejo iz Ljubljane k nam prit, pač bomo mi šli tja. In imamo eno razvojno enoto, 

10, 20 ljudi, 20 jih še v tem trenutku ni, ampak plan je da bi enih 20 razvojnikov tam v 

Ljubljani imeli, da se jim pač ni treba sem vozit. Iskali smo, vseskozi smo prisotni na takih ali 

drugačnih dogodkih, tu bi mogoče lahko naši kadroviki več povedali in v Mariboru in v 

Ljubljani organizirajo razne zaposlitvene dejavnosti. Skratka nekje, kjer se lahko tisti, ki 

iščejo zaposlitev, študenti pa delodajalci srečajo, prek teh smo precej iskali, precej sodelujemo 

z njimi, kot sem že prej omenil, da veliko raziskav na fakultetah delajo in v Ljubljani in 

Mariboru za nas, kjer so tudi že študentje vključeni. Se pravi na ta način poskušamo mi z 

razni mi raziskavami, ki jih plačujemo fakultetam in fakultete vključujejo študente. Na ta 

način že poskušamo do ljudi priti oz. krepiti nekak to sodelovanje. Vzrok vsemu je pač v 

glavnem v tem, da imamo pač težave s pridobivanjem kadrov. Pa to ni samo zaradi, nekdo bi 

rekel, ja saj če jih plačate zadosti, jih bote tudi dobili, ja tudi to je del resnice, ampak tudi na 

splošno, jaz mislim, da je v zadnjih desetih letih kar velik trend iskanja kakovostnega kadra, 

tehničnih poklicev in tu se malo tista luknja pozna, ki je nastala 15–20 let nazaj, ko so se vpisi 

na tehnične fakultete malo zmanjšali. Zdaj pravzaprav na trgu ni dosti tega kadra in zaradi 

tega je tudi kar nekaj problemov. Še ena druga zadeva je, mogoče ob meji, za Maribor in 

Koroško to velja, ljudje tudi čez mejo odhajajo. Tako da iz tega razloga imamo nekaj težav in 

poskušamo krepiti sodelovanje, smo tudi prisotni v raznih takih al drugačnih odborih, sem bi 

sam par mesecev nazaj v eni delavnici, kje smo ravno govorili o teh zadevah in jaz se še 

spomnil, ko sem prav jaz izpostavil te zadeve – sem rekel, lej mi danes lahko govorimo, 

ampak tisto kar mi bomo rabili čez deset let, 12 let, to je treba danes se obrnit. Zato danes je 

treba ljudi v osnovni šoli, konec osnovne šole dejansko navdušit, ali pa konec srednje šole 

navdušit, da bodo šli tehniko študirat. 

Naša šola dela – mi imamo tehnične dneve v OŠ, da hodimo tja in vse naše poklice 

predstavljamo, tudi neke vaje delajo, ji pridobimo na ta način. 

V Velenju jaz vem, da vsaj tehnična šola je močna, zdaj kaj je z vpisom, točno ne vem, ampak 

dejstvo je, da zdaj bi morali, če želimo imet čez 5–10 let kadre imeti, zdaj se morajo šole 

obrnit pa prilagodit. Ker tistih klasičnih poklicev pač res več nekaterih ni, za nekatere je večje 

zanimanje kot za druge in to je treba na tak način pravzaprav odreagirat, saj kadri, ki jih mi 

imamo, tudi se najdejo kvalitetni kadri s področja strojništva, elektronike, ampak premalo jih 

je, to je problem. Se pravi, zdaj bi se bilo treba močno povečat razpoložljiva mesta. Kako 

mlade navdušit za to, da bi pač šli tehniko študirat, mislim, da zdaj je bil pač ta trend – 

ekonomija, pravo, medicina, tudi s stališča plač ne najbrž, res je pa, kadroviki naši pravijo, da 

imajo takele kupe prošenj ekonomistov, ki jih mi ne rabimo toliko. Tehnikov pa ni, vsaj teh 

treh, ki sem jih omenil. Ni problem z recimo kemijsko tehnologijo, potem tekstil in te zadeve, 

teh tudi nekaj malega rabimo, ampak teh ni problem, te dobiš na trgu, predvsem manjka v tem 

trenutku – softveraši, hardveraši pa strojniki. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Predvsem to, da bi se pač potrebe, ki jih industrija – industrija te zadeve potrebuje in tiste 

potrebe bi bilo treba nekak pravi čas zaznati, pa da se prilagodijo, mogoče tudi po vsebini 
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delno izobraževalni program, predvsem pa po številu razpoložljivih mest, ker kot sem rekel – 

glavni izziv, ki ga mi imamo oz. težave, s katerimi se soočamo, je predvsem število, ne toliko 

– dobiš kvalitetne, ampak jih ni zadosti in podobna zadeva je, danes smo imeli eno delavnico 

B   , temu našemu konkurentu iz             smo bili na eni delavnici skupaj, s podobnimi 

težavami se soočajo, ni zadosti tehniškega kadra, več bi jih zaposlili, če bi jih imeli in enake 

profile rabijo kot mi. Se pravi poleg strojnikov v največji meri v tem trenutku v zadnjih letih 

hardveraši in softveraši. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Zdaj kar se tega tiče konkretno – mi imamo tudi podjetje, kot je               išče na takšne in 

drugačne načine, kot sem že rekel razne delavnice, razni dnevi odprtih vrat, ravno zadnjič so 

bili dnevi odprtih vrat, kjer so dijakom ali osnovnošolcem smo pravzaprav nudili možnost 

vpogleda v to, kaj delajo naši inženirji, kaj potrebujemo, kakšne profile, bil ogled podjetja, to 

je ena od zadev. Te delavnice, ki potekajo na fakultetah – tu smo aktivni. Tudi razni 

kompetenčni centri za elektroindustrijo, tam smo mi precej aktivni. Ta kompetenčni center se 

pa pravzaprav ukvarja ravno s problematiko kadrov, to je pač tudi s strani države neki 

sredstev se dobi za to, da pravzaprav se poskuša reševati tudi kadrovska problematika 

oziroma se potrebe evidentirajo, pa se, sicer ni prvenstven namen to, razna izobraževanja, 

razne delavnice se delajo, ampak precej se tudi okoli tega pogovarjamo, okoli strategije 

razvoja tega izobraževalnega sistema, da se potrebe evidentirajo. Drugače lahko jaz omenim 

tudi to, da vsaj tu v                   prostoru je tudi zelo aktivno gibanje mladih raziskovalcev, ki 

delajo raziskovalne naloge, zelo uspešno – tudi precej stara zadeva je že, jaz sem hodil pred 

leto 90 – že takrat je bilo to vzpostavljeno. To gibanje smo, nekateri od dijakov smo delali 

razne raziskovane naloge. Ta zadeva je v zadnji 20–30 letih prerastla na višji nivo, zelo dobro 

organizirano. Zadeve potekajo fenomenalno, tudi zelo uspešni so na državnem nivoju. Zakaj 

pa to omenjam – zato ker tudi           prek tega gibanja poskuša nekak mlade navdušit za delo 

v tehniki in         vsako leto razpiše več kot 10 potencialnih raziskovalnih nalog, zdaj da bi 

rekel, da so čisto vse razgrabljene, niso, ampak sem pa ravno danes preverjal v letu 2018 so 

bile od teh naših tem 4 naloge narejene, leto 2017 pa 2. 

Pa date potem kake nagrade. 

Nagrada je že itak v osnovi je nagrada pač to gibanje Mladi raziskovalci za razvoj        doline 

ali nekaj takega (na internetu je to solidno podprto, se da videt), je v okviru tega, se dobijo 

itak nagrade. Tisti, ki pa kar koli koristnega naredijo, pa tudi še kake manjše simbolične 

nagrade s strani            se dobijo. Bistveno pri tem gibanju je pač to, da mlade nekak poskušaš 

navdušit za raziskovalno delo. Ne govorimo tu samo o raziskovalnem delu s področja tehnike, 

tudi tu so druge znanosti družboslovne in take al drugačne, pač mi želimo na nek način svoj 

piskrček pristaviti tu, da se ne delajo te naloge, bi rekel, kar si nekdo izmisli, mentorji tam na 

šolah, osnovnih tudi srednjih si te naloge na nek način izmislijo in potem učenci raziskujejo 

nekaj, kar na koncu mogoče pristane nekje v enem predalu. Saj bistveno je, da se otroci 

naučijo metod raziskovalnega dela – od ne vem dobre definicije naloge, pregled literature, 

tudi ne vem, opravljanje raznih anket, ni vedno vključeno samo neko raziskovalno 
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laboratorijsko delo, ampak tudi ankete in take stvari, skratka da poskušajo te podatke pridobiti 

in neke zaključke iz tega potegniti. No naše so pa dokaj konkretne, ker jih dajemo iz tistih 

stvari, ki jih mi v firmi rabimo, seveda na prilagojenem nivoju, precej nižji nivo, tak nivo, ki 

je pač primeren za osnovno šolo ali srednjo, tiste naloge, ki so razpisane, zahtevnost je 

primerna srednji šoli ali pa osnovni šoli, ampak tematike so pa realne, to kar mi rabimo. In 

včasih nekatere zadeve dobiš, mogoče malo drugačen vpogled nekoga, ki ni v tej zadeve 

toliko vpleten, razmišlja pa v končni fazi drugače in kot uporabnik. In mi smo znotraj v tej 

razvojnih procesih že vseskozi si mogoče malo preveč že ozko usmerjen, a ne, ampak v 

končni fazi pa uporabnik pa kakšne druge zadeve pričakuje in  s tega razloga je to, bi rekel 

tudi dobrodošlo. Mlade poskušamo na tak način navdušit, v končni fazi že tudi na nek način si 

poskušamo tudi bazo potencialni kadrov naredit. Skratka tudi na tak način poskušamo iskati 

ali pa nekako sodelovati s šolo, tudi štipendiramo precej, je bilo v vmesnih obdobjih, ko se ni 

kaj dosti štipendiralo, zdaj se v zadnjem času tudi precej štipendira, ravno zato, da se te kadre 

na nek način poskušamo že vnaprej zagotoviti, ker, kot sem pač rekel, zdaj vsaj v času 

konjunkture, ki je v zadnjih letih precej izrazita, kadrov ni in si jih iščemo skozi taka in 

drugačna sodelovanja že s temi našimi šolami tudi, ki jih imamo. 

Zanimivo, ker brezposelnost še je, a v bistvu tu gre za strukturno brezposelnost al? 

Ja brezposelnost še je, ja sicer je res, da je številka precej padla in je zelo nizka v primerjavi 

pet, šest, sedem let nazaj, ko je bila izrazito visoka 120.000, zdaj jaz mislim, da se nekje 

približujemo ene dobre 70.000, ampak tudi tistih 70.000 je treba vedeti, da pravzaprav tam je 

tudi najbrž dosti takih profilov, ki so manj iskani, nekaj je pravzaprav takih, ki pravzaprav niti 

ne želijo delati, so samo prijavljeni, a ne. Tudi ko bi imel ne vem, koliko delovnih mest, ko pa 

nič tega ne moreš spraviti ne.  

Ampak res je to, da tehnikov, ne govorimo o peti stopnji, ampak tehničnih profilov, vsaj 

tistih, ki sem jih jaz prej navedel, pravzaprav na trgu ni in jih je treba nekomu, na nek način 

ukrasti. Malo je nezaposlenih hardverašev, softverašev pa strojnikov. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Mogoče tule, vsaj tule v          je to sodelovanje, obstaja, vem, da so kontakti med našimi 

kadroviki pa šolniki, tu obstajajo, zato ker tu pač mi imamo potrebe, tudi skozi to gibanje 

Mladi raziskovalci, a ne. Ti kontakti obstajajo, konec koncev recenzenti, ki te naloge 

ocenjujejo, jih je tudi precej iz našega podjetja prihajajo, sploh če je to naloga, ki se dela, 

tistih nekaj nalog, ki je bilo zadnjih letih narejenih šest nalog za           , so recenzenti tudi od 

tu, tudi skozi take zadeve poskušamo sodelovati. 

Omogočamo jim prakso, dijaki s tehle šol prihajajo redno na prakso v           . 

Počitniško delo še imate? 

Počitniško delo je, obstaja še, ni v taki meri kot je bilo 20 let nazaj, ko smo mi bili mladi, 

takrat je bilo tega, takrat si pač pravzaprav ni bilo tako težko dobiti. Če si želel delati. Zdaj je 

pa tega manj, vseeno se gleda vseskozi na denar in počitniško zaposlujemo v bistvu takrat, ko 

so res potrebe v proizvodnji, manj pa v režiji. Včasih se pa tudi za režijo da malo lažje dobiti.  
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Včasih je bilo več tega, zdaj pa res tist, ko rabiš nekoga, da ti nekaj naredi, bolj proizvodna 

dela, to ja, režija malo manj. Kar se pa prakse tiče – tisto pa redno nudimo. Pa kar veliko 

dijakov pa tudi študentov prihaja k nam na prakso. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Predvsem potrebe. Ko imamo potrebe je tudi z naše strani večji interes, smo tudi mi bolj 

proaktivni, zdaj da bi rekel, da nekaj zavira, mogoče ne. Lahko rečem, da pet, šest ali deset let 

nazaj, ko je bila ista malo večja kriza, dejansko že iz tega finančnega vidika, je stvar bila malo 

zavrta, ker tudi z naše strani nekih velikih potreb ni bilo, tudi se je takrat dogajalo, da smo 

nekaj odpuščali, tudi visoko izobražene, ampak to je bilo tisto v res najhujših časih. Drugače 

da bi rekel, da nekaj zavira, ne bi rekel, so pa obdobja, ko imamo večji interes ali pa manjši 

interes ja. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Ja vsaj kar se v našem primeru tiče, bi jaz rekel, da je stvar enostavno kar potrebe narekujejo 

te zadeve in z naše strani je to odločujoče, ko pač ljudi rabiš. Jaz mislim, da v ostalih podjetjih 

je tudi podobna zadeva, takrat pač mogoče bolj pritiskamo, smo bolj zainteresirani, dejstvo pa 

je, da je treba dokaj strateško gledati. To kar sem že prej rekel – če želiš imeti kadre, ki jih boš 

rabil čez deset let, čeprav točno ne veš, kaj boš takrat rabil, nekih hudih sprememb ne bo, še 

vedno iz tehničnih poklicev predvsem, vsaj kar se tiče sofverašev, hardverašev, digitalizacija  

v takšni in drugačni obliki, od proizvodnje naprej, kjer je trend v digitalizaciji vsega, v končni 

fazi, saj vidimo pravzaprav v vse pore našega življenja prihajajo računalniki, pa ne samo 

računalniki, telefoni, vse je že na telefonu pravzaprav in zato je treba pač razviti določeno 

podporo, v končni fazi tudi recimo, v naslednjih letih bo, se pričakuje tudi večje 

povpraševanje po vse vrste povezanih aparatih, ne samo, da bo povezan s telefonom, 

povezano bo pravzaprav čisto vse – od pečic do pralnih strojev, vse, seveda, v kakršni meri 

bodo pač ljudje to želeli uporabljati. Zato da to naredimo, rabiš kader in to je pač to, kar sem 

prej rekel, ravno zaradi teh zadev največje povpraševanje po softveraših, hardveraših: 

Digitalizacija pač prihaja dejansko ne samo v podjetjih, ampak tudi v našem privat življenju. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Sma že odgovorila, saj idej, kako to boljše povezat, pri nas je pač tisto – ko rabimo, takrat 

smo zelo proaktivni, mi iščemo vse vrste povezav. Mogli bi … ne samo lokalna ta skupnost 

ali pa strateško, na nivoju države bi bilo potrebno opredeliti na nek način potrebe po kadrih za 

naslednjih pet, deset let. Država mora neko strategijo postavit, ker dejansko država diktira, 

država ima sredstva. Država naj razpiše – toliko in toliko jih rabimo tule, tam kjer pa ni, pa 

tudi omejit, ker v končni fazi res je … 

Zakaj pa je potem omejeno na računalniških fakultetah pa to? 

Jaz mislim, da bolj zato, ker dijakov ni zadosti, študentov, ni toliko zanimanja za te študije. 

Res je, pravijo, naj gre otrok študirat tisto, kar ga veseli. Vredo, gre študirati tisto, kar ga 

veseli, mogoče ni najbolj perspektivno, težko službo dobi, ampak ok – bo mogoče z veseljem 



Priloga 3 

 

študiral. Na koncu bo prišlo do tistega problema, ko bo 25 let star, končal študij, dve leti 

službe ne bo dobil, na koncu bo delal itak nekaj, kar ga sploh ne veseli. Pol je že boljše, da se 

nekak …, to pa bi morala država imeti neko strategijo, da se poskuša omejiti število 

razpoložljivih mest za študij ali pa v srednjih šolah za tiste poklice, ki mogoče niso ravno 

perspektivni, kljub temu da bi bilo zanimanje veliko, ampak kaj ti na koncu pomaga, če nekaj 

doštudiraš, službe pa nimaš. Na koncu je pa država nekaj vložila, človek je star 25–27 let, ko 

bi moral začeti dajati nazaj, ga mora pa država na Zavodu še vedno preživljati. Ne bo, še ni 

začel dajati nazaj, vprašanje je, kdaj bo začel dajat nazaj še več, pravzaprav še vedno je treba 

vlagat, ker mu je treba podporo dati in je res – tu se pa, jaz mislim, da bi država z raznimi – 

država bi mogla imeti strategijo nekak strategijo razvoja dobro razdelano, ampak to, da jo vidi 

za pet do deset let nazaj, ker to kar bo perspektivno v gospodarstvu, za tisto je treba kadre 

zdaj začeti delati na koncu osnovne šole ali pa najkasneje konec srednje šole usmerjat ljudi, 

da gre to študirat. 

Se mi zdi, da je v osnovni šoli premalo takih predmetov, ki bi usmerjali v tehnične poklice, 

računalništva ni kaj dosti … 

Mislim je nekaj izbirnega, moj otrok je zdaj v osnovni šoli, kot izbirni predmet je imel 

robotiko in računalništvo, lej to moram pa tudi bi rekel na neki način pohvalit, saj to je bila 

pravzaprav dobra povezava med srednjo šolo in osnovno šolo, tu              so jim pravzaprav v 

srednji šoli nudili tak suport, zato da so v osnovni šoli imeli nek krožek robotike in kar koli so 

rabili, so hodili pravzaprav tamle gor, ko so tiste delavnice srednješolske, tja so hodili, tam so 

lahko določene zadeve sestavljali, skratka – otroci so skozi igro prišli do tega, vsaj tiste, ki je 

zanimalo. Je pa res, da tega bi moglo biti še več. 

Se mi zdi, da osnovne šole so ostale na tistem klasičnem pouku.  V naših časih sploh nismo 

imeli računalništva in smo samouki … 

Ja, več bi moglo biti tega, skozi razne dodatne dejavnosti to dobijo. Prej sem omenil 

raziskovalne naloge, tu jaz vem, otrok je delal tudi raziskovalno nalogo in skozi to je bistveno 

izpopolnil znanje excela in worda, ker je moral na koncu tisto raziskovalno nalogo, skor 

diploma, ker to je bilo 50 strani teksta s tabelami, s številnimi grafi, skratka skozi to se je 

naučil, ampak to ni bilo znanje, ki bi ga on pridobil v okviru rednega pouka, ampak na teh 

dodatnih aktivnostih in mogoče bi bilo treba več teh zadev vključiti v redni pouk, da bi otroci 

postali računalniško pismeni. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

To sma že nekaj. Če so izobraževalni programi tisti, ki so res perspektivni, za tiste za katere 

se pričakuje, da bojo perspektivni čez nekaj let, je to največji garant za to, da bodo pravzaprav 

vsi deležniki zadovoljni – mladi bodo dobili službe, podjetja bodo dobila kadre, ki jih 

potrebujejo, da ne bo podobno, kot je recimo zdajle, vsaj kar se našega podjetja tiče imamo 

pač težave, kot sem že omenil z določenimi tehničnimi profili. V končni fazi pa bi tudi 

izobraževalne institucije imele pravzaprav popolnjene razrede pa delale bodo za tisto, kar se 

bo res rabilo. Tu bi morala država svojo vlogo odigrat s prepoznavanjem tega, kar 

gospodarstvo rabi, saj gospodarstvo to opozarja, lani je bil en posvet v Portorožu, kjer je 
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ravno gospodarstvo opozarjalo, kaj se potrebuje, kakšne profile, ampak kot sem rekel, tu mora 

biti signal, mora s strani države priti oziroma država mora nekak določat, kaj je tisto – nekak z 

omejevanjem ali pa dodatnimi prostimi mesti v izobraževalnih institucijah. 

Se mi zdi, da se vlade tako hitro menjajo, da ne utegnejo na take stvari razmišljat … 

Ja ja, še enkrat opozarjam – treba je imet strategijo za deset let naprej, ker to, kar mi danes 

rabimo v gospodarstvu, to bi morali mi izobraževati deset let nazaj. 

To je bilo v dobi krize. 

Tako. Ker takrat so ljudje hodili v srednje šole oziroma ne šest do sedem let na fakulteto, da 

prve sploh ven dobiš. In še to bilo je manj interesov za tehnične poklice, zato ker je 

gospodarstvo takrat najbolj trpelo, največ odpuščanja je bilo v gospodarstvu in vsak je rekel, 

grem rajši tja, bom imel sigurno službo. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Tisti, ki so brezposelni, saj če na koncu dostikrat tudi neke kompromise sprejemamo, pač 

zaposliš tisto najboljše, kar lahko dobiš ali pa najmanj slabo, kar dobiš na trgu. Če ne dobiš 

ustreznega profila, vzameš tudi, kar je približno pa pol se skozi delo nekako priuči, ampak 

dejstvo je, praviloma pa rezultati niso taki, kot bi bili, če bi imel človeka z ustrezno izobrazbo 

in to je … al pa včasih se zgodi tudi to, da kakih perspektivnih, ali pa vsaj misliš, da so 

perspektivni razvojni projekti, se jih sploh ne lotiš, ker če nimaš resursov. Resurse moraš 

imeti pa finančne in kadrovske, če kadrovskih ni, se tega enostavno ne lotiš. Skratka tu smo 

spet pri tisti strategiji – država mora določiti neko strategijo za srednjeročno obdobje – za 

naprej, saj teh študij je kar dosti. Mi nismo nek unikum, tujina se s tem še bolj spopada – 

Zahodna Evropa. 

Oni so tisti, ki morajo imeti to strategijo in oni morajo dejansko usmerjat, lejte, tule na temle 

študiju imamo pa 20 razpisanih prostih mest, bilo jih je dve leti nazaj 80, ampak ljudje so 

težko zaposljivi, tu imamo pa 400 pa bomo še 100 dali zraven, ker verjamemo, da je 

perspektivno in bodo vsi dobili zaposlitev. In pol se ti pa to dogaja, da ljudje ne dobijo službe, 

določeni profili odhajajo, nezadovoljni so, še vedno na plečih države in ta zadeva pač 

enostavno ni vredo. Res pa je, da se cela Zahodna Evropa s tem spopada, saj tudi v Nemčiji 

slišim blizu milijona takih in drugačnih razvojnih inženirjev bodo potrebovali. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ena od idej za inoviranje je tole, kar sem že prej omenil. Mi sami vidimo, da imamo določene 

potrebe. Kar se tiče spodbud, take ali drugačne, saj tudi zaposleni, obstajajo določene študije, 

ki pač povejo, kaj narediti, da je okolje bolj spodbudno za inoviranje. Govorimo o takih ali 

drugačnih zadevah. Znotraj našega podjetja smo se o tem precej pogovarjali. Vem, da bi se 

tiste najboljše inovatorje nagrajevalo, to ne mislim samo finančno nagrajevalo, tudi določena 

dodatna spodbuda, da je, če nekdo kaj naredi skozi inovacije ali kasneje, če inovacije 

prerastejo v patente, ki so pa tisto, kar je nekaj, kar je res nekaj povsem novega – te spodbude 

oz. te mehanizme v podjetjih praviloma imamo, vsaj pri nas tole je znano. Kriteriji so znani, 
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pravila so znana, skratka, če nekdo nekaj naredi, je tudi upravičen, seveda če je velika 

gospodarska korist zadaj, tudi do določenih nagrad. To so finančne nagrade. Poskušamo ljudi 

tudi z nekaterimi drugimi prijemi motivirati – v končni fazi denar, znano je, da denar oz. plača 

ni najvišji motivator – to je kratkoročni motivator. Plača je precej nizko, druge zadeve ljudi 

bolj motivirajo in tudi pri nas smo poskušali skozi našo kadrovsko, poskušali na take ali 

drugačne načine ljudi motivirat. Nagrade, v bistvu bolj tista neka določena priznanja, pohvale 

– to ljudem tudi dosti pomeni. Razmišljali smo pri nas, da bi dali, ne samo finančno nagrado, 

ampak tudi take, nekaj kar ne moreš ti z denarjem kupiti – udeležba na kakih posebnih 

dogodkih, ne vem pri nas          je kljub vsemu, da je še vedno nek sponzor na teh športnih 

prireditev ipd. Ljudem je včasih dosti pomenilo, ne vem – se je razdelilo neke vstopnice za 

neke take športne dogodke: Planica, rokomet, še vedno smo, lani smo bili sponzor 

rokometnega evropskega prvenstva, Liga prvakov – skratka take zadeve, ki jih mogoče niti z 

denarjem ne moreš kupiti. Ne vem – je bilo druženje s temi športniki, v tem smislu poskušaš 

tudi včasih te ljudi nagradit. V končni fazi tudi tem otrokom, ki so delali raziskovalne naloge, 

na nek način so skozi raziskovanje tudi prideš do nekih, inoviraš a ne, tudi oni so dobli razne 

take in drugačne nagrade – od nekega izleta do takih manjši tehnoloških cukrčkov – to jim 

dosti pomeni, skratka ni vedno samo finančna nagrada, ampak mogoče kake take zadeve ljudi 

malo spodbudijo in se jim zdi kot – se dobro počutijo, da je to kot neka zahvala za njihovo 

delo. Dejstvo pa je, osnova je še pa vedno finančna nagrada, ampak te stvari pa tudi 

pripomorejo. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Gospodarstvo, če želi preživeti, mora – dejstvo je, da je naše gospodarstvo še vedno premalo 

inovativno v primerjavi z zahodnim delom v celoti, se dviguje, govorim o nekaterih področjih 

smo malo manj, saj mi vemo, tista podjetja, ki so mednarodno priznana, tista imajo vsaj te 

zadeve nekako poštimane. Kar se šol tiče – težko da jaz zdajle tukaj šolam pamet solim, 

mogoče nasvet, da manj tistega drila na pamet, pa več neke, bi rekel – prostega pristopa, kjer 

je cilj znan … 

To je problem, ki se ga tudi ravnatelji zavedajo. Ker smo pa mi ocenjevani od zunaj – matura 

POM … časa za inovativnost pa ni. 

To, kar bi jaz rekel, jaz to opažam tudi skozi svoj študij, pa zdaj ko sem delal tudi precej z 

ljudmi, sem bil dolga leta šef razvoja, in sem precej ljudi tudi zaposlil, različnih profilov, smo 

imeli strojnikov največ, elektronikov, elektroinženirjev tudi nekaj tekstilcev, kemikov, skratka 

različne profile sem imel in sem lahko tudi delal primerjavo in stvar se je tudi kar precej 

dobro potrdila, in sicer v podjetju ti na nek način veš, kaj moraš narediti, kaj bi rad naredil, 

čez dve leti moramo to pa to imet. Kako do tja priti – ta pot ni predpisana, približno veš 

korake, kaj narediti, ampak to da boš na nek način nekaj pogruntal, to ne more biti 

predpisano. In videl sem, da pravzaprav ljudje, ki prihajajo iz določenih fakultet, predvsem 

določene tehnične smeri se bistveno lažje soočajo s takimi izzivi, problemi, predvsem, kako  

jih razrešiti, določeni drugi pa pot ni bila čisto znana, ni bilo čisto vse predpisano, so imeli 
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bistveno večje težave. In ni bilo naključje, da iz nekaterih fakultet smo dobivali ljudi, ki so se 

hitro znašli, nekateri pa zelo težko in si dejansko skoraj od koraka do koraka si jih moral 

voditi – zdaj pa to pa to naredi, pa ko je videl, na kak način je to naredil, ni bil problem. 

Skratka to je pa tisto, kar želim povedat – mogli bi biti bolj ciljno usmerjeni – tole je treba 

narediti, kako boš do tja prišel, znajdi se, ne moremo ti čisto vsak korak predpisati, znajdi se, 

rezultat želimo tak imeti. In to je tisto kar pol ljudi loči – nekateri prej pridejo do nekega 

rezultata, hitreje nekaj zinovirajo, pogruntajo neke zadeve, drugi  pa imajo več težav. Šola bi 

morala mogoče več spodbujati to – lej, rabimo na koncu imeti tak pa tak izdelek, znajdi se, 

kako boš tja prišel, ne da vsak korak rečemo, zdaj moraš pa to… pa tudi če pride do tebe, ja 

pa pot ni bila čisto prava, tule bi mogel pa to – pusti ga … Naučiti jih inovativne poti najti. Na 

fakulteti smo imeli tudi že 25 let nazaj smo imeli izpite, kjer si lahko imel čisto vse. Naloga je 

bila taka, da če nisi doma je dobro naštudiral, pa nisi vedel, kje podatke v tisti literaturi najti, 

itak je nisi naredil, ampak to je realno življenje – mi imamo danes na voljo vse podatke, 

noben ti jih ne omejuje, zloži skupaj pa nared nekaj novega. 

To morajo otroci se naučiti skozi ta naš sistem. Res je, zakaj se boš določenega brez veze na 

pamet nekaj učit (res je določene zadeve moraš znati), saj ti lahko v vsakem trenutku 

vsepovsod dobiš podatke, rabiš le pametni telefon, v bistvu povsod prideš do teh podatkov. 

Naučit jih je treba, kako te podatke zložiti skupaj, uporabiti, da nekaj narediš. To je tisto, kar 

bi bilo treba mogoče – tak izziv bi bilo treba otrokom postaviti, da postanejo skozi to delo, da 

znajo se problema lotiti, ne da jim moraš vse skupaj sestaviti, pa če nimajo vseh podatkov kar 

zmrznejo, to mislim da … 

Ravno to bi bilo treba več spodbujati, da imajo dejansko jim je treba povedati – lej tole 

rabimo narediti, zdaj pa pojdi tja, kako boš do tja prišel, znajdi se in to je izziv, ki ga je treba 

pač otrokom postavit. V končni fazi, ne bom zdaj rekel, treba je narediti, ne vem tako ali 

drugačno napravo, saj en človek ne more, to je tim, ne vem, koliko ljudi to dela, ampak v tem 

smislu – želeli bi tole imeti, imate internet, imate knjige, v končni fazi imate starše, imate ne 

nem koga – vprašajte, dobite informacije, samo vi to skupaj zložite. Ne da ti starši naredijo, 

ampak informacije dobite od kogar koli … Važno je, da on zna te zadeve sprocesirati, 

usmerjeno ciljno sprocesirat, da pride s te velike količine podatkov, da zbere koristne ven, jih 

skupaj zloži in pride do rezultata. To jaz mislim, da bi bila največja dodana vrednost. In to je, 

kot sem že omenil – raziskovalne naloge, sicer so precej usmerjene, učitelj pomaga, predvsem 

metodologija, kaj delati, da si sistematičen, ampak včasih jaz sem jih poslušal tudi in moram 

rečti, lej fantastično včasih razmišljajo – čisto drugače razmišlja kot ti. Pusti mu proste roke, 

naj naredi, že to je, da zna nekaj narediti. Ko bo pa prišel v neko podjetje, pa itak je treba, tam 

je pa treba samo toliko še ga usmerit človeka, da naredi nekaj, kar lahko prodaš. Tu zdaj pri 

teh raziskovalnih nalogah je, sicer sem že omenil, je dosti takih, ki jih potem odložiš nekam, 

ampak učijo se pristopov, učijo se razmišljat. Na koncu moraš pa zadevo, pravzaprav v 

podjetjih pa samo tole, aha, to pa to bi se prodajalo, zdaj pa moramo do tja priti. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

To sma nekaj že. To bi jih naučili poti, tu pa bi jih samo do konca pol … 
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Ja, ker dejstvo je, da otroci imajo, jaz vidim pri svojem otroku, zdajle je 15 let star, to ima idej 

kot pes bolh. Še ne moreš niti dojet, kaj ti je rekel pred pol minute, ko že tri nove ideje pove. 

Imajo čisto drugačne ideje kot mi. Ampak on strela na vse strani okoli, mi moramo samo to, 

da bo v tarčo streljal, od tistih idej, ki jih daje, je par takih, da so neumne, par takih je, da bi 

rekel, a si terorist, vse se mu porodi, v vsakem trenutku ti lahko pove, kako bi kaj lahko, lej tu 

bi pa lahko tk sistem okrog prinesel. Vse te ideje ima, ampak če ti lahko pove, na kak način bi 

kaj izigral, aha, to pomeni, da nekdo, ki tisto stvar dela, mora poštudirat, kako jo naredi, da 

nekdo ne bo izigral. Se pravi, tisti, ki to želi preprečiti, mora najprej vedeti, na kak način bi ga 

kdo hotel izigrati in to so ideje. Saj pravim, strelajo tile mladi take ideje, da včasih se vprašaš, 

kje jih dobijo in mi moramo samo to tisto njihovo zmešnjavo, ki jo imajo v glavi nekako 

poskušat usmerit. Za vse to pa seveda v šoli ni časa. Več bi bilo treba, da bi imeli pač neko 

nalogo – ti to pa to naredi, kako boš to naredil ni važno, pridi mi z nekim rezultatom, to pa to 

mi moraš na koncu povedati, saj znajo najti. V trenutku najdejo informacije na spletu, pol je 

važno samo, da jih sprocesira in da ga usmeri, samo to, glej v ta cilj gremo. Ideje, ki jih 

streljajo, jih imajo nekajkrat več kot mi, ker možgani so zdaj pri njih na višku.   

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Prav gotovo da bi, tudi v podjetjih imamo včasih kake take delavnice, kjer se učimo različnih 

inovativnih pristopov, da dejansko stopiš kot pravijo »out of the boks« in da vidiš zadevo 

mogoče iz širše perspektive. To je tisto, ko pravijo, da nekdo sredi gozda stoji pa debel ne 

vidi. Dostikrat smo v podjetju tk da smo res preveč usmerjeni in mogoče širše ne vidimo teh 

zadev, zato je vsaka taka stvar dobrodošla. Tako kot se mi včasih na kakih delavnicah, ko nam 

poskušajo širšo sliko dati. Oni nam problemov ne rešujejo, oni nam samo poskušajo drugačen 

pristop pokazati in vsi ti inovativni pristopi tudi sigurno, sem prepričan, bi se dalo tudi v 

šolstvo prenesti, definitivno, saj obstajajo določena svetovalna podjetja, ki te zadeve 

razlagajo. To kar sem že prej rekel – manj voditi po celi poti, samo malo usmerjat, pa ne da 

točno tole linijo držiš, pustiti malo več svobode, pa lahko pride do zanimivih rešitev ali pa v 

končni fazi tudi inovacij ali pa še česa več. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Vsekakor je to, kar imamo tukaj v lokalnem okolju dokaj dobro vpeljano oz. naša srednja šola 

ima. Spodbujat mlade k inovativnosti skozi te raziskovalne naloge. Tu bi edino apeliral, da 

mogoče še več podjetij te naloge da. Ker vsako leto zdaj jaz točne številke ne vem, ampak 

sem prepričan, da nekaj deset raziskovalnih nalog nastane – 30, 40 raziskovalnih nalog. 

Mogoče 10, 20 % je takih, ki so prišle iz gospodarstva. Skratka mogoče še druga podjetja 

razpišejo kake raziskovalne naloge, seveda na prilagojenem nivoju, ne moreš ti od nekega 15-

letnika pričakovati, da bo zadeve rešil, ampak gre se bolj za to, da dobiš, da ti on s svojim 

neobremenjenim načinom razmišljanja lahko ideje da, saj te ideje lahko mi izpilimo. Važno 

je, da mi dobimo samo ideje, da vpogled dobimo, kako nekdo drug razmišlja, kako bi se 

nekdo drug tega lotil oziroma kaj se njemu zdi zanimivo. Na tak način spodbujat tudi širše, 
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jaz ne vem, koliko je to drugje narejeno, saj to vi veste, koliko je pri vas, v vašem okolju 

sodelovanje, ampak vsaj pri nas          kot tako poskuša. Dobili smo, kot sem rekel v zadnjih 

dveh letih šest raziskovalnih nalog, ki so nam jih naredili osnovnošolci ali pa srednješolci, 

nekaj je, še več tega mogoče, seveda pa da mlade potem skozi tako neko lahko nematerialno 

nagrajevanje, lahko jim plačaš, ne vem kot nagrado, saj ni vse denar, vsaj za te mlade, lahko 

jih pelješ na nek izlet, neki, kar ne morejo oni vsak dan videt, take zadeve daš. 

Kot študentje smo mi šli v Ameriko in smo že takrat videli podjetja, kot so Ford, bili smo v 

Bostonu na eni izmed najbolj znanih fakultet, recimo take zadeve. Na fakulteti je tega več, 

medtem ko tudi lahko tele srednje šole pa v povezavi s podjetji lahko imajo dostop tudi do 

marsičesa in lahko bi za nagrade neke take stvari dale, predvsem treba je pa spodbuditi širše, 

saj imamo tule podjetij, ki imajo svoje razvojne oddelke, je precej in ideje mogoče od tu ven 

dobiti. S tem da pričakovanja v podjetjih ne smejo biti – zdaj bodo pa rešili neke probleme in 

ostali, ne, gre bolj za to, da mogoče na bolj svež, inovativen način dobiš iskrice, kake ideje, 

kaj bi lahko naredil. Spili bodo pa tisti zaposleni. Oni včasih preveč ozko gledajo in ne vidijo 

kake zadeve, ki se jim mogoče sama po sebi zdi nekomu drugemu logična in na tak način, Jaz 

mislim, da to je prava pot in učenci se bodo naučili tega raziskovalnega pristopa, 

sistematičnega pristopa skozi nekaj, kaj bodo lahko naredili, podjetja bojo mogoče neki 

koristnega v končni fazi dobila. Če drugo ne, kake ideje ali pa najmanj, kar je, dobiš ti 

potencialne kadre. Že skozi to vidiš, a je nekdo, kako bi rekel, perspektiven ali ni. Tudi tu mi 

že na tak način kader iščemo. Jim ponudimo štipendijo. Pol pa še otroci, če ji bo tako delo 

veselilo, bodo potem tudi se usmerili pol v ta študij. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Doma tale zadeva to gibanje, ki ga ima naša srednja šola, ga pelje. Cel zbornik je bil tam 

izdan raziskovalnih nalog, ki so, spletna stran obstaja, kjer so pregledi za nazaj. Jaz mislim, da 

je to kar zgledno, dobro sodelovanje, ki bi ga mogoče bilo treba tudi v ostale, saj najbrž je tudi 

še nekaj ostalih regij, področij, ki tako sodelovanje imajo. Mogoče tudi še kje boljše, malo 

izmenjati izkušnje, predvsem pa to zadevo čim bolj razširit, zato da mlade hitreje usmerjaš v 

te zadeve, da tudi začutijo, kaj bo treba v življenju delat. 

Nas niso kaj posebej usmerjali. 

No jaz sem bil, v tem gibanju bil že leta 89/90 tam nekje in smo že takrat tu bili pa smo bili 

pol, smo šli tudi na državno tekmovanje oz. celo tako je bilo – mi smo pol iz tega gibanja celo 

šli v Split na neko takrat še zvezno, takrat je še bila Jugoslavija, so nas dol peljali kot neke 

vrste, recimo, to sem rekel – taka nagrada. Jaz sem bil takrat mulc v srednji šoli in sem se 

takrat prvič z letalom peljal in že to sem si zapomnil, evo dobil sem nagrado. Šel sem v Split, 

tam smo imeli na eni šoli, ki se je sicer ne spomnim, ampak videl sem stadion od Hajduka, te 

zadeve sem si zapomnil. Pa ni bilo treba veliko in to mi je bila največja nagrada, sploh nisem 

poštudiral, da bi jaz tisto, ko smo takrat raziskovali, da bi jaz dobil za to nekaj plačano. Ker to 

mi je bila nagrada, ha, zdaj grem pa tja. In to je tisto, kar bi mogoče marsikaterega mladega 

lahko spodbudilo, da kaj koristnega naredi, dobi pa pol takole nagrado. Saj podjetja so 
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sponzorji takšnih in drugačnih dogodkov, če mlade šport zanima, ne vem, jih pelje na kako 

tako tekmo, ko ne more glih, neki kar ni čisto vsakdanjega in to je t isto nematerialno 

nagrajevanje. Podjetja morajo biti inovativna pri tem, kako jih pridobiti in tudi potem na 

inovativen način nagraditi. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Zadovoljstvo, pravzaprav vsi trije deležniki so – od podjetij, da bodo dobila prave kadre, do 

šol, da bodo pravzaprav imele popolnjene tiste svoje izobraževalne programe, ker v končni 

fazi, kolikor vem fakultete, ne vem, koliko so srednje šole, fakultete so plačane po številu 

študentov. Zato se pa, jaz razumem, na določene fakultete, ki so mogoče manj perspektivne, 

saj če omenjama našo regijo rudarstvo. Te »vaške« fakultete so manjše kvalitete, drugo pa 

recimo rudarstvo – je poklic, ki pri nas izgublja. Počasi bo šel. Vem da letos na srednjo 

rudarsko so vpisani štirje dijaki, ampak ljudje, ki tam delajo, na srednjih šolah ali na fakulteti, 

to je njihova eksistenca. Če oni nimajo zadaj študentov, dijakov, jih bojo na nek način ukinili 

in zato se mogoče tudi fakultete in srednje šole toliko otepajo, da vseeno razpisujejo nekaj, 

kar se ne bo ne vem koliko rabilo, zato da pač imajo tisti zaposleni tam svojo eksistenco. Zato 

pa mora država stopiti nad vse, pač rečti – to je perspektivno, v to bomo šli, saj v končni fazi 

vsa znanja so multidisciplinarna, tudi na rudarstvu imaš matematiko, fiziko …, ki se da drugje 

ponucat in pač se pravzaprav tisti tam zaposleni drugam preusmerijo, drugje dobijo službo. 

Treba je pač vedeti, kaj je perspektivno, kaj ne. Kaj ti pomaga to, da se šolaš za nekaj, kar te 

zelo veseli, na koncu pa ne dobiš službe. Na koncu pa potem delaš neki, za kar ni. Jaz se 

spomnim v zadnjih dveh letih sem jaz imel dva primera takih, ki so iz proizvodnje, iz traka v 

G        vzeli dve s sedmo stopnjo, se pravi univerzitetni diplomiran inženir oz. že po bolonjski 

magister je bila ena, ki zdaj dela v razvojne oddelku, prej pa ni imela službe in je delala v 

proizvodnji (ena je bila kemijska tehnologinja), bila je prisiljena iti nekaj delati, imela je 

izobrazbo, samo ta izobrazba ji ni zagotavljala, ni dobila službe in je šla nekaj čisto žnj delat. 

In to je tisto, kar bi se morali izogibati. Šolamo tisto, kar bodo ljudje lahko delali v življenju, 

saj mogoče to mene bolj veseli. Me pa kaka stvar druga malo manj, ampak me vseeno veseli. 

Če bom videl, da tole ni perspektivno, bom pa šel nekaj, kar me malo manj pa bom vsaj lahko 

delal. Tu jaz mislim, da mora država odigrati svojo vlogo, ker dvakrat denar stran mečeš – ker 

prvič si nekaj dal, kar ti ne bo nikol dal nazaj, ko to konča, ga moraš pa spet podpreti. 

Kontinuiteto morajo držati (minister se zamenja, sekretar se zamenja, politične funkcije) 

strokovne službe, ki ostanejo, pa morajo neko smer vseeno imeti. Moje mnenje je tako – mi 

moramo imeti strategijo v državi razdelano za to, da se ve, kaj bodo čez deset let perspektivni 

poklici. Ali je izobraževalni sistem danes začel delati v to smer, da bomo tudi imeli učitelje, ki 

bodo lahko izobraževali te kadre pa da bomo imeli mesta, ker če mi čez deset let nekaj 

rabimo, je danes mora osnovnošolec vedet, kam bo šel v srednjo šolo. 

Intervju MI3: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Glavni direktor Metala 12 let, prej pa devet let namestnik glavnega direktorja. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 
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V branži, kjer mi delujemo, je to izredno pomembno, izrednega pomena. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

V bistvu mi smo že spremenili v zadnjih letih, da smo na pobudo našega podjetja v bom rekel 

državi Sloveniji spet vzpostavili program metalurškega tehnika, kje so program pripravljali 

oziroma smo pripravljali naši inženirji, kar pomeni, da je program pisan na kožo nam. Zdaj pa 

seveda glede na to, da s šolo toliko sodelujemo tudi naši predavajo in da obvezna praksa pri 

nas je pravzaprav, v tem trenutku ni kaj veliko spremenit, to je to, kar smo si mi želeli, pa kar 

mi potrebujemo. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Ja naš primer je dober, ker smo bili mi pravzaprav pobudniki in smo imeli to srečo, da je šola 

ta takoj prisluhnila, pa da smo dobili potem tudi lokalno podporo pa politično podporo, da 

smo to potem skoz spravili. Pa prek ministrstva, v tem primeru smo imeli zelo aktivno vlogo. 

Brez take pobude konkretne tako drugače ne gre kaj spremeniti al? 

Ne. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Jaz ne vem v bistvu to verjetno mora biti interes na obeh straneh, pa prav bi bilo, da bi država 

to spodbujala, kar pomeni, da bi v bistvu to financirali. Začne in konča se potem po navadi pri 

denarju. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

No zdaj seveda v bistvu politika države je pomembna, da da neko usmeritev, kam bi moralo 

iti. Se pravi, ko pride do prevelikega drobljenja interesov, je to problem, je to ovira. Dejansko 

pa če v bistvu bi imela država pravo politiko, se pravi, bi mogla iskat programe, spodbujat 

programe, ki v bistvu niso izobraževalni programi, ki niso namenjeni sami sebi, ampak so 

namenjeni realnemu sektorju. To je tisto pravo spodbujanje, to bi mogli it, se pravi ne 

inštitute, zato da delajo neke disertacije, ki potem imajo nek širok znanstveni prispevek, ki ga 

mi ne čutimo kot država pa gospodarstvo, ampak je treba iskat aplikativna znanja oziroma 

uporabne zadeve, kjer lahko povežeš direktno gospodarstvo s šolstvom. 

V bistvu je vsak na svojem vrhu, te povezave pa ni. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

V konceptu države bi mogli imet te usmeritve, te prioritete. 

Zdaj recimo, če gledamo Slovenijo je GZS tista, ki dobro spodbuja inovativnost, skozi te 

nagrade, ki jih imamo vsako leto, ki se začnejo na regiji, potem imajo vrhunec na državnem 

nivoju, podelitve na Brdu, kamor pride tudi predsednik vlade, pa kak visok – to je po moje 

zelo dobra promocija. Seveda je pa pomembno, da se mi odzivamo in to dejansko je po 

mojem tako gonilo. Je pa spet tako, to je ena akcija, ki se je prijela v gospodarski zbornici, 

pomembno pa je, da bi tudi drugi sledili, tudi vlada itn. Primer dobre prakse to je, ali pri nas 

slučajno to mi koristimo in vidimo, da je dobra praksa v Sloveniji. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 
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Jaz mislim, da je zelo pomembno, da je gospodarstvo pripravljeno tudi v to nekaj vlagat  –

svojega denarja, časa, resursov, kar pomeni, da lahko prakso povezuješ s teorijo, moraš tudi 

vrata odpreti. To je ključno, praviloma bo šolstvo pokazalo interes, če bo nekdo pripravljen 

tudi sfinancirat. 

Ko to zdaj poslušam, te različne strani, ni pa nekega povezovalnega elementa. Predlog je, da 

bi bila točno oseba, ki bi to delala. 

To je problem, danes je tempo tako hiter, da je vsak v svojem 100 % angažiran, načeloma vsi 

podpiramo, ni pa enega, ki bi to zmoderiral. To pomeni, da bi morali imeti mogoče tudi 

institucije, ki bi imele nalogo, da bi to … Mi imamo zdaj razne regijske agencije ipd., ko se 

grejo bolj, bom rekel, birokracijo, mogoče bi moral take bolj povezat v tej smeri. Oni konec 

koncev tudi pridobivajo sofinanciranje za štipendije, ti kriteriji bi morali biti bolj vezani na 

inovativnost, na projekte in podobno. Pri nas manjka, pri nas je to šlo skoz, ko sem se jaz kot 

direktor pa šef razvoja …, ampak je to blazno naporno, potem so naši predavali in so videli, 

da to ne gre, smo videli, da ne moreš ti to delat kot hobi program. Bi bilo zelo fajn, če bi 

imela občina, regija, država ljudi, ki bi bili za to plačani, da bi to delali. Službe, ki bi se s tem 

ukvarjale. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Jaz bi tako rekel, saj danes je obdobje konjunkture, se pravi ni tako velik problem 

zaposljivost, ampak jaz vidim predvsem to vlogo, da bodo mladi usposobljeni za to, kar jih 

rabimo. 

Ja mislim poudariti, da mislim strukturno brezposelnost. 

Strukturna – ja to je po mojem ključno za to, da bi strukturno brezposelnost odpravili in da bi 

produciral prava znanja, uporabna znanja, inovativna znanja, ne neko neuporabno teorijo. Bilo 

je obdobje vmes, ko smo šli narazen – inštituti, šole, saj na konc koncev naš primer je bil tak 

– mi smo imeli strojno tehnično, pol ni bilo več pomembno, pol smo ustanavljali programe 

poslovnih tehnikov pa ne vem kaj še, producirali neke moderne poklice, nezaposljive, se 

pravi, da zdaj gremo počasi nazaj v pravo smer. Razmišljamo o vajeništvu in tako naprej. 

Potrebe so začele prisilit to. 

Samo problem pri šolstvu je, da se tako počasi spreminja, spremembe so pa grozno hitre. 

Ja drži. Šolstvo je v bistvu sistem države in to so toge zadeve. Gospodarstvo je praviloma 

vezano na trg, se mora prilagajat, gre mnogo hitreje, kar pomeni, da je problem.  

Ko že nove programe naštudirajo, že zastarijo. 

Drži, to je problem. Izjema svetla je             , to je treba rečt. Ko sem jaz njo med počitnicami 

poklical, mi rabimo to. Ja, je rekla, če boste vi za svoje poskrbeli, če boste financirali, če boste 

pomagali, bomo to naredili. In ona je buldožer in smo spravili v letu dni ta program skoz, 

ampak to ni praksa, to je izjema. Saj so rekli, to ste v rekordnem času naredili.  

V bistvu vodstvo je tisto, ki vse mora skup uskladit pa ve, da to zalavfa, en tak motor mora bit, 

brez tega ni … 

Absolutno. 
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Mi delamo veliko z mladimi, včeraj smo imeli dan odprtih vrat. Potem mi začnemo delati z 

mladimi že v osnovni šoli, potem jim ponujamo štipendije. Smo največji štipenditor v koroški 

regiji. Potem recimo, ko začnejo – mladi metalurg, jih sprejmem jaz kot direktor, šef 

proizvodnje, naredimo predstavitev, ji malo zmotiviramo, jim damo majčke, delamo z njimi 

kar fejst. Študente jaz redno spremljam, grem na njihove, skok čez kožo ipd. strokovna in 

družabna srečanja, tako da mi smo v stiku z njimi skoz, jih skoz spremljamo, ker se nam zdi 

to zelo pomembno, da jih že sproti malo navajamo na »mati fabriko«. To je še toliko bolj 

problem, ker mlade generacije niso več pripadne ničemur, so pripravljene zelo hitro 

spreminjat zadeve, danes tu jutri tam. Branža, v kateri pa mi delamo, pa rabi izkušnje, ne 

samo znanje, ampak tudi izkušnje, se pravi zadeve so ponovljive. Če ti vsaki dve leti 

zamenjaš službo, se glih en cikel obrne, in si šel enkrat skoz, pa drugič ne boš ponavljal 

napak, si se že naučil, te pa že ni več. Tako da mi bi želeli, za razliko od nekih branž, kjer 

želijo me hudo fluktuacijo, nove ideje skoz, ker so to moderni, sodobni poklici, metalurgija je 

tradicionalna, neke zadeve vseeno se ponavljajo skozi cikle in mi rabimo ljudi z izkušnjami, 

ne pa samo ljudi z znanji. 

Pa imate velik problem pri pridobivanju kadrov? 

Ja, mi imamo velik problem pri pridobivanju kadrih v zadnjih letih, kar več, ker smo še vedno 

delovno intenzivni, pa izpostavlja se, al pa pojavil se je razkorak med tem, kar smo dobivali, 

pa kar potrebujemo zaradi tega, ker se tudi pri nas potrebuje vedno več procesnega tehničnega 

znanja. Smo v nekem trenutku pogruntali, da priučit ne moreš ljudi tega, da triletni program, 

ki smo ga imeli mi, ni zadostno, zato smo rekli, da rabimo tudi štiriletnega in pa študente. Ker 

pač grejo povsod procesi v tem, da je več avtomatizacije in da moreš tudi več imet tudi malo 

boljši kader, bom rekel na fizičnih delih, tudi fizično delo ni več samo to, da vrtiš eno orodje, 

ampak moraš znati že … skratka znanje. Znanje in plus pri nas je ta problem izkušnje in mi 

rabimo še pripadnost, da mora ostajat v branži. 

Se ves čas sprašujem, ko gledam avtomehanično šolo. V bistvu avtomobili so vedno bolj 

računalniki. 

Točno to. 

Kako lahko s poklicno šolo več kot pa gumo menja. 

Ja ja. Drži. Ker moreš ga znat priklopit na instrumente, moraš znati pogledat, tam pokaže, kje 

je napaka. 

Program avtomehanik se pa v zadnjih letih ni kaj prida spremenil. 

Dobro je, da smo mi dali poudarek na strokovnih predmetih tam, kjer mi danes rabimo, da jih 

učimo to, seveda matematika pa ostali predmeti ostanejo, ampak ključno za nas je strokovno 

znanje. 

Pri odprtem kurikulu se prilagaja gospodarstvu, zato pa je potrebna nenehna povezava. 

Zdaj to skripto pripravljajo naši inženirji. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 
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S to skripto. Mi smo v prvi fazi naredili interno šolanje kadra, ki smo ga dobivali. Pomeni, da 

imamo mi tudi znotraj podjetja, ko pridejo kuharji, kelnarji ipd. imamo v bistvu program, 

skrajšan program, po katerem grejo ti novi zaposleni skozi in dobijo neka osnovna znanja, 

potem ko je to seveda premalo oziroma več, pa imamo dodatno to, da smo šolo skup spravili, 

kjer pa imajo potem strokovne predmete, skripte naredijo naši inženirji, zato da tudi pomagajo 

šolstvu, da lahko to delajo in pa tako obvezne prakse kot ekskurzije ipd. Probamo mi 

zorganizirat, da jim pomagamo. Zdaj sma se spet zmenila, lani so bili na Jesenicah, zdaj se 

menimo, da bodo šli v Štore, se pravi, da grejo v druge podobne tovarne kot je naša, ne samo 

našo. Tako poskušamo mi pomagat, moramo biti zainteresirani, se gre za naše bodoče ljudi. 

Mi vsako leto plačamo neki denarja za to, da ta program naprej vrti, ker je problem to, da ona 

ne napolni razreda, kot bi mogla. Dobi v bistvu premalo sredstev. Ker ona zdaj tako, a je 

profesor v razredu 15 otrok ali 25 dobi enako denarja, dobi ga pa po glavi in če je v razredu 

15, dobi premalo, kar pomeni, da bi mogla za programe, ki so deficitarni, ki so smiselni, 

država namenit malo več, ne pa da rečejo, ti imaš 15 otrok, za 15 dobiš toliko denarja, ona pa 

ne more dati temu profesorju tri četrtine plače, ker jih pet pa manjka, zato mi malo 

sofinanciramo, malo pa to pokriva ona z, ker ima pa v drugem razredu jih malo več, ji malo 

ostane. To je v bistvu tudi problem financiranja za deficitarne poklice, kjer ni tako velikega 

interesa, pa še ni tradicije, tudi sredstev premalo.  

Bi mogla imeti država večjo vlogo pri tem. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Inovativnost je pravzaprav za mene vsaka nova ideja, ki pripomore, da nekaj naredimo hitreje, 

ceneje, bolje in seveda je vsaka ideja, ki pomeni, da ustvarjaš nekaj novega, kar pomeni, da 

inovativnost ni samo izdelek, tudi postopek. Mi dejansko ločimo, seveda zelo pomembno je, 

da to nagrajujemo, da to spremljamo. Kar pomeni, da mi imamo iskrice, to so samo ideje, ki 

mogoče predlagajo neke zelo male zadeve, od katerega mi nič kaj veliko ne profitiramo, pa 

vendar  s tem spodbujamo razmišljanje. Mogoče kako manjšo korist od tega imamo, ali pa 

tudi nobene, ampak ljudje razmišljajo. Potem so koristni predlogi – to je že neka izboljšava, 

nekdo predlaga, zdaj bi pa mi spremenili postopek, bo hitrejši. Potem so pa inovacije, kar 

pomeni, da mi imamo pravzaprav tri vrste inovativnih kategorij, vse spodbujamo, ker je to 

pomembno za promocijo. Seveda bi bilo prav, če bi v take zadeve bili vključeni lahko dijaki, 

mladi, mogoče štipendisti naši, ki jih imamo ali pa kakor koli že. Jaz mislim, da je to 

pomembno, da začneš mlade navajat na inovativnost že zelo zgodaj, da ne čakaš potem, ko bi 

mogli že od sebe kaj dajat neki, pa skozi mogoče kake natečaje to zelo dobro, mi smo imeli 

včasih kake projekte ipd., raziskovalne naloge, mogoče bi kake inovativne zgodbice bile tudi 

dobre. 

Potem je motivacija nagrada? 

Seveda to tudi mora biti. Nagrada mora biti, zato sem jaz rekel, da vidim zelo pozitivno vlogo 

gospodarske zbornice, kjer v bistvu je največja nagrada  tudi to, da to predstaviš navzven.  Da 

je to neka denarna nagrada, zelo zaželena seveda, ampak je pomembno tudi to, da se vidi 
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njihovo delo pohvaljeno, predvsem pa, da so inovacije potem v praksi izvedene. Ker na 

koncu, če ti zbereš en kup idej, ki pa jih daš v predal, malo pohvališ, ni uredo, se pravi največ 

je vredno to, da tudi to potem zaživi. Vsaj obravnavano mora biti ali pa večina jih mora 

zaživet, če ne potem izgubijo, pa rečejo, pa kar jaz predlagam, vi pa nič ne naredite. Mogoče 

je to ideja, da bi lahko gospodarska zbornica vključila tudi šole. Zdaj imamo natečaj za 

podjetja, iz gospodarskih družb se je to v zadnjih letih že razširilo tudi v druge institucije, 

prihajale so tudi že nagrajene inovacije s strani bolnice, s strani kake šole že, bi lahko prišlo še 

do nivoja dijakov. Je pa že to super, da smo imeli tudi take predloge, da je recimo prišla 

bolnica      z neko idejo ne samo več gospodarske družbe, sem rekel, se borimo za učinek, za 

denar, prihranek. Da tudi institucije, ki so proračunske, pa vseeno iščejo kake ideje, da bi si 

delo olajšali ali kako zadevo naredili tudi ceneje, ni pa mus ceneje, lahko je lažje, bolj 

praktično … 

To je zanimiva ideja, gospodarska zbornica bi mogoče res … 

Bi bilo dobro razmislit za kak natečaj. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

V gospodarstvu je to nujno, bi rekel, po moji oceni, da tega v šolah ni prav veliko. 

Raziskovalne naloge so, kot take, jaz inovativnost vidim predvsem v tem, da sami pridejo do 

ideje. Če jim kdo razpiše raziskovalno nalogo, to za mene ni prava inovativnost. Inovativnost 

mora biti to, da ljudje gledajo okrog sebe, pa sami iščejo ideje. Če jim ti rečeš, glej tule je 

razpisana ena raziskovalna naloga, ki jo eden prijavi, je pravzaprav inovativen tisti, ki je 

predlagal nalogo, ne tisti, ki jo izvaja. To jaz mislim, da na šolah tega manjka. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Jaz mislim, da bi lahko bila to zanimiva kombinacija, da bi lahko tk povezoval teoretična 

znanja z prakso, pa s tem bi inovacijsko kulturo pravzaprav širil v področja, kje oblikuješ 

bodoče kadre, bi to pomenilo, da bi prihajali tudi že v podjetja bolj inovativni kadri. 

Glede na to, da so mladi usmerjeni bolj v računalniško smer, bi dali lahko svoj doprinos. 

Pa šole zelo pogosto ali pa praviloma šolski programi omejujejo mlade na zahtevano znanje, 

kar pomeni, da oni so usmerjeni, to moraš znati in niti ni zaželeno, da bi preveč šel iz tega 

okvirja. Hitro je to trošenje energije v prazno, v bistvo to te tk ne bomo vprašali ali pa celo 

moteče, ker ti tiste vsebine ne boš skoz spravil, če se nekdo skoz bi rad neko novo zadevo. 

Meni so že v magistrski raziskavi ravnatelji izpostavili maturo in zunanje preverjanje, da je to 

v bistvu zaviralec inovativnosti. 

Točno to. Učitelj mora to skoz spravit. 

Ja, bi mogli učiteljem dati malo več dihat, nekaj pa obvezno. 

Naša šola je preveč toga, otroke ne zanima, splošni predmeti te vkalupijo, v tujini že pri 

študiju lahko kar npr. snemajo, ne samo teorija. 

Jaz pravim, da osnovna šola bi morala dati osnove in veselje, pri nas pa to ubijemo. 

Preveč je vsega. 



Priloga 3 

 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Saj to se pogovarjama. Sma že omenjala, v bistvu tako kot je zdaj šolstvo koncipirano pa 

zastavljeno, tu notri ni inovativnih pristopov, ni prostora za inovativne pristope. Če pa že, pa 

naredi kdo kako z dobre volje, al da se sami povežejo al kak projekt naredijo ali take zgodbe 

kot smo mi naredili, je to čisto individualen angažma. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Sma že kar nekaj o tem. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Ja, jaz bom vseeno rekel, da doma je ta primer srednjega metalurga, ta naš primer je res 

vzoren v smislu povezovanja našega podjetja pa naše šole. V bistvu v Bistrici imajo oni zdaj 

pa dva razreda, mi pa smo bili pobudniki, jaz sem tu razočaran v toliko, da            

gospodarstvo ni tega zagrabilo. Vsi rabijo metalurge, ampak rajši malo počaka, pa reče bodo v         

pol maznali tista dva, ko jaz rabim. Mi jih rabimo 15 na leto, drugi rabijo pa enega na leto ali 

dva. 

Kaj pa primer Leka in gimnazije? 

To je zelo težko komentirat, jaz mislim, da je to problem tega, da ne moreš navzven kr tk 

enega projekta, ko ga delaš, pa tudi sistema spremenit, se pravi eno je to, ko imaš 400 letno 

tradicijo kot mi, pa ko zadnjih par let zaznavaš, da imaš en gep strukturnih prilivov kadrov, da 

rečeš, zdaj pa morem jaz tu naredit spremembo. Ne moreš pa ti rečt, zdaj mam pa jaz en 

projekt, pa bom rabil zapolnit te vrste, pa bom naredil program, ki bo trajal pol. Lej ti morš 

vsaj za obdobje deset let neko spremembo delat. Ti ne moreš delat spremembo za eno 

generacijo al pa dve. Ena varovalka, ena zaveza bi morala biti od zadaj, ker to niso heci, da bi 

ti vsako zadevo spreminjal. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

To je bistvo, da dejansko izoblikuješ kader, ki je takoj uporaben, ki razume, kaj pričakuješ, ki 

lahko že v fazi šolanja pravzaprav razmišlja, kaj bo pol delal. Ko sem jaz prišel v          pojma 

nisem imel o metalurgiji, bil sem gimnazijec, pa na faksu, pa fizika pa ono, strokovni izpiti so 

šli kr tk skoz, najlažje, namesto da bi največ tega imel, ni bilo nobenega povezovanja. Naš 

šolski sistem je taj bil, zdaj se je malo popravil, ampak še vedno izobražuje človeka, ki je 

brihten in se je naučil učit in potem pride v okolje, se začne šele učit. Povezovanje pa pomeni, 

da bo že tja prišel z določenimi znanji, ki jih bo lahko takoj uporabil. Mene so pa naučili samo 

to, da sem se znal učit. 

Bolonjski sistem naj bi bil ravno zato uveden, pa spet ni. 

Ne, jaz mislim, da je to vseeno sistem vajeništva, povezovanja šolstva direktno z …,  bili so 

to stari pristopi uveljavljeni, ki jih Avstrijci, Nemci še danes. Mi smo jih ukinili. 

Spet je stvar financiranja, tam tudi podjetja dobijo denar od države, da omogočajo prakso 

oziroma z vajeništvom, ne samo, da ga on tja dobi, tu ga imaš ukvarjaj se z njim, država za to 
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nekaj da, ker vidi v tem veliko dodano vrednost, ker resnici na ljubo, to kar se zdaj pri nas 

dogaja, zdaj bomo mi te otroke tja dobli, jih je preveč, ljudje so zasedeni, mi sploh ne 

moremo, tako delat, kot bi mogli. Kar pomeni, da bi to moglo biti stimulirano in si res lahko 

vzameš čas za njega, pa za to tudi plačano dobiš. Ne pa da rečeš, meni je tako napoti zdaj, 

svojega dela ne morem opravit. Kar pomeni, da to je problem. Če pa bi v bistvo to država 

spodbujala, bi pa še kdo drug rekel, da tudi meni dva, država mi neki za to da, bom neki tudi 

naredo. Če se pa samo ukvarjam z  njim … tako da jaz mislim, da tu ntri nek sistem manjka. 

Mi se zdaj trudimo, naša šola pa naše podjetje, ni prav, to bi moglo bit spodbujeno od drugod.  

Je pa primer dobre prakse, ki pa, če bi nekdo to stimuliral – bi država rekla, to je primer dobre 

prakse, dajmo neki za to šoli, da ne bo rablo podjetje zraven dajat. Pa mogoče tudi podjetju za 

to kako olajšavo, zato ker to dela. Za invalide dobimo olajšavo, zakaj pa ne bi še za 

inovativnost, povezava šolstva s podjetjem za neko olajšavo. Saj ni treba denarja, daj 

olajšavo. Če imaš  ti zaposleno kvoto invalidov, te oprostijo določenih davkov. Bi lahko rekli, 

lej če imaš tu notri nek procent povezave tolk in tolk kreativnih predlogov skup spravite – 

omogočaš prakse ipd. bi lahko tudi, za razvoj so olajšave, zakaj ne bi bilo še za inovativnost. 

Da se gleda realni sektor, kje koliko česa rabijo, da se res gleda na teren, da se ne gleda bolj, 

zmanjšat bi bilo treba vpliv lobijev, ki lobirajo za programe, ki jih imajo oni, pa dati večjo 

možnost pa večji vpliv realnemu sektorju. Tudi v Ljubljani so fakultete, ki imajo tradicijo pa 

nimajo zaledja v gospodarstvu, poberejo sredstva. Pa so fakultete, kjer je bilo vmes obdobje, 

črna metalurgij, strojništvo ipd. – ni bilo nič vredno, nimajo toliko sredstev, kot npr. razne 

fakultete, ki pa enostavno niti niso tako zaposljivi potem, ampak so močni lobiji in ne prideš 

zraven. Denar je, ampak so inštituti – Jožef Štefan veliki denarji, ko gledaš strokovne 

inštitute, metalurški, strojni – nimajo denarja, ampak tam je pa direktna povezava možna, pa 

tudi naredijo inštituti kakšen prispevek za znanost, ampak to za državo ni tako uporabno, za 

gospodarstvo pa sploh ne. To je mogoče za svetovni razvoj nek mali prispevek. Če bi šel 

razvoj v področja, ki so v Sloveniji pomembna pa aplikativna, direktno uporabna znanja v 

proizvodni.  V preteklosti so samo životarili in so prosili za pomoč. Svetoval sem jim, pridite 

skupaj fakulteta in inštitut, celo prostore imate skupaj, pa hodite narazen pa se med samo 

kregate. Povejte, katera znanja imate, pa kaj lahko za nas uporabnega naredite, dajte še vi 

kakega mladega usposabljati za nas. Zdaj imamo svet metalurški, sem zraven, jim pomagamo, 

zrihtamo učilnice, ki so bile stare, mlade odbijalo. Inovativne ideje, pristopi. Da je za mlade, 

ki jih rabimo, da jih pritegnemo. Mi peljemo mularijo, kjer je moderno upravljanje preše na 

joystik in jim je kot igrice.  

Težko je biti inovativen, če procesa ne poznaš. 

Intervju PD1: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Na delovnem mestu direktorice sem dve leti in pol, drugače pa sem na šoli od začetka, 13 let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Ja, meni se zdi, da je to nujno nujno potrebno in da je, vsaj kar se tiče slovenskega sistema 

tega premalo, predvsem se mi zdi tu sicer, da je žogica na obeh straneh, ampak izobraževalni 
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sistem kot tak zaradi že same organizacijske strukture in vsega pač se ne prilagaja 

spremembam tako hitro, kot se dogajajo. Dogajajo se z izjemno hitrostjo in če želimo, če hoče 

izobraževalni sistem vzgajat in razvijat kadre, ki bodo lahko uspešno delali na delovnih 

mestih kjer koli, na katerem koli področju, se morajo prilagajat in morajo spremljat 

spremembe. 

Za šolski sistem je znano, da je okorel. 

Ja, žal je tako in to govorimo in o osnovnih, srednjih in visokih šolah. Dejstvo je, da na 

visokošolskem prostoru se mi zdi v Sloveniji, zdaj ugotavljam, kar precej dobrih praks, 

predvsem na tehničnih fakultetah, tako da ni vse črno, tudi mi se trudimo. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Poteka na zelo različne načine, predvsem pri nas na fakulteti. V prvi vrsti je nujno, da 

študijski program v smislu predmetov, učnih načrtov že odraža tisto, kar pač se v 

gospodarstvu dogaja, se pravi sodelujemo z gospodarstvom v osnovi že pri prenovi študijskih 

programov, ko zastavljamo same vsebine, pri sami izvedbi, vključujemo in delamo intervjuje, 

da sledimo trendom na tak in drugačen način. Povezani smo zelo, ker je tretji steber naše 

dejavnosti sodelovanje z industrijo. 

Naši študentje so praktično vsi zaposljivi, ni samo za to, ker se tako dobro povezujemo, 

ampak ker smo tudi na pravem področju in ker imamo tak študijski program. Najprej mora že 

sam študijski program biti tak, ki je usklajen s potrebami in ko je enkrat usklajen s potrebami, 

so podjetja zelo zainteresirana za sodelovanje.  

Zdaj sodelujemo pa tako – v okviru samega formalnega izobraževanja sodelujemo v prvi 

vrsti, čisto tisto klasično praktično izobraževanje, se pravi, mi smo nalašč pri zadnji prenovi 

tudi povečali praktično izobraževanje v tretjem letniku in seveda tudi sam koncept spremenili 

na tak način, da praktično izobraževanje da tiste kompetence, ki jih želimo, se pravi zdaj 

imamo dva meseca, to je tisto, kar želimo, klasično se v visokošolskih strokovnih programih 

dogaja, to pa definitivno ni niti približno dovolj, zdaj v našem primeru je zelo pozitivno tudi 

to, kar nas pač povezuje z gospodarstvom, da veliko naših predavateljev prihaja iz 

gospodarstva. Torej tehnični program za določene vsebine, kjer se stvari zelo hitro 

spreminjajo, v bistvu je treba imeti vsaj sonosilce, gostujoče predavatelje ali čisto nosilce 

predmeta, ki se dnevno s tem ukvarjajo. Ker če ne, ne morejo podajat aktualnih vsebin. Teh 

imamo mi kar precej ali pa strokovnjakov, ki so v bistvu v prvi vrsti bili v industriji, pa so 

potem šli na akademsko raziskovalno pot, jih imamo precej. Potem se povezujemo tudi v 

okviru samih, tudi če je nosilec nekega predmeta, spodbujamo in to je tudi v naši strategiji in 

ciljih napisano, da se pri strokovnih predmetih vedno povabi tudi gostujočega visokošolskega 

učitelja, ki potem tisto teorijo na tak način prikaže, da začne povezovat znanje z dejavnostjo, 

da ni samo tista osnovna teorija, ampak da potem na primeru, kako se nekaj dogaja v nekem 

podjetju, to tudi spredavajo in dobijo. Večjih problem naših dijakov in študentov je, da na 

koncu ne znajo povezovat znanje z različnih področij in osmislit tisto, kar se učijo. In pol ko 

pridejo na trg dela, ga bodo morali znat uporabit, to je cilj. Mi želimo, strateški cilj našega v 

bistvu – usposobimo diplomante za izzive prihodnosti in to interdisciplinarno kritično 
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razmišljanje, uporabljanje znanja in konc koncev tudi motivacija za to, da se nekaj naučiš, ker 

vidiš, da boš to tudi rabil, je ključna. Izvajamo številne ekskurzije v podjetja. Ker nekaj je, da 

pride eden nekaj odpredavat, neki pa da ti konkretno to vidiš, to tudi že vrsto let izvajamo in 

hodijo v številna podjetja na ekskurzije, predvsem teh strokovnih, pač ne pri splošni kemiji pa 

matematiki, ampak polimerno inženistvo, predelava, senzorji in aktivatorji in te stvari, več kot 

pol programa so pač ti predmeti. No, zdaj smo želeli iti pa še korak dlje in smo v bistvu želeli 

projektno delo uvest v sam študijski proces, to je pa tisto, kar pa se mi zdi, da bi mogle 

univerze stremeti, kar se dogaja, ampak ne velikokrat, sploh ne v študijskem programu 

samem. To so dobre prakse drugih univerz po svetu teh tehničnih, da dejansko študentje 

delajo na konkretnih projektih podjetij. Mi smo letos začeli s konceptom uvajanja projektnega 

učenja, ne samo v okviru enega predmeta, ampak povezovalno različnih predmetov v tretjem 

letniku. Najprej dobimo zainteresirano podjetje, ki seveda mora sodelovati, to je tista žogica 

na drugi strani, tudi podjetja si morajo vzeti cajt za to in mi trenutno sodelujemo s podjetjem 

K                     , ki je globalno podjetje in pravo za tovrstno sodelovanje. Globalno podjetje, 

res ogromno, v bistvu paradni konj slovenske industrije, ne samo na plastiki in smo si zbrali ta 

pravi izziv, tudi izziv mora biti pravi, ki bo seveda podjetju nekaj prinesel pa hkrati je dovolj 

enostaven, je kratkoročen, da ga lahko obdelamo. In zdaj povezano dva predmeta delata, zdaj 

so šli na ekskurzijo tja, da so se spoznali. Strokovnjaki s podjetja so jim razložili, v čem je 

sploh problem. Potem so se nosilci pri nas mogli povezat in asistenti, da so koncept sami 

naredili, naredili smo pač čisto cel projekt. In zdaj postopoma v bistvu z različnih disciplin ta 

problem naslavljajo, na koncu predstavijo delodajalcem, pol je pa cilj, da tudi v drugem 

semestru pri izbirnih predmetih pa še naprej. Zakaj to delamo – ker v bistvu predvsem v 

tretjem letniku tu dobijo tiste kompetence, ki jih zdaj v industriji potrebujejo. Teoretično 

znanje ni dovolj, diploma niti približno ni dovolj, ampak je to, da so neke mehke kompetence, 

ki enega sodelavca naredijo pol ta pravega za eno podjetje. V podjetjih boste večkrat slišali: 

»We hired for attitude, trained for success.« Tisti attitude pa je v smislu, da se ti znaš obrnit, 

znaš iskat rešitve, da veš kako en projekt od začetka do konca vodit, kako komunicirat. Poleg 

tega pa sodelujemo tudi obštudijsko, študentom ponujamo ogromno enih možnosti, sploh v 

preteklih dveh letih – kako sodelovat pri manjših projektih, ki jih tudi država financira, tako 

da v tem kontekstu, če analizirate, to bi bilo tudi zanimivo prenesti na srednjo šolo – poglejte 

si razpis Po kreativni poti do znanja, kjer država s tem namenom, da bi zbližala, izboljšala 

sistem, da bi bil usmerjen v to, kar sma zdaj govorle, je ustvarla en mehanizem, kjer v bistvu 

se prijaviš na razpis. Moraš prijaviti interdisciplinarni projekt, se pravi nek projekt, nek 

problem nekega podjetja rešuješ, ampak ne samo naši študentje, ampak to je spet tisto – v 

interdisciplinarnih skupinah. Mi smo imeli letos projekt              – povezat so mogli z 

akademijo z likovno umetnostjo tudi pa iz elektrotehnike tudi in so skupaj v bistvu razvili 

čisto nov produkt. Eno je bilo pa bolj raziskovalno usmerjeno v razvoj novega materiala za    , 

pa rešitev za            , pa material za 3D tisk z magneti. Tako pa v bistvu študentom ob študiju 

ponudimo in država to financira, študentje dobijo celo plačano, s tem dobijo ogromno. Ta 

projekt Po kreativni poti je temu namenjen. Zakaj smo šli mi zdaj v študijski program sam? V 
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te aktivnosti se vključujejo samo najbolj motivirani talenti, ki imajo te kompetence na višjem 

nivoju kot ostali. Naš cilj je pa, da na koncu vsi naši diplomanti so tapravi za trg. In te mehke 

kompetence in to povezovanje, delo v skupini … Tudi manj zainteresirani naredijo. Kdo skozi 

naš sistem najboljše pride. Tisti, ko je priden, pa se nauči tisto, kar mu reče učitelj v srednji 

šoli. Ta dodatna angažiranost ni cenjena na maturi, nikjer ni ocenjena. Zdaj pri nas, če smo pa 

hoteli spodbudit vse, tudi lepoto tega predstavit, pač te kompetence, pa moramo razmišljat, 

kako projektno delo v sam študij spravit v obvezni del študija. Je pa ful izziv, ker ti imaš pa 

vseeno teorijo za spredavat, ki jo morajo oni slišat oz. tu moramo iti korak naprej, korak 

nazaj, študenti se bodo mogli zavedat, da bodo mogli oni doma kar dost – to individualno delo 

študentov. Ta študij se je – malo pošolan imamo ta visokošolski sistem. 

Se prenaša iz srednje šole. 

Se prenaša. Mi tega nismo imeli, mi smo bolj samostojno mogli študirat. Zaradi razlike v 

generaciji. 

Že mi imamo probleme v srednji šoli, ker so navajeni iz OŠ samo nekaj obkroževat, nekaj 

dopolnit, niti pisali ne bi. 

To ni – to jih ne pripravlja za življenje, nikakor. 

Mi imamo že velike probleme pa tudi nekih osnov nimajo. Devetletka ji samo fila, ne da jim 

pa osnove, dobijo odpor … 

Jaz vidim, moj sin je zdaj v petem razredu, on je, počasi izgublja, saj mi ga spodbujamo 

doma, ampak izgublja vedoželjnost, radovednost. 

Isto je na SŠ, mi imamo poklicno maturo in jih pripravljamo na to … Nobene inovativnosti … 

Mi smo se tule načrtno odločili, ne bomo jih ujčkali, pa tudi, če jih zgubimo več, ker mi smo 

tudi plačani po glavi. Delamo na tem, na kvaliteti, kar je za njih dobro, za industrijo dobro. Mi 

smo ful tepeni zaradi tega. Tako kot mi izvajamo študij, je grozno drag. To, kar mi zdaj 

delamo dodatno, brez dodatnih sredstev, je pač na škodo čist financ. Smo se zavestno odločili, 

da hočemo biti taka šola in pol tudi na državo pač apeliramo, da se sistem spremeni, sicer smo 

dost neuspešni. 

Isto je na SŠ, ko smo plačani po glavi, kvaliteta pada … 

To ni prav sploh na poklicni maturi, če lahko neki apeliram, jaz tudi govorim z            in z 

vsemi. V POM tehniških programih mora biti matematika zelo težka. 

Naša ravnateljica se odločila, da bo sama sfinancirala dodatno matematiko … 

To smo mi šli zdaj z obštudijskimi. Jaz mislim, čeprav je zaradi sistema težko, da pa bi že v 

osnovno obvezno … Pol je to res. Do nas pridejo brez ta pravih osnov, zdaj jim zastonj damo 

obnovitveni tečaj matematike, zaradi tega ker če ne je mogel nosilec znižat nivo, ni mogel 

naprej predavat … 

Smo rekli, ni šans, ti moraš priti z matematiko do sem, kakršni koli so, al ne naredijo, samo 

tisto nam tudi ni v interesu, ne bomo metali jih, tk ko na drugih faksih, taj pa jim dajmo 

pomoč, pa res          jasno pol reče, to smo vam dali obnovitvenega, tule morte narest, če ne 

pač ne bote naredli. Izvišujemo postopoma. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 
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Mi pač stvari smo sprejeli take, kot so, jaz se ne strinjam s tem, da se ne da kaj narest, je pa 

res, da je težje, kot pa če se tega ne greš. Tk da mi, izobraževalne institucije, jaz mislim, da 

tudi osnovne in srednje šole, in jaz ne vidim tako kot eni slabe stvari. Jaz imam na osnovni 

šoli otroka, meni se zdi, da se ful trudijo. 

Saj šole se trudijo, sam cel sistem bi bilo treba neki spremenit. 

Sistem ja, jaz pol tudi že kot starš ne vem, kaj naj rečem, ko mi oni z banalnostmi pride tam 

pri družbi … So dobri in so slabi učitelji, toda ne moreš koga odpustit. Pa veš, da eni ne 

delajo dobro. Dokler ne prideš na to delovno mesto, ne veš, kako težko je. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Trenutno na visokem šolstvu zelo sodelujemo z GZS in s predsednikom. Mogoče bi si želela, 

ker problem je v tem, da se je sistem ustavil in sprememb ni na visokem šolstvu, v tem 

smislu, da bi to sploh bil eden od kazalnikov. Ti si ocenjen na število, pa mogoče na članke. 

Aplikativno raziskovanje ne more toliko člankov rodit kot pa bazično. Ok sistem je tak ko je, 

mi sami ga ne bomo spremenili, tako da bi mogoče malo več vloge gospodarske zbornice, da 

bi pritiskali, opozarjali, mogoče – sicer zdaj prelagam odgovornost, ampak kakor koli, da se 

nekaj premakne, delali mogoče tudi dolgoročne študije o tem, kaj se dogaja in opozarjali kot 

pač pomemben del družbe, kako se mora sistem spremenit. Ker trenutno na ravni države 

strateškega razmišljanja na tem področju ni. Smo tako mali, da se vsi držijo statusa quo. 

Govorim o čisto sistemskih spremembah, o spremembah, kako evalviraš delo zavodov, kako 

v bistvu evalviraš delo samega učitelja, zakaj si nagrajen, kako evalviraš znanje študentov … 

in da se bo to spremenilo, bi mogli nekot. Če govorimo pa o povezovanju, bi si mogoče 

želela, da bi bila podjetja še bolj glasna no, da neki ne štima. 

Jaz se govorila z različnimi deležniki … 

Kje pa gospodarska zbornica vidi svojo vlogo tu? 

Ja, misli, da je kar veliko sodelovanja, da imajo projekte, da se vi odzivate, da so, da gre … 

Ja, samo je treba sistemsko pogledat, nekateri se, nekateri se ne. 

Bo zanimivo vse soočit in izluščit, kaj bi res bilo tisto, da bi se zagnalo to naprej. 

Jaz mislim, saj pravim, ta mehanizem Po kreativni poti pa to, da so ti medpodjetniški 

izobraževalni centri se rodili pa jaz vem, da z vašo šolo in z nami dejansko gospodarstvo 

podpira. Na konc koncev, mi naprimer zdaj ko smo z osnovno šolo delali, smo se z ravnatelji 

pogovarjali, kako bi spodbudili to raziskovalno dejavnost. 

To bi radi vsi, da se že v nižjih razredih začne. 

Ja, je nujno, če ne zgubijo vedoželjnost, in pol imamo mi probleme, je treba začet že prej in 

pol na koncu, ko smo se pogovarjali, dejstvo je, da če hočemo res korak naprej narest, mormo 

delat z učitelji. 

Ja tudi. Pri učiteljih pa je problem, ker jih je pol takih, da jih ne moreš premaknit.  

In pol je tule spet sistem, napredovanje, kakor koli, na koncu je korenček. 

Je treba tudi tam spremenit pri napredovanju. 

Seveda. Na visokošolskem področju je treba sistem napredovanja res tule. Ker npr. če mi 

dobimo enega, zdaj ko smo iskali mednarodno čisto vrhunskega strokovnjaka iz 
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gospodarstva, pa ga hočemo zaposlit, bo imel za jurja manjšo plačo kot redni profesor, ko pač 

ni redni profesor. V tujini tega ni ponekod. Tule že zaposlit ne moremo nekoga, pa ima 

vrhunske reference pa bi našim študentom lahko dal, samo zaradi tega, ker nima člankov. No 

tule na visokošolskem področju je še ena stvar, visokošolske institucije, raziskovalna 

odličnost je zelo pomembna, študijska dejavnost, kako nekdo izvaja študij, koliko se on 

povezuje v okviru tega in koliko on spreminja učne načrte, da so bližje gospodarstvu – tega 

noben ne evalvira. 

Vem da tudi našim strokovnjakom na šoli njim ni problema delat z dijaki pa delat 

raziskovalne …, napisat članek pa velik problem. 

Saj v bistvu, zakaj bi pa mogli. V visokošolskem prostoru je pa obratno, ker ti lahko 

napreduješ po lestvici plačilni in drugače in po nazivih samo s pisanjem člankov, študij – 

kako nekdo izvaja, kako se povezuje z gospodarstvom, to nas noben ne gleda. Čeprav so 

razlike, ampak definitvo je to, kaj se šteje. 

Tudi pri nas pedagoško delo pri tem sploh ne šteje … 

Točno to, kako delaš s študenti bi mogel biti del ocene. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Saj pravim, zavira ga ta sistem, ker ni noben nagrajen in v bistvu mu zmanjka cajt pol za vse 

ostalo. V bistvu je kaznovan, če se ukvarja z, ker pri nas ne toliko, ker če hočeš ti spremenit 

učni načrt pa izvajat projektno delo, pa pol še gradiva za to pripravit, pa e-učenje začet uvajat, 

pa razmišljat o tem, pa se usposabljat, pol boš ti dejansko kaznovan, ker ne boš toliko 

raziskovalno delal, ne boš toliko člankov napisal in boš kasneje napredoval. Tk da sistem je 

pač ena stvar in treba je tudi pazit, ne kopirat vsega, kar ima tujina direkt. Ker v bistvu zato, 

da nekaj deluje, tako kot dualni sistem v Nemčiji pa v Avstriji, mora biti marsikaj.  

Ampak je treba naš sistem pogledat. Treba je res razmislit. Zato pa mi zdaj govorimo  o tem, 

da delamo koncept za uvajanje projektnega učenja, mi smo zdaj že ogromno lukenj že našli. 

Ne moreš zdaj mi pa imamo projektno učenje, nimamo ga še. Mi zdaj plavamo v vodi pa 

iščemo. Naslednji cilj bo, kako zdaj to izboljšat pa naprej usposabljanje učiteljev, ampak to 

vzame cajt. Tako da sistem, financiranje, nisi nagrajen za to, v bistvu si tepen. Kot šola in kot 

individualni učitelj, če se bolj povezuješ z gospodarstvom. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Čisto vsi lahko prispevamo k temu.  

Vsi rečejo, da so pripravljeni, zgleda pa da nekega veznega člena ni. 

Ja. V regiji, tudi ko se pogovarjamo na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju, npr. 

podjetja, kaj napravijo – ja jaz rečem tem našim            IT-jevcem, pa dajte vi kaj narest za 

osnovnošolce, da jih malo spodbudite, lej, koliko vam manjka kadra. Pa rečejo oni – ni 

problema z veseljem, samo zorganiziraj mi, ker jaz nimam cajta zdaj šol klicat, ne žogca se 

meče sem pa tja, vsi bi nekaj. Tako da mi smo letos pač pol na tem področju, sploh kar se tiče 

pač povezovanja z osnovnimi, mi bi tudi lahko rekli, ja, saj pa nam noben nič ne pokliče, saj 

mi smo pripravljeni. Ti moraš aktivno delat na tem. 



Priloga 3 

 

Kaj mislite, ali je potrebna kaka oseba, kaka služba? 

Ja, ne bi zdaj postavljala ja, mamo razvojne institucije v regiji, ki pa pač – saj podjetniški 

center nekaj dela, definitivno. Zdaj da bi še eno dodatno službo, tole ne. Mi imamo npr. 

regionalni odbor za razvoj človeških virov, kjer so vsi ti noter, ki ste jih vi intervjuvali. 

Sestane se nikoli, neki je to. Mi imamo v regionalnem načrtu napisano, jaz mislim, da 

regionalna razvojna agencija bi lahko več. Dejansko govori, da je za to ustanovljena razvojno  

… pa vidim, ko smo mi naredli okroglo mizo na to temo, sam kot fakulteta nismo ne – 

povezujemo zdaj, ja tule pa delamo neki. Ne moremo pa mi tega prevzet zdaj še na sebe, ker 

naša dejavnost ni to. Regionalna razvojna agencija je pa agencija (preverite – odbor za 

človeške vire obstaja uradno, kjer smo vsi not). 

Ena regija, ne vem, a Novo mesto, ima konzilij, ki se sestaja, da pol to, sam tam jim lavfa. 

No, to bi bilo super, ker jaz bi bila vesela, da be se na vsebinske probleme, sam na papirju je. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

To ste mi že vse povedali. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Sma o tem tudi, ker brez tega povezovanja, če ni povezovanja, izobraževalne institucije niti ne 

dobijo informacij, kaj se dogaja in pol pa seveda sledi še milijon korakov, kako se prilagodit 

temu kar je. Da ne govorim o tem, res da, eks katedra učenje pač ni to to. Mi bi mogli obrnit, 

študentje bi morali spraševat, si že prej prebrat, pol pa debatirat, kritično vrednotit tisto, kar se 

– to da nekdo pride pred tablo – google. Imamo ful težave, ampak spet, saj lahko mi rečemo, 

da ne gre, tudi v tem sistemu, ki ga zdaj imamo, čeprav res, da se bo spremenil, vsak 

posameznik lahko naredi veliko. 

Ali imate že tak način, da podjetja si že prej koga zamerkajo? 

Ja ja, mi imamo zdaj, jaz sem trenutno še vodja kariernega centra. Ja, zdaj se že zelo trudijo. 

Eni prej je bilo pač samo, dajte poslat, iščemo iščemo, zdaj je že dajte razposlat za štipendije, 

to sicer na srednješolskem nivoju tudi, pol imajo pa              , so naši šli          , v bistvu imajo, 

organizirajo take dvodnevne delavnice pa ponujajo nagrade tudi, kjer v bistvu rešujejo en 

konkreten problem, še bolj pomembno je pa, da jih v bistvu oni tam spoznajo. 

Tudi           se povezuje pa pol dobiva mlade tja, da delajo pa jih na tak način spoznajo. Pa na 

ekskurzije jih vabijo, tudi obratno, ne samo, da mi prosimo za ekskurzije, da naj pridejo pa 

jim oni na tak način predstavijo. Ja morajo se zdaj trudit.           npr. gre z nami na gimnazijo 

predstavljat našo fakulteto, zato da oni povejo koliko jih rabijo, da bi se sploh vpisali, pol 

plačujejo gimnazijcem, avtobus je vedno problem, iz Idrije, da pridejo k nam, da bi se vpisali 

k nam. Dobra podjetja delajo ogromno. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Ja, saj pravim, s strani države pogrešam. Zdaj bomo končno merili zaposljivost študentov. Že 

to, da nimamo podatkov o tem, da mi pač sami izbiramo, na katerih faksih, ker drugih na 

drugih visokošolskih institucijah morate vedet, na kak način one tudi pridobivajo študente. 
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Tam je transparentno objavljeno, koliko njihovi diplomanti, ne le, koliko so zaposljivi, koliko 

zaslužijo, koliko več zaslužijo kot ostali, koliko so več vredno kot ostali. 

Dejansko se lahko na podlagi tega odločiš, ne samo kje boš študiral. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Jaz sem bila prejšnji teden na seminarju, je iniciativa OECD-ja in evropske komisije, jaz sem 

bla na usposabljanju v Bruslju, so mimogrede plačali vse, pa se Slovenija ne udeležuje tega, 

zdaj sma bla prva dva iz Slovenije, pa lavfa že od leta 2013, kjer imajo prav orodja, kako 

izobraževalne institucije, sicer to je na visokošolskem nivoju, obstaja tudi na srednješolskem, 

s kakimi orodji lahko znotraj, ker tu je veliko enih stvari, ko je treba spremenit, da lahko 

inoviraš, da se bolj povezuješ, da spodbujaš podjetništvo. Dajte si pogledat, lahko se logirate 

in pol imaš več, osem dimenzij imaš, ki jih moraš razvijat. Prva je čisto leader ship in 

management, ti moreš prvo imet strategijo, potem imaš to napisano pa jasne strateške cilje s 

kazalniki, ker če je edini kazalnik, koliko jih je vpisanih v prvi letnik pa koliko jih gre ven, 

pol se nobeden ne bo trudil, da bo kaj drugače. Če imaš ti strateški cilj ne vem usposobiti 

diplomante za izzive prihodnosti pa noter točno napisano od zaposljivosti, koliko projektov 

delaš, pa gostujočih, imaš pa te stvari, se pravi management je ena stvar, strategija jasna, 

strateški cilji, kratkoročni cilji, ki jih pol vsi sodelavci vzamejo za svoje. Organizational 

capacity – ti ne moreš imeti okorelih, hierarhičnih stvari, kjer pač vsak s svojim zvezkom 

pride pa gre pa je jezen na vse ostale pa ni nagrajen za to, ker dela boljše, ampak so vsi isto 

plačani, to vse, ti se v bistvo oceniš po teh vseh in pol vidiš, kje si šibek. Pol maš naprej 

sodelovanje z okoljem, na kak način, pol imaš čisto konkretno, koliko se povezuješ z 

inkubatorji podjetniškimi, koliko imaš podjetniških vsebin, pa digitalizacija, v glavnem teh 

osem dimenzij je, ki vse te stvari morejo štimat. Ni samo ena stvar. Mi privabljamo podjetja, 

da svojo podjetniško zgodbo predstavijo, pol imamo pa od tega, da podjetniški center, to 

bomo zdaj imeli, predstavi čisto konkretno, na koga se lahko obrneš, tudi to je pomembno, pa 

zavedanje o tem, kako pač to lavfa. Pri nas je še problem v tem, da je tudi dost infrastrukturno 

intenzivna panoga ne, ne moreš kar tako sam neki na hitro začet pa povezovanje z inkubatorji, 

start upi, vse te stvari, tule ni ene stvari, ampak to, kar vsa podjetja delajo, ti moraš naredit 

inovacijsko kulturo v podjetju, vsakem podjetju, ker nobeden več ne dela simple proizvodov, 

kjer bo vsak člen ekipe razmišljal, kako stvari naredit boljše. Če hočeš pa na tem področju 

naredit, moreš pač tudi strategija it v to smer, zato, da bodo ljuje vedli, da se pričakuje od njih, 

da neki naredijo na tem področju in pol jih moreš še nagradit in kar je osnova vsega, je pa 

povezovanje  …. Priložnosti je ogromno pa izkoristit vse kar … Saj pravim, včasih pa država 

najde kako pametno, pa ima kak finančni mehanizem tud zato, da to vzpodbujaš. Ljudje so 

pripravljeni, to je po mojem osnova, to kar ste že danes rekli, vsi vemo, da moramo to delat, 

vsi bi neki naredili, ne. Po se grozdeki začnejo sestavljat, najdeš tiste ljudi, ki si želijo 

sodelovati, tudi brez denarja lahko marsikaj narediš.  

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 
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Sma že. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

Seveda bi, saj pravim, je pa odvisno, zdaj če bi država to gledala povezovanje, ok ne vem, 

toliko in toliko jih gre na prakso ali pa dualni sistem smo naredli, zdaj pa je to odkljukano – to 

saj pravim ogromno enih vejic, ki jih je treba sestavit, da bo velik korak na tem področju. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Nekaj sma že. Jaz mislim, da v vsakem primeru ni fajn tople vode odkrivat in zdaj npr. ta 

projekt razvoja – mi imamo prav razvojni cilj, za katerega smo dobili tudi nekaj razvojnih 

sredstev ministrstva – razviti koncept uvajanja inovativnega in sodelovalnega učenja v 

naravoslovno-tehnične študijske programe in začeli bomo seveda najprej s pregledom dobrih 

praks v tujini in v Sloveniji, potem pa je v bistvu treba razmislit, kako pa znotraj sistema to mi 

naredimo, predstavit, navdušit je treba tiste, ki naj bi inovativno delali, se pravi učitelje, z 

ekskurzijami, s primeri dobrih praks, po možnosti še takimi, da ne rečejo, ja saj to v Avstriji 

gre, pri nas pa ne gre. Pol je treba pa razvit koncept – razvoj koncepta pomeni, da ti marsikaj 

moraš spremeniti, to moraš gledat in na študijski program in na način izvajanj in ocenjevanja 

in kako administracija to suportira in same procese na šoli drugače narest, zato da prideš na 

konec. Na koncu je pa super, če lahko ti meriš, kaj si naredil. Mi smo v bistvu znotraj dali 

predlog, da bi naredili s pedagoškim inštitutom metodologijo, kako te vrste sodelovanja 

vpliva na dvig kompetenc. Vse to je treba naredit. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

To sma že veliko. Obštudijsko ponujat in to ne samo projekte … 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Sma že. Lahko vam pošljem. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Sma že. Dajma biti na vezi. 

Intervju PD2: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Na tej šoli 14 let. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Tega je veliko premalo, nujno potrebno. Pomembno je to z ogromno vidikov, jaz pri tem 

povezovanju gledam šolo, srednje strokovno izobraževanje. Delam na tem, da bi povezovale 

se s šolo s podjetji, ki naš kader zaposlujejo, z dobavitelji opreme, za katero se naši dijaki 

učijo uporabljat, po drugi strani pa tudi z univerzami, z visokimi šolami, nadaljevanju 

izobraževanja. Vsi mi bi morali sodelovat. Pri tem bi pridobila šola, na kakovosti, ker bi če 

samo gledamo povezovanje z dobavitelji opreme, njim je tudi interes čim bolj to opremo 

predstavit našim dijakom, ker kasneje, ko se oni zaposlijo, bodo to opremo tudi naročali, 

kupovali, uporabljali. Podjetja so tu prva, ki so zainteresirana za kakovosten kader, da se kaj 
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naučijo že v času izobraževanja, ker po navadi nas kritizirajo, da jih slabo naučimo. Ko jih 

povežemo, oni prevzamejo del te odgovornosti sodelovanja pri tem izobraževalnem procesu. 

Pa že prej vi zveste, kaj oni rabijo. 

Ja, na katero smer malo več poudarka dati, učiti itd. Vse skupaj bi to potegnilo navzgor, če bi 

bilo več povezovanja. Podjetja so zainteresirana, vem, da so tudi dobavitelji zainteresirani, 

tako da bi se dalo narediti marsikaj. Samo nek premik je treba narediti, nekaj manjka, nek 

vmesni člen, ki bi potegnil na višji nivo. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Trenutno največ sodelovanja imamo prek tega PUD-a, dijake pošiljamo ven na prakso, v 

drugem letniku dva tedna, pa tretjem dva tedna. V tem času so oni pri delodajalcih. V četrtem 

letniku pa ni, ker imamo v celotnem izobraževanju štiri tedne na voljo in to smo razporedili v 

2. in 3. letnik. 

Ali v 4. letniku potem ne izgubijo stik z bodočim potencialnim delodajalcem? 

Ja, mi smo to, ko smo organizirali, gledali vidik samih dijakov, ker dijaki se pripravljajo na 

maturo in zaradi tega jih tu držimo, da ne zgubijo tiste kontinuitete s šolo. 

Zgubijo pa eno leto stik z delodajalcem. 

Ja zgubijo, to drži. Je pa nek trend med mladimi, da jih veliko veliko gre naprej študirat na 

različne načine, na različne šole visoke, višje, tako da zelo malo jih gre kar po četrtem letniku 

v službo (tehnični programi, elektrotehnik računalništva, strojništva). 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Dejansko vsi učitelji strokovnoteoretičnih predmetov in prakse bi lahko prevzeli, bi lahko 

našli svojo vlogo. Že vsak izmed nas, saj smo inženirji stroke, se lahko z določenimi podjetji 

povežemo in vsak pozna nek nabor teh podjetij, s katerimi lahko potem bolj sodeluje. 

Dobavitelji opreme …, saj jaz sam dejansko delam na tem, jaz s tem problemov nimam. 

Edino problem mogoče imam, mogoče malo več podpore, če bi bilo nekaj od zadaj, ali od 

spodaj ali od zgoraj. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Te stvari so dosti prepuščene šolam in zdaj ene šole bolj izkoriščajo to možnost, saj tudi s to 

prenovo se je dalo šolam eno tako v okviru tega izobraževalnega cikla določeno število ur na 

razpolago, ta odprti kurikul, da lahko same šole, glede na okolje, v katerem se nahajajo, lahko 

v tem področju urnika, predmetnika naredijo ene take predmete, kjer bi lahko bilo malo več 

tega sodelovanja. Ampak to je dano spet šolam, ni nečesar, kar bi lahko mogoče ministrstvo 

ali CPI je pri nas za to zadolžen, da bi to dvignil, postavil, sistematiziral te stvari, ni 

sistematizirano, bolj je prepuščeno šolam, samoiniciativi posameznih profesorjev in 

ravnateljev. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Ta nesistematiziranost se mi zdi velik problem, ker ni rešeno sistematično. 

Če bi bilo v bistvu na nek način zapovedano? 

Pa ne zapovedano – dana možnost, jaz čisto konkretno sem o tem razmišljal, ne bi bilo nič 

slabega, če bi vsak od nas profesorjev dobil – v enem letu moraš narediti eno sodelovanje z 
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enim podjetjem in zato dobiš potem plačano dve uri tedensko, recimo. Konkretno. In na 

koncu šolskega leta mora bit podano poročilo, kjer se vidi, kateri projekti so bili narejeni, 

kakšni so bili cilji, kaj je podjetje dalo, kaj je šola dala … Z enim takim sistematičnim 

pristopom bi se to dalo narediti zelo lepo. 

Kateri dejavniki pa spodbujajo? 

Spodbujajo podjetja, ko kličejo, ali imate kake dobre dijake. Ker situacija se je v gospodarstvu 

spremenila v zadnjih nekaj letih. Ta kader je vedno bolj iskan na trgu dela. 

Ne ponujajo pa kaj konkretnega za to? 

Ne vem, a jim tu ni dana možnost, oni tudi bi, samo jim je treba nekot vrata odpret – jaz bi 

tako rekel, mogoče bi oni dali kaj več, ponudili kaj več, samo jim je treba povedat – to je to, 

stvari je treba postavit nekot – napisati je treba to. Moraš imeti neko idejo, ker če ti prideš z 

neko idejo k njim , ko mu ti razložiš to idejo, on jo bo sprejel. 

Ali bi bila tu ena oseba, ki bi to bolj pospešeno delala na tem povezovanju? 

A da bi šola imela nekoga, ki bi se ukvarjal bolj s tem – konkretno s povezovanjem? Ja to je 

dobra ideja. Ne bi jaz dal tu celega delovnega časa, kot sem rekel, dve uri časa imaš za 

povezovanje, pol bi vsi mi sodelovali.  

A bi moral biti koordinator? 

Znotraj aktivov, vodja aktivov itn. Cela šola bi bila vključena, ne bi rekel, zdaj bo samo ta 

profesor prevzel odgovornost za nek projekt. Tu rabimo logistiko, rabimo to ono tretjo, 

izpolnjevanje formularjev … 

Imamo več usmeritev, recimo strojni tehniki … 

Ker pri takih konkretnih zadevah imaš ti dokumentacije ogromno, da mora tudi ta del nekdo 

še pomagat. Ali pa bi imeli mogoče nekaj teh nosilcev, ki bi bili nosilci povezovanja teh 

projektov, ostali pa bi bili ekipa. To sodelovanje s podjetji je mišljeno prek PUD-a. Vodja 

PUD-a ima komunikacijo s podjetji glede izvajanja prakse.  

Samo kot profesor, ki imaš svoje ure, nimaš ti časa. 

Kot sem začel prej s temi urami, te ure so nekje rešitev – daj nekomu ure, on bo imel to 

nalogo, jo bo izpolnil, ampak nekdo mora dati te ure – ali je to ministrstvo oz. CPI. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

Vsi oni morajo sodelovat, pobuda pa bi morala priti z ministrstva. Mislim pa, da bi lokalna 

skupnost in podjetja bili vsi pripravljeni za to. Dobro, zdaj jaz malo preveč hvalim ta podjetja, 

so pokazala interes, ampak imam tudi izkušnjo, da pol, ko prideš, ti dajo tudi kako malo težjo 

nalogo, ne ravno za tak nivo znanj, kot ga imamo mi na srednjem strokovnem izobraževanju, 

tako da teh razlik v pričakovanju in tega, kar mi lahko nudimo – to bi se tudi izravnalo 

sčasoma, ker oni mogoče malo preveč pričakujejo, a ne. Malo težje naloge dajo, čakajo, kaka 

bo reakcija … Jaz sem celo en čas razmišljal v sklopu RES tehnike, da bi ustanovili tak 

konzorcij, kak bi temu rekel – socialno izobraževalno, ki bi bili vključeni recimo predstavniki 

podjetij, direktorji iz podjetij, pa ravnatelji srednjih tehniški šol, govorim za ta naš del       , 

naše srednje šole, pa učitelji, ki bi dobili nalogo za to sodelovanje pa lokalna skupnost. Gremo 
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vsi skupaj se dobiti tako enkrat na mesec ali enkrat na pol leta, pa kaj povedat na to temo – ali 

imamo kake projekte, ki bi jih lahko mi delali, dajmo zdaj najti nivo teh projektov, da ne bo 

zdaj ti projekti na previsokem nivoju glede … 

Eden od intervjuvancev mi je izpostavil, da v bistvu oni izobražujejo, so šli v to, dali svoja 

sredstva, zdaj druga podjetja pa čakajo, da bodo oni dobili usposobljen kader, pa jim ga bodo 

pobrali. 

No to je to, zdaj ko imaš ti …  So načini, zdaj kdo bo dal to pobudo. Vem, da nekje imajo tak 

konzorcij narejen v Sloveniji (Novo mesto ali Nova Gorica ali Kranj?), kjer imajo to zadevo, 

kjer podjetja sodelujejo, res se dobijo na pol leta, pa pridejo oni s projekti, pridejo z 

možnostmi in pol se najdejo nekje sredi poti. 

Torej so primeri dobre prakse tudi v Sloveniji in bi jih mogli bolj izpostaviti, da bi še drugi na 

ta način začeli delovati. 

Spet je stvar sistematičnosti, spet je stvar vlade. 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Nekaj sma navedla – konzorcij … 

Ja ja, učitelji, ki bi imeli dodatne ure za to sodelovanje, ki bi bili za to dodatno plačani, ker ti 

ko prevzameš en tak projekt, ti imaš tudi neko odgovornost, imaš take projekte, ki ne bi bili 

tako časovno kritični, da ti moraš točno na rok – bolj ohlapni roki, sicer so roki, ampak da te 

ne utesnjuje. Roki so – tam lahko pridejo finančni penali, če ti nisi pravočasno oddal projekta 

recimo. Saj so taki projekti tudi … 

Kaj pa glede podjetništva tudi naši dijaki nimajo veliko. Povsod po svetu recimo imajo neko 

virtualno podjetništvo. 

To pa imam jaz zdaj ko smo bili v Guči in oni tam sodelujejo v sklopu nekega zavoda, ne vem 

na tem razvoju podjetništva. Obstaja tudi v Sloveniji en tak zavod ja in tu ne govorimo o 

virtualnem podjetju, govorimo o realnem, je pa to podjetništvo, kar je meni zelo všeč. Sem že 

rekel ravnateljici tudi mogoče bomo mi sami šli, v povezavi s to srednjo šolo iz Guče, kjer se 

dejansko ustanovi podjetje, narediš nek izdelek in ta izdelek promoviraš, začneš s prodajo in 

ne vem kaj vse in na koncu, v času enega leta pride tudi do zaprtja podjetja. Da celotni cikel 

vidijo življenja enega podjetja. 

Dijaki ne dobijo tega znanja, saj ne vedo, kje se lotit, če bi imel podjetje. 

Zdaj mi imamo v našem programu elektrotehnika računalništva, verjetno strojništvo imajo 

tudi isto, imamo v sklopu enega predmeta nekaj o tem podjetništvu, tako da imajo nekaj o 

poslovanju, 20–30 ur teorije o tem in nič kaj drugega. 

To bi bila super izkušnja za naše dijake, kjer bi potem res videli kako ustanovit podjetje, kako 

promovirat nek izdelek … Ker mi jih samo učimo lepo naredit nekaj, ko pa prideš na trg, 

vidiš, da je zelo pomembno znati prodati to. 

Da bi se res konkretno ukvarjali s tem. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 
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Ja, s tem bi, ko bi več sodelovali, več bi se naučili, bili bi bolj zaposljivi, to je definitivno. To 

je taka povezava. Tudi podjetja bi jih že prej spoznala, kontaktirala bi že z njimi, lahko bi jih s 

kakimi štipendijami podpirala, počitniško delo. Tiste še bolj pridne, najbolj pridne pa mogoče 

še štipendirali na višjih šolah. Če prej začneš sodelovat, boljše je. Vsekakor vsi bi pridobili. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

Kje so pa ta podjetja bila prej? Ko so videla, da bodo potrebovala nek kader. Zelo tak značilen 

pristop je imel Lek, sicer zdaj ne vem, kje se je zadeva ustavila, ampak oni so planirali 

zaposlit 150 ljudi v kratkem in so sprožili sodelovanje s šolskim centrom. Zdaj so zgradili, 

nekaj pa se je sfižilo. 

Pristop je bi dober, ni pa neke varovalke, kaj bo zdaj s temi programi. 

Za podjetja je tudi na nek način potem nek vložek, potem pa je riziko. 

Drugače pa nasploh, vsi delodajalci bi morali pogledat naprej pet do deset let. 

Tako tako, saj resna podjetja tudi tako delajo. Drugi pa čakajo, da bodo pobrali na trgu dela 

gotove mojstre. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

Ta inovativnost – moje mnenje, kako pridobit inovativnega mladega strokovnjaka, moraš ga 

najprej dati v neko okolje, kjer bo spoznal do podrobnosti tehnološko ta izdelek, ki ga 

proizvaja, opremo, s katero proizvaja, šele takrat je lahko inovativen in dela na inovativnosti, 

izboljšave si lahko namišljuje … 

Lahko jih pa že v šolah navajamo, kako inovativno razmišljat. 

Ja, kje pa je potem rezultat. Tam pa direktno vidijo rezultat. Ti ne moreš biti inovativen na 

področju avta, če se ne spoznaš na delovanje avta, kaj boš ti tam nekaj novega. Moraš biti res 

strokovnjak na tem, potem si lahko ti inovativen, po moje. Mi lahko samo govorimo o 

inovativnosti. 

Na kak način pa v šoli spodbujat? 

Lahko jih govorimo, da je vedno problem gledat z več strani, tako teoretično jim lahko 

razlagamo stvari. Ali pa če jih vključimo s tem povezovanjem v te tehnološke postopke v 

podjetjih in pri praksi, oni mogoče že lahko vidijo probleme, ki jih je treba rešit, ki je treba 

odpravit neke napake, neke ideje. Ja na tak način, konkretno vključit jih prej v proizvodni 

proces oz. proces kakršen koli v industriji je. 

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

To je isto. V šoli jih lahko spodbujamo, jih nagovarjamo k temu, da razmišljajo širše. V 

podjetjih pa lahko konkretno to svojo inovativnost izživijo. 

Tam imajo neke postopke uvajanja inovacij, idej? 

Vem, da podjetja to spodbujajo, tudi plačajo tiste boljše inovacije. Drugače mi lahko delamo 

na projektih, to so projekti spet na šolah, te projekte mi dejansko delamo. Oni skozi te 

projekte razvijejo svoje načine, pristope, metode, ki so lahko tudi malo drugačni, inovat ivni. 
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To je ustvarjalno delo. Teh projektov imamo kar nekaj. To fejst niha na naši šoli, eno leto jih 

imamo je bilo v našem laboratoriju vse polno, letos pa ni nobenega takega, mogoče bo spet 

kako leto prišlo, pa spet ne bo, odvisno od generacije. Jim pa dajemo mi konkretne projekte, 

naloge in pustimo, da potem sami razmišljajo. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 

To sem prej rekel – spustit jih čim prej v podjetje, pokazat jim njihove postopke in bojo skozi 

to videli, kje bi lahko kaj izboljšali. V času izobraževanja je vseeno lažje nekot, ker ni toliko 

finančno še odgovoren za te stvari, ti si malo vključen, pa malo nisi. Tisti, ki so tam zaposleni, 

takrat mora on delo delat, kar se od njega pričakuje, mogoče nima niti toliko časa razmišljat o 

inovaciji, tako da bi bilo res dobro čim prej jih spustit noter v ta sistem. 

Pa na drugačen način, ko so včasih kar odveč. 

To bodo podjetja spremenila svoj odnos do teh praktikantov, bojo bojo. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

Dajmo učiteljem dati ure za to, ki bodo to povezovanje vodili, vsak projekt potegne določeno 

število dijakov, verjetno tistih bolj pridnih, bolj zainteresiranih in pol so tudi rezultati. Samo 

je treba začet delat, ne samo govorit o tem. Dokler samo govorimo o inovativnosti, še ni 

inovativnost. 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Sma neke ideje rekla, kaj še. Bi bilo dobro vprašat, kaj še kdo drugi misli. Ljudje bi bili bolj 

zainteresirani, sem opazil, če bi imeli tudi sami neko korist, zato hodimo v službo. To se mi 

zdi osnova, ostalo bi se pokazalo s časom. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Ja, konzorcij za sodelovanje, kot sma rekla. S tem sodelovanjem smo se tudi mi ukvarjali, 

imeli smo sodelovanje na projektih, imeli smo z        , pred okoli 2012, ko smo izdelali top. 

Oni so dali projekt, material, šola pa je v sklopu praktičnega pouka, ki se izvaja na šoli, so se 

fantje organizirali in so izdelali to. 

Kaj pa v tujini? 

V tujini pa mi je všeč to glede izobraževanja učiteljev prakse in strokovnoteoretičnih 

predmetov, kjer dobavitelji opreme pa tudi podjetja vzamejo učitelja za en mesec, dva meseca 

na usposabljanje in ga usposobijo za neko področje, ki ga bo on potem učil na šoli. Dobi 

informacije o opremi, o tehnologiji in tehnoloških postopkih, sodobnih. Vsi akterji bi mogli 

sodelovat – šola, dobavitelji, učitelji, podjetja, visokošolske izobraževalne ustanove in najti 

nek skupni interes, skupno financiranje. Vsi imamo nekaj skupnega – to je naš dijak. 

To pravilno izvesti, ovrednotiti, noben ne bo delal zastonj. 

Ne vem, koliko se o tem razmišlja, v dualnem sistemu se je začelo nekaj pri tem. Mi ga na 

naši šoli nimamo, v Sloveniji se že izvaja eksperimentalno, za nekatere poklice, so dijaki več 
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na praksi, pa je več tega sodelovanja s podjetji – upam, da je, tudi s strani šole. Veliko prakse, 

manj šole. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Povečanje kakovosti nasploh, vsega. Seznanjanje, pridobivanje najnovejše opreme za šolo, na 

ta način, če bi imeli tako sodelovanje, da ni prevelik razkorak med tehnologijo v gospodarstvu 

in tehnologijo v šoli. Pri tem sodelovanju bi tak en koncept bil tudi, kjer bi ministrstvo dalo 

del sredstev, podjetja bi dala del sredstev, vsi, ki bi se povezovali, vsi ti deležniki, če bi se 

povezali, bi bilo zelo koristno za vse, ker v opremi, vsaj na teh tehničnih strokah, je 

tehnološki razvoj zelo hiter in se stvari spreminjajo v par letih … Mi pa moramo usposabljati 

naše dijake za uporabo te nove opreme, ne moremo jih učit na starih. Na vse načine bi bilo 

dobro za vse. 

Intervju PD3: 

1. Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

Tu v tej funkciji dve leti. 

2. Kakšno je Vaše stališče do povezovanja izobraževanja in gospodarstva? 

Bom rekla, to je naravna povezanost, ki bi morala funkcionirati v dobrobit obojega – 

gospodarstva in razvoja izobraževanja. 

3. Kako zdaj poteka to povezovanje in kaj bi bilo treba po Vašem mnenju spremeniti? 

Glede na to, da obstaja vse večja kadrovska vrzel v regiji, je treba še toliko več energije 

vložiti v prilagajanje izobraževalnih programov potrebam gospodarstva, ampak za to je pa 

treba, bom rekla, kar en tak kontinuiran dialog. 

4. Kakšno vlogo lahko imate Vi pri tem povezovanju? 

Vodstvo se zaveda potreb in je tudi vodstvo tisto, ki pravzaprav mora biti prvi pobudnik 

dobrega sodelovanja in razvoja kakovostnih izobraževalnih programov. 

5. Kako bi po Vašem mnenju dosegli nepretrgano sodelovanje teh dveh sfer? 

Ena oblika je, to kar smo tudi mi začeli, z gospodarskim forumom, kamor vabimo in vodstvo 

družb in vodstvo – izobraževalne ustanove, da izmenjajo mnenja, pobude, ampak ne na 

načelnem nivoju, poleg tega bi pol mogli sledit v bistvu koraki k uresničevanju, da se te 

pobude uresničijo, recimo, da je to ena nova oblika. Poleg tega v regiji obstaja tudi strateško 

povezovanje na področju gospodarstva in izobraževanja. V sklopu gospodarske zbornice 

imamo podpisano partnerstvo za razvoj človeških virov in to bo v prihodnosti vse bolj 

zaživelo. Lani so bili nastavki pripravljeni, bom rekla dobra volja zagotovljena in s podpisom 

tudi izražena volja za nadaljnje sodelovanje, nalog pa je, da se to v naslednjem letu še bolj … 

je vedno večja težnja. Če bi jaz rekla tri take oblike, da so v regiji, obstajajo. Treba pa je res 

najbrž to kontinuiteto peljati, ena od zborniških nalog je tudi ta. 

6. Kateri dejavniki zavirajo ta dialog in kateri ga spodbujajo? 

Spodbujajo ga sigurno same potrebe, se pravi, to kar se kaže po eni strani kar v podjetja, kar 

družbe, kar gospodarstvo potrebuje, spodbuja ga konc koncev želja po sodelovanju vseh, ker 

se zavedamo, da je to potreba. Poleg tega ga pa spodbuja tudi stanje na trgu dela oziroma zdaj 

kar govorimo o kadrovski vrzeli no.  
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Kaj ga pa ovira v tem trenutku, jaz ne vidim toliko ovir kot pa bolj res odločenost, da se k 

temu pristopi. 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja tega povezovanja? 

Sistemski vidiki so sigurno temu naklonjeni. Sistemsko ni ovir. 

7. Kdo je po Vašem mnenju odločujoč faktor pri povezovanju? Kakšna je vloga vlade, 

lokalnih skupnosti in drugih institucij? 

/ 

8. Na podlagi lastnih izkušenj navedite predloge, kako bolje povezati šolstvo in gospodarstvo 

za doseganje dobrih rezultatov. 

Mogoče bi tako rekla – zadnja pobuda v okviru gospodarskega foruma in na podlagi te 

konkretno – jaz bi rekla, en segment če že gre na boljše je dobro, da gre v to smer. 

Predlogi v okviru foruma so dani, k uresničevanju teh predlogov smo v navezi tako s ŠC        , 

ŠC              .  

Ali mogoče manjka kaka oseba, ki bi bila vmes za to? 

Ne, saj smo osebe na mestih. Jaz bi rekla mogoče, dejansko je stvar naše organiziranosti. 

V bistvu začelo se je, to je treba nadaljevati. 

Jaz bi rekla, da ni, da ne bi bilo povezanosti. Dejansko, ko pride do potrebe, se takoj 

povežemo. Ko je potreba dovolj jasno nujno izražena, se takoj povežemo. Ni pa še, da bi bolj 

daljnoročno gledali naprej, kaj se bo potrebovalo? Bi tako rekla. Ena od možnih izhodišč, za 

še boljši nadaljnji pristop je tudi nastajanje novega regionalnega razvojnega plana. Da se tam 

poiščejo neke nove oblike povezovanja. Drugo, kar je, jaz lahko pač govorim v imenu 

zbornice, ker obstajajo v bistvu načrti za reševanje kadrovske vrzeli in je treba te načrte prek 

neke karierne platforme uresničit skozi gospodarstvo in skozi okolje, skozi regije. V 

posameznih regijah, kaj se potrebuje …? Dejansko obstaja, izražene potrebe obstajajo in jih je 

treba začet uresničevati. 

9. Kakšno vlogo bi imelo povezovanje obeh sfer za doseganje večje zaposljivosti mladih? 

Odločilno. Bolj kot bi bili povezani, bolj kot bi aktivno vsi rešitve iskali in jih našli, manj 

problemov bi bilo na obeh straneh. 

10. Kako bi po Vašem mnenju lahko rešili problem, ko se izobrazba, sposobnosti in ostale 

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev? 

V tem trenutku vemo, da je tega, tovrstne brezposelnosti na                 malo napram drugim 

regijam zaradi tega ker, trenutno je za        bolj značilna naravna brezposelnost kot pa 

strukturna brezposelnost. K temu so najbolj pripomogle razmere, zaradi tega ker pač 

gospodarstvo rabi kadre in je že pritegnilo vse možne kadre. Jasno je pa, da bo zmeraj en 

procent, če rečem naravno brezposelnih. In tisti bodisi, da bodo še vedno ostali na Zavodu ali 

pa v neki vrsti za prekvalifikacijo, drugi pa se dejansko glede na to, da potrebe po delovni sili 

so, si pač drugje v drugih regijah iščejo priložnost – bodisi čez mejo ali pa drugje v Sloveniji 

ali pa v tujini, vse več mladih gre v tujino zaradi plač, kar z vidika izkušenj, pridobivanja 

izkušenj za mlade je zelo kvalitetno. Zelo dobro bi pa bilo, če bi se s temi dobrimi izkušnjami 

se vrnili v regijo. To bi bila ena dobra rešitev, da ni to odliv kadra, ampak da kader na neki 
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drugi lokaciji sicer najde, če ne najde v regiji možnosti za recimo uresničitev potenciala, ga 

nekje drugje najde, pa se tam, bom rekla, kvalitetno razvije in potem pride nazaj v regijo, je to 

super.  

V tujino po moje grejo zaradi plač? 

Jaz to skoz pravim – mlade je treba razumet, da si željo ustvarit čim boljše pogoje, želijo si 

uresničit svoje potenciale in si ustvarit najboljše pogoje za življenje. Kjer bodo našli, glede na 

to, kako je svet zdaj odprt, bojo tudi iskali. 

So tudi drugačni, kot smo mi bili …? 

Zdaj je neprimerljivo – mobilnost ….  

Se spreminjajo zadeve. Zato je treba v šolstvu spremenit pa tudi v gospodarstvu. 

Ja. 

11. Kako razumete pojem inovativnosti in kako ustvariti spodbudno okolje za inoviranje v 

šolah s pomočjo gospodarstva? 

                 ima velik inovacijski potencial. Jaz bi rekla, da se sploh ni bati za to. Okolje je 

naravnano na spodbujanje inovativnosti. Z aktivnostmi, ki jih ustvarjamo v okviru zbornice 

vidimo, da se okolje odzove na pobude in da po tej plati imamo dobre obete za boljši razvoj 

inovacijske kulture v podjetjih in družbi nasploh. Zbornica si k temu zelo prizadeva, podjetja 

so odzivna in tudi okolje je odzivno. Jaz bi rekla v tej smeri naprej. 

             izstopa med drugimi regijami.  

12. Ocenite, kako je po Vašem mnenju s področjem inovativnosti v šolah in kako v 

gospodarstvu? 

Šole se zavedajo pomena razvoja, je pa res, da je želja zbornice, da bi se to spodbujanje 

inovativnosti premaknilo še nižje – bi rekla že od vrtca naprej, da bi se sistematično delalo na 

razvoju inovativnosti na vseh nivojih. 

Povsod se govori, da smo malo pozni, da bi bilo treba že prej …da bi jih bilo treba na tak 

način razmišljanja navajat, samo se mi zdi, da je treba veliko v šolstvu spremenit, ker smo 

malo preveč vkalupljeni v maturo, v POM, delamo dril za zunanje ocenjevanje, v bistvu ni 

prostora za inovativnost. 

Ja, ja, tisto, kar rabi inovator, pa je odprt um in domišljija, ga pa mi omejimo. 

V tem sistemskem bi bilo treba marsikaj spremeniti. 

Ja, se strinjam. 

Samo z vidika zbornice bi rekla, koliko se truda v to vloži, svoje mnenje jaz izpostavim, da 

zelo veliko delamo na tem in da ne vidim ovir v prihodnje, da ne bi intenzivno še nadaljevali.  

Ali imate kako idejo, kako bi z vrtci začeli? 

Pa saj pristopi so sigurno inovativni. Ampak absolutno prilagojeni populaciji, da ne bi zdaj 

doktoratov o inovativnosti prehitro. 

Kaka enostavna naloga ali kak eksperiment? 

Tako ja. Je pa res, da s tem ko se spodbuja k inovativnosti, se spodbuja k samostojnemu 

razmišljanju posameznika in je to lahko ena kvaliteta k razvoju osebnosti. 

13. Kako bi se po Vašem mnenju povezovanje obeh sfer odražalo na področju inovativnosti? 
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Ja, vsekakor. Kako? V še bolj razvojno naravnano gospodarstvo in okolje. Ni malo tega, 

lahko samo pozdravljam vse pobude in vse oblike aktivnosti, ker se pozna na okolici, da 

delamo na tem in šole in gospodarstvo in podporno okolje. 

14. Kako menite, da bi inovativni pristopi lahko prispevali oziroma vplivali na povezovanje 

srednješolskega izobraževanja in gospodarstva? 

/ 

15. Navedite predloge sodelovanja izobraževanja in gospodarstva, ki bo prispevalo k večji 

inovativnosti mladih. 

Ja, saj k razpisu vabimo itak šole tudi, to je čisto odprto povabilo in znotraj tega, če so se šole 

pripravljene odzvati, kar so se, ker letos je šola tudi ŠC                  so dobili srebrno priznanje. 

Kake imajo pa potem nagrade? 

Tu je v smislu promocije, to so nagrade v smislu pohvale, ni to zdaj kaka denarna nagrada. 

Glede nato, da so zdaj mladi bolj usmerjeni v take nagrade, ste že kaj razmišljali v tej smeri? 

Nagrada je uresničena inovacija v življenju in ves ta razpis je itak spodbuda razvoju 

inovacijske kulture, ki se rezultira, ki ima rezultat, uresničena inovacija. 

Pa je že bil kak tak primer, da na podlagi tega so ji povabili potem naprej … 

Ja absolutno. Primer             in na področju razpisa in na področju spodbujanja vajeništva in 

kot neka spodbuda je bil tudi ogled dobre prakse v tujini, da so lahko spoznali na področju 

lesarstva, kaj pomeni ena dobra praksa v sosednji Avstriji, na kak način k njej pristopijo in na 

kak način so tudi uspešni inovatorji oziroma podjetja nagrajena za svojo inovativnost. 

No, se mi zdi, da v tujini imajo več tega, da če si ti dober že v šoli, da zvejo za tebe, da se 

potrudijo za tebe? 

Ja to je v tej obliki kot nagrada, kot spodbuda en tak ogled primera dobre prakse. Je bila zelo 

dobro sprejeta. 

16. Ali poznate kakšen primer oziroma kateri primer zglednega sodelovanja obeh sfer doma 

ali v tujini bi sami izpostavili? 

Glede na to, da se itak povezujemo mi s                x prek Slovenske gospodarske zveze, da je 

tu prostor za izmenjavo teh inovativnih pobud pa tudi pobud mladih, dovolj odprt in mogoče 

bi rekla, zgledno sodelovanje odprtih institucij, ki jih k temu vabijo. Da niso vrata zaprta, da 

se jim ne bi omogočalo. Kdor ima interes, dejansko lahko tu ali v sosednji Avstriji ali 

povezano, najde svoj prostor. Mora pa temeljiti na lastnem interesu to. 

Kaj pa mislite glede politike, vlad, ali so mogoče oni tisti, ki bi mogli malo bolj to sistemsko 

uredit? 

Pa saj je to sistemsko urejeno. Prav ni ovir, to je na politikah veliko narejenega, da je to 

iniciativa vsakega posameznika ali posamezne gospodarske družbe ali posamezne šole, da k 

temu pristopi, da se zna povezati, da ni formalnih ovir. Možnosti za sodelovanja so. To je 

stvar pobude, interesa, ambicije, iniciative. 

17. Katere so po Vašem mnenju prednosti povezovanja obeh sfer? 

Kakovosten razvoj, vse je z vidika kakovostnega razvoja, je vso to povezovanje dobrodošlo in 

nujno obenem. 
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Ali šole sledijo gospodarskemu razvoju ali capljajo zadaj? 

Težko sledijo, absolutno se trudijo, ni zdaj, da bi šola ne imela interesa, ampak dogajanje na 

trgu je vse hitrejše, odzivnost gospodarstva je vse hitrejša, šola pa res s svojim sistemom še ne 

more … 

Šole so bolj togi okoreli sistemi. 

Ja, zaenkrat je še tako. Ampak jaz mislim, da tudi sistem se želi prilagodit, ni zdaj, da se ne bi 

želel, najbrž res narava sistema ne omogoča take fleksibilnosti, kot pa so zdaj družbe v njo 

primorane. 

Bi želeli še kar koli dodati? 

Ja, jaz bi rekla, da je taka tema hvaležna, dobrodošla. Če bo ta vaša pobuda k temu doprinesla, 

smo pripravljeni mi marsikaj tudi v tem smislu sodelovat. Pričakujemo kak predlog, možnost 

sodelovanja ali povezovanja, da se to uresniči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


