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UVOD 

 

Zaradi hitro spreminjajočega se okolja ter posledično nestabilnega gospodarstva se na vseh 

nivojih izobraževalnega sistema vpeljujejo prenove in izboljšave obstoječih predmetnikov in 

načinov dela. Še posebej je ta proces pomemben na srednješolskem nivoju, kjer se dijaki prvič 

intenzivneje srečajo s trgom, lokalnim gospodarskim okoljem ter s podjetništvom kot možno 

karierno izbiro. 

 

V preteklih letih smo bili že priča iniciativam, s katerimi so želeli podjetništvo približati 

srednješolcem. Prvotne podjetniške iniciative so dijake predvsem seznanile z osnovnimi pojmi 

ter ključnimi aktivnostmi podjetništva. Večina takšnih projektov želi dijake približati trgu s 

pisanjem poslovnih načrtov ter raznolikimi simulacijami. Le malo pa je tistih iniciativ, ki 

srednješolce dejansko soočijo z nestabilnim gospodarskim okoljem današnjega časa, v katerem 

lahko najdemo veliko nevarnosti in izjemnih priložnosti. 

 

Pri pisanju zaključne naloge želim izhajati prav iz teh dejstev, raziskati želim podjetniško 

izobraževanje na srednješolskem nivoju v Sloveniji. V zadnjem obdobju je predvsem s strani 

medijev moč slišati veliko o podjetniških iniciativah, projektih, izobraževanjih ter delavnicah, 

prav tukaj bom iskal odgovore, svetle točke podjetniškega izobraževanja. Metodi raziskovanja, 

ki ju bom uporabil, bosta polstrukturirani intervju ter anketni vprašalnik. Polstrukturirani intervju 

bom izvedel pri strokovnih delavcih posameznih srednjih šol ter pri dijakih, tako uspešnih kot 

neuspešnih. Anketni vprašalnik pa bom namenil dijakom, ki so že končali s šolanjem, ter 

pridobljene podatke primerjal z današnjo generacijo dijakov. Zanimajo me prevladujoči 

dejavniki uspeha in neuspeha posameznih izobraževanj. Razlogov, zakaj se določene inicative 

niso obnesle, je lahko več, tukaj želim izluščiti najpogostejše.  

 

Eden izmed ciljev zaključne naloge bo prikazati vsa podjetniška izobraževanja, s katerimi so se 

dijaki srečevali v preteklosti in se še vedno srečujejo. Tukaj bom vključil tako aktualna 

izobraževanja kot pozabljene zastarane iniciative. Poudarek bom namenil dobrim, že obstoječim 

praksam tako v Sloveniji kot v tujini, skušal bom izluščiti cilje podjetniških iniciativ ter 

skladnost s cilji strokovnih delavcev. Preučiti želim ključne razloge, motive mladih podjetnikov, 

ki  stopajo po poteh svoje prve zaposlitve. Zanimajo me stališča ter mnenja profesorjev, 

strokovnih delavcev ter mentorjev najrazličnejših projektov. O tej temi je bilo že veliko 

napisanega, sam pa želim teorijo primerjati s prakso ter vse skupaj dodobra raziskati. 
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1   PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE NA SREDNJEŠOLSKEM NIVOJU 

 

Bistvo podjetniškega izobraževanja ni pričakovanje, da bodo vsi mladi nekoč postali podjetniki. 

Podjetništvo spada med temeljne kompetence 21. stoletja. Mladim daje precej več možnosti in 

usmeritev v življenju, povečuje njihovo samozavest ter samospoštovanje. Prav tako razvijajo 

spoštovanje do ustvarjalnosti, lastnih dosežkov in dela drugih (Glas, 2007a, str. 5).  

 

Podjetniško izobraževanje na srednjih šolah je dodobra proučil psihoterapevt Viljem Ščuka: 

“pravi, da za večje spremembe v slovenskem srednješolskem sistemu bi potrebovali vsaj 20 let. 

Najprej bi bilo potrebno spremeniti izobraževanja učiteljev, saj se večina pedagogov še vedno 

uči filozofije ali zgodovine slovenskega športa, kar je popolnoma nesmiselno. Preveč je še vedno 

profesorjev, ki berejo svoje 20 let stare skripte, dijaki in študentje pa se ob tem dolgočasijo. 

Veliko je takih stvari, ki bi jih bilo potrebno zamenjati oziroma ažurirati, vendar pristojni tega ne 

želijo storiti v celoti” (Nidorfer, 2013). 

 

V zadnjem desetletju dajeta tako Slovenija kot tudi Evropa nasploh večji poudarek 

podjetniškemu izobraževanju kot poprej. Združene države Amerike imajo s tega vidika precej 

večjo tradicijo, saj so podjetniški predmeti že kar nekaj desetletij prisotni v njihovih učnih 

načrtih. Predmet podjetništvo je na ekonomskih šolah sicer prisoten že od osamosvojitve naprej, 

v zadnjih letih pa ga lahko najdemo tudi v predmetnikih ostalih srednjih šol. Predmet 

podjetništvo je od samega začetka potekal po učbeniku “Podjetništvo za srednje šole”, ki ga je 

napisal Miroslav Glas že daljnega leta 1984. Učbenik je skozi leta doživel nekaj prenov, vendar 

je učna snov že precej zastarela. Po letu 2006, ko je RS sprejela program ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, so se pričele uporabljati modernejše 

metodologije poučevanja tako na poklicnih šolah kot strokovnih gimnazijah. Sodobnejše 

metodologije poučevanja temeljijo predvsem na praktičnih primerih in aktivnostih. Glavni 

namen vseh ukrepov pa so krepitev podjetništva na vseh srednjih šolah ter da bi splošno gledano 

izboljšali kulturo dojemanja podjetništva v Sloveniji (Si21, 2006). 

 

1.1 Podjetništvo, izobraževanje v Evropi 

 

Zaradi spremenjenih učnih načrtov ter smernic, ki jih sprejema Evropska unija, je podjetniško 

izobraževanje v zadnjem času v večini evropskih držav v porastu. Nekatere države (8) so že 

sprožile posebne strategije za spodbujanje podjetniškega izobraževanja, nekatere ostale države 

(13) pa so podjetništvo vključile kot del svojih nacionalnih učnih načrtov in strategij. V zadnjih 

dveh letih je tako zgolj v Evropi skupno 31 držav uvedlo različne ukrepe za pospešeno 

podjetniško vzgojo. Če želi Evropa ostati konkurenčna, mora vlagati v njene ljudi ter njihove 

sposobnosti, zato je spodbujanje podjetništva in spremenjeni način razmišljanja ključnega 

pomena že pri srednješolcih. 
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Poročilo Evropske komisije iz leta 2012 kaže, da ima v srednješolskem izobraževanju kar 

polovica držav že vključene podjetniške aktivnosti med obveznimi predmeti, kot so ekonomija in 

ostali družbeni predmeti. Dober primer sta Litva in Romunija, ki imata podjetniške predmete 

umeščene v vse srednje šole po državi. Razlog, zakaj podjetniška izobraževanja niso vstopila v 

vse evropske izobraževalne sisteme, je predvsem v usposabljanju kadrov, saj le tretjina 

evropskih držav zagotovi osrednje smernice in učna gradiva za poučevanje podjetništva. Vendar 

je krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh 

izobraževanja mladih eden ključnih okvirjev EU, ki so vključeni v projekt “Izobraževanje in 

usposabljanje EU 2020” (EACEA, Agencija za kulturno, izobraževalno in avdiovizualno 

področje, 2012). 

 

Slika 1: Umestitev podjetništva v evropskih srednješolskih sistemih v letu 2011 

 
Vir: EACEA, Agencija za kulturno, izobraževalno in avdiovizualno področje, 2012. 

 

1.2 Prenove učnih programov v obdobju 2007–2013 

 

Potem ko je RS junija 2006 sprejela program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti na srednješolskem nivoju, so s šolskim letom 2008/09 pričeli veljati novi 

predmetniki na vseh ekonomskih šolah ter strokovnih gimnazijah. Nov učni program je prinesel 

večje število obveznih ekonomskih modulov na vse poklicne ekonomske šole ter vključil v 

program dodatne izbirne module. Pri programu ekonomske gimnazije so se prav tako pojavili 

obvezni izbirni predmeti, naravnani na informacijske tehnologije in ekonomijo. Novi učni 

programi pa so s seboj prinesli tudi nekaj novih ciljev, in sicer (Posodobitev gimnazijskih 

programov, 2012) 
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 uvesti večjo fleksibilnost v izvajanje programa (strnjene oblike dela); 

 spreminjati način poučevanja (timsko poučevanje); 

 spremeniti način izvajanja nekaterih predmetov (npr. informatika); 

 poskus kreditnega ovrednotenja – uravnoteženje delov programa, ki niso šolski predmet, 

ovrednotenje vseh dosežkov (dejavnosti) dijakov; 

 nadaljevati z razvojem koncepta obveznih izbirnih vsebin; 

 uvajati posodobljene učne načrte; 

 bolj intenzivno in funkcionalno vgrajevati informacijske tehnologije v program in 

o razvijati razvojno-raziskovalno vlogo učitelja. 

 

Tabela 1: Prenove učnih programov 2008–2014 

Prenovljeni predmetniki 2008–2014 EKONOMSKIH MODULOV 

Ekonomski tehnik Ekonomska gimnazija 

Strokovni moduli št. Ur Splošnoizobraževalni predmeti št. Ur 

Poslovni projekti 238 Podjetništvo 140 

Poslovanje podjetij 272 Obvezni izbirni predmeti  

Ekonomika poslovanja 238 Poslovna informatika:  

Sodobno gospodarstvo 340 (A) Finančne informacije 35 

Izbirni moduli  (B) Ekonomsko-poslovne informacije 35 

Finančno poslovanje (M5) 136 (C) Poslovne komunikacije 35 

Materialno knjigovodstvo (M6) 136 (D) Poslovne predstavitve 35 

Komercialno poslovanje (M7) 136 Ekonomska zgodovina 35 

Upravno-administrativno poslovanje (M8) 136 Ekonomska geografija 35 

Zavarovalne storitve (M9) 102 *dijak izbere 3 vsebinske sklope po 35 ur 

Bančno poslovanje (M10) 102  

 

 

 

 

 

 

Poštni promet(M11) 102 

Finančno knjigovodstvo (M12) 102 

Neposredno trženje (M13) 102 

* dijak izbere 2 modula (M5-M8), 1 modul (M9-M13) 

 

Vir: Podjetniški projektni teden na Roški 2013/14, 2014. 

 

2   PODJETNIŠKE INICIATIVE 

 

2.1 Obšolska podjetniška izobraževanja v EU 

 

Organizaciji, ki ju velja tu omeniti, sta Centres ter Junior Achievement. Prvo financira Evropska 

komisija, projekt pa se izvaja v 8 evropskih državah (na Češkem, Danskem, v Estoniji, Litvi, na 

Finskem, Poljskem, v Sloveniji in Združenem kraljestvu). Dodatna vrednost tega projekta je 

izmenjava znanj in sodelovanje na področju podjetništva med državami EU. Z izmenjavo idej in 

izkušenj v evropskih omrežjih Centres prispeva k povečanju razvoja spretnosti mladih in 

zaposljivosti v Evropi (About, Skills for the Future, 2014). 
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Organizacija Junior Achievement je bila ustanovljena že leta 1919 v ZDA, natančneje v 

Massachusettsu, in je bila od samega začetka namenjena srednješolcem. Je največja organizacija, 

namenjena izobraževanju študentov in dijakov o podjetništvu in finančni pismenosti s pomočjo 

praktičnih primerov ter pripravništev. Krožke, delavnice in predavanja obiskuje letno 9,7 

milijonov dijakov in študentov. Prostovoljci, ki delujejo v JA, dijakom preoblikujejo ključne 

koncepte v sporočila ter jim dajo jasno vedeti, da lahko tudi sami naredijo razliko v svet (Junior 

Achievement Programs, 2013). 

 

2.2   Obstoječa podjetniška izobraževanja na slovenskem srednješolskem 

nivoju 

 

2.2.1 Šolski inkubator (učna podjetja, po prenovi “Poslovanje podjetij”) 

 

Šolski inkubator je določen del srednješolskih prostorov, v katerih šolsko osebje ali drugi 

sodelavci (lokalni podjetniki, svetovalci) pomagajo dijakom pri razvijanju podjetniških pobud v 

obliki poslovnih načrtov ali drugih projektov (Glas, 2007b, str. 14). 

 

Projekt financirajo Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost ter 

Ministrstvo za gospodarstvo. V šolskih inkubatorjih se širi podjetniška kultura med mladimi v 

formalnem izobraževanju, s simulacijo manjših podjetij. Podobne inkubatorje so pričeli uvajati v 

evropske šole konec 80-ih let 20. stoletja. Podobne primere najdemo v Veliki Britaniji, Franciji, 

Španiji, kjer delujejo projekti “Mini Enterprise”. Cilj inkubatorjev, ki se odvijajo na vseh 

slovenskih ekonomskih šolah, pa je določeno število poslovnih idej s strani dijakov, ki so 

podprte s poslovnimi načrti in simulacijo. Prav tako pa možnost dejanske ustanovitve podjetja in 

njegovega upravljanja (Glas, 2007b, str. 14). 

 

Od leta 2011 poteka tudi sejem učnih podjetij, zmagovalci le-tega pa potujejo na mednarodna 

evropska tekmovanja. Vsaka izmed šol se na sejmu predstavi s svojim najboljšim učnim 

podjetjem ter tako širši javnosti predstavi delovanje njihovega najboljšega “šolskega podjetja” 

(Sejem učnih podjetij, 2014). 

 

2.2.2 Podjetniški krožek Gimnazije Novo mesto 

 

Krožek uspešno poteka od leta 2011, pa čeprav novomeška gimnazija nima podjetniške tradicije. 

Krožek je v kratkem času dosegel zavidljive uspehe, med drugim so prvi organizirali dijaški 

startup v Sloveniji, dosegali dobre rezultate na podjetniških tekmovanjih (peščica nagrad na tujih 

startup vikendih), predvsem pa najpomembneje, med mladimi so vzbudili veselje do 

podjetništva. 

 

Na zadnjem dijaškem startupu, “dijaškem vikendu podjetnosti”, ki je potekal novembra 2013, je 

zmagala ekipa Bill Scan. Gre za aplikacijo, ki omogoča fotografiranje vseh plačanih računov ter 

sistematsko urejanje in shrambo v spletni oblak (Podjetniški krožek in podjetništvo, 2014). 
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Zmagovalna ekipa ima možnost do dvotedenskega spoznavanja startup scene v Amsterdamu, 

natančneje v Rockstar pospeševalniku (Podjetniški krožek in podjetništvo, 2014). 

 

Podjetniški krožek večkrat letno organizira tudi okrogle mize na temo podjetništva. Letošnja 

okrogla miza (2014) je potekala na temo “možnosti preboja podjetništva v šole”. Tema pogovora 

so bile predvsem ovire, ki jih postavlja naša družba mladim, kako bi jih premostili ter kako bi v 

šole vpeljali podjetniško razmišljanje (Kako naj se podjetništvo prebije v šole, 2014). 

 

2.2.3 Ustvarjalnikovi podjetniški krožki 

 

Slika 2: Kronološki potek Ustvarjalnikovih podjetniških krožkov 

 
Vir: Ustvarjalnikovi podjetniški krožki, 2014. 

 

Ustvarjalnik že peto leto zapored izvaja podjetniške delavnice v obliki krožkov z uporabo Lean 

startup metodologije. Ustvarjalnik, pospeševalnik mladinskega podjetništva je svojo zgodbo 

pričel z enim samim podjetniškim krožkom. Zgodba se je iz leta v leto uspešno nadaljevala, iz 

prvotnega krožka so nastali trije, pet, osem, v šolskem letu 2013/14 pa ustvarjalnikovi krožki 

potekajo po 52-ih slovenskih srednjih šolah. Krožke obiskuje peščica prespektivnih dijakov iz 

vsake srednje šole in prav na teh je treba graditi ter nadaljevati podjetniško izobraževanje. 

 

Aktivnosti ustvarjalnika so usmerjene predvsem v prakso, mladi pod njihovim okriljem in 

mentorstvom ustanavljajo zametke podjetij, ki uspešno nastopajo na mednarodnih trgih. Krožki 

so vključeni v širši projekt spodbujanja podjetnosti, ustvarjalnosti ter inovativnosti, ki ga 

financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencija SPIRIT Slovenije. 

Ustvarjalnikova mentaliteta temelji na predpostavkah, da mora mentor stati za mlado podjetniško 

ekipo vse do trenutka, ko ne bo le-ta samostojna. Ustvarjalnik stoji ekipi ob strani, od 

idealizacije poslovne ideje pa do trenutka, ko je ekipa dovolj samostojna. 

 

Ob pričetku šolskega leta 2013/2014 so na 52-ih šolah formirali skupine, ki so jih pod vodstvom 

mladih podjetnikov in mentorjev seznanili s podjetnostjo, nato pa v timskem duhu razvijali 

lastno poslovno zamisel do zaključne konference, ki se je odvijala ob koncu šolskega leta 

(Ustvarjalnikovi podjetniški krožki, 2014). 
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V letošnjem šolskem letu velja izpostaviti ekipo Monitio, ki je razvila zapestnico, ki je v pomoč 

starejšim osebam, saj z vibriranjem opozarja, kdaj so starejše osebe primorane jemati svoja 

zdravila (Dijaki rešujejo težave starejših, ki pozabijo na svoje zdravilo, 2014) ter ekipo WIVU, 

ki je bila imenovana za najboljši slovenski dijaški startup leta 2014. Gre za fotografsko 

aplikacijo, ki ti vsakodnevno poda izziv, pri kateri more posameznik skozi objektiv pokazati 

svojo kreativno in umetniško plat. 

 

2.1.4 Junior Achievement Slovenija 

 

To je eno izmed najuspešnejših podjetniških izobraževanj v svetovnem merilu, ki je med drugim 

prisotno v 39 evropskih državah. Projekt JA je v Sloveniji deloval že med letoma 2005–2008, to 

uspešno preteklo delovanje pa so v Sloveniji obudili v letu 2013. V šolskem letu 2013/14 je 

potekal program “Moje podjetje” na 6-ih srednjih šolah. Program Moje podjetje je namenjen 

oblikovanju poklicne poti dijakov, razvijanju sposobnosti in uresničevanju lastnih idej. Program 

je zasnovan na metodi učenja z delom in ponuja izzive na različnih področjih poslovnih procesov 

(Junior Achievement Programs, 2013). 

 

Cilj programa ja razvijati smisel podjetnosti ter mlade spodbujati k ustvarjalnemu in 

inovativnemu razmišljanju. Celoten program vodijo mentorji – prostovoljci, prav tako pa so 

vseskozi prisotni podjetniki – prostovoljci, strokovnjaki, ki želijo s svojimi specifičnimi 

predavanji vzbuditi zanimanje pri mladih (Junior Achievement Programs, 2013). 

Rezultati programa, ki ponovno deluje od leta 2013 dalje, so že vidni. Na šolah, kjer poteka 

program Moje podjetje, so že prisotna nekatera dijaška podjetja, ki delujejo v obliki delniške 

družbe.  

 

2.3 Krajše podjetniške iniciative 

 

2.3.1 Podjetniški projektni teden 

 

Projektni teden se je že drugo leto zapovrstjo odvijal na srednji Ekonomski šoli v Ljubljani 

(Roška) z namenom spodbujanja podjetništva in kreativnosti med dijaki. Po izteku tedna je bilo 

konec decembra pred 5-člansko komisijo predstavljenih 8 poslovnih idej. Zmagovalna ekipa z 

najboljšo idejo ter prototipom je postala ekipa “InUmivalnik”, kjer so dijaki predstavili napredni 

umivalnik, ki pri umivanju rok v javnih prostorih preprečuje stik z bakterijami. Dijaki so ob 

koncu tedna pritrdili, da je bil podjetniški teden razgiban, spoznali so ogromno koristnih 

informacij, saj so ustvarjali različne poslovne modele ter prototipe (Podjetniški projektni teden 

na Roški 2013/14, 2014). 

 

2.3.2 Dan obrti in podjetništva 

 

Novembra 2013 je na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici potekal dogodek “Dan obrti in 

podjetništva”. Na enodnevni prireditvi se je prestavilo precejšnje število aktualnih trendov, med 

drugim trendi pri zaposlovanju, ki so jih predstavili predstavniki Zavoda za zaposlovanje, 
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predstavljeno je bilo tudi precejšnje število projektov. Dnevno dogajanje pa so popestrili z 

delavnicami in predavanji na temo podjetništva (Jevnikar, 2013). 

 

2.3.3 Trening za pogumne 

 

Gre za program uvajanja ustvarjalnosti, podjetnosti in kreativnosti med slovenske srednješolce. 

Program je del evropskega projekta Centres, ki ga delno sofinancira Evropska komisija. V 

Sloveniji je dogodek pod svoje okrilje prevzela organizacija CEED Slovenija. Gre za projektno 

delo, pri katerem skozi sklop večjega števila delavnic dijaki preidejo s pomočjo mentorjev v 

poslovni svet, prav tako mreženje in delo v skupini. CEED je v šolskem letu 2013/14 skupaj z 

12-imi podjetniki izvedel 24 delavnic na treh srednjih šolah, in sicer na Srednji lesarski šoli v 

Škofji Loki, Gimnaziji Šentvid ter Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Skozi ustvarjalne 

delavnice so dijaki absorbirali podjetniško razmišljanje, pridobivali komunikacijske 

spretnosti za prepričljiv nastop ter spoznali dejstvo, da je za uspešno zgodbo treba imeti zelo 

dober socialni kapital. Projekt so zaključili na srečanju “Moj prvi pitch”. Perspektivne ekipe, ki 

so se predstavile na zaključnem dogodku, pa so podjetniki vzeli pod svoje okrilje, tako jim bodo 

lažje pomagali pri razvoju in nudili vso potrebno mentorstvo. Dogodek je dijakom prinesel nekaj 

več samozavesti ter spoznanj o resničnem svetu podjetništva in način, kako začeti ter uresničiti 

svoje poslovne ideje. Ugotovili pa so predvsem, da je za uspeh ključno predvsem trdo delo, 

dopolnjeno s padci in vzponi, ki so prisotni na vsaki podjetniški poti (Ceed podjetniki mentorji 

podjetnim dijakom, 2014). 

 

2.3.4 Tekmovanje srednjih šol – Čokoljana  

 

Pri prvem čokoladnem sejmu Čokoljana, ki se je odvijal oktobra 2013, so sodelovale tudi 4 

srednje gastronomske šole iz Slovenije. Vprašali ste se zagotovo, kje je tukaj povezava s 

podjetništvom. Dijaki so skozi 3-dnevne podjetniške delavnice spoznali svet podjetništva in 

čokolade. Podjetniki so dijake poučili podjetniškega razmišljanja po Lean Startup metodologiji, 

med drugim so dijakom predavali tudi mentorji z Ustvarjalnika. Dijaki so s pridobljenim 

znanjem skreirali svoje čokoladne izdelke, ki so jih na dan dogodka predstavili kupcem na svojih 

stojnicah. Dijaki so z delavnic odnesli nekaj zelo koristnih podjetniških znanj ter napotkov, 

nazadnje pa še eno lepo praktično izkušnjo (Tekmovanje srednjih šol, 2013).  

 

2.3.5 Podjetniška tržnica v Škofji Loki 

 

V sklopu vsakoletnega tedna obrti in podjetništva na Loškem, kjer se predstavijo lokalni obrtniki 

in podjetniki, so v zadnjih letih prisotni tudi dijaki Srednje šole za lesarstvo ter Srednje šole za 

strojništvo Škofja Loka. Najboljši dijaki predstavijo na stojnicah svoje produkte in poslovne 

ideje, najbolj kreativne ideje pa so na koncu programa nagrajene. Ker se nagrade podeljujejo 

ločeno glede na šolo, tako vsako leto podelijo 6 večjih nagrad. Prva tri mesta med dijaki Srednje 

lesarske šole so si zagotovili sledeči produkti: mini lesena pisarna, lesena kopalnica ter lesena 

klubska mizica. Med dijaki Srednje šole za strojništvo pa so bili zmagovalni naslednji produkti: 

snežni top, ekipa dijakov, ki je predelala vozilo Smart v električno baterijsko vozilo, ter 
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traktorski sekalnik drv. Celoten nagradni sklad za mlade kreativne dijake prispeva škofjeloška 

obrtno podjetniška zbornica (Teden obrti in podjetništva na Loškem, 2014). 

 

2.3.6 Poletna šola podjetnosti 

 

Ustvarjalnik je v avgustu 2013 organiziral serijo petdnevnih delavnic, na katerih so dijaki 

odkrivali skrivnosti uspešnih podjetnikov, iskali lastne poslovne ideje, spoznavali orodja, ki jih 

potrebujemo za izvedbo le-teh, ter dejansko prišli v stik s trgom. Na brezplačnih delavnicah, 

namenjenih dijakom, ki so potekale v Velenju, Ljubljani in Sežani, so z Lean Startup metodo 

dijaki odnesli veliko. Izdelali so že lastne prototipe, jih tako testirali na trgu, s tem pa so nekateri 

dijaki že prišli do zaslužka. Tovrstne delavnice bodo postale stalnica v prihodnje (Poletna šola 

podjetnosti, 2013). 

 

2.3.7 Gea College – državno tekmovanje “Mladi podjetnik” 

 

Tradicionalno državno tekmovanje Mladi podjetnik, na katerem vsako leto izberejo najboljši 

poslovni načrt. Gea College je organizator tekmovanja že od leta 1996. Namen tekmovanja je 

omogočiti izmenjavo znanj in izkušenj predavateljev, dijakov in mentorjev ter spodbuditi 

podjetniško razmišljanje pri mladih. Predvsem pa jih usposobiti za lažje prepoznavanje in 

uresničevanje lastnih potencialnih poslovnih idej. Teorijo, ki jo dijaki pridobijo pri pouku, 

povežejo s prakso pri izdelavi poslovnega načrta. Svoje poslovne ideje predstavijo pred komisijo 

ter s tem tudi nadgradijo svoje spretnosti javnega nastopanja ter multimedijske predstavitve 

svojih idej. Celotno tekmovanje bi lahko definirali kot nadgradnjo učnih podjetij, ki so prisotna v 

vseh poklicnih ekonomskih šolah po Sloveniji (Tradicionalno 18. državno tekmovanje Mladi 

podjetnik, 2013). 

 

2.4 Podjetniška izobraževanja, ki se ne izvajajo več 

 

2.4.1 Mladiekoin (2011–2013) 

 

Projekt Mladiekoin se je izvajal v okviru operativnega programa IPA SI-HR 2007–2013. Projekt 

je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celoten 

projekt je bil težak za kar 570.074,20 €, od tega je bilo 85 % EU sredstev. 

Podjetniški krožek se je izvajal v 3 hrvaških ter 3 slovenskih regijah. Dijaki so spoznavali 

podjetniške prvine ter izdelovali poslovne načrte eko-inovativnih proizvodov. Skozi celoten 

program je bil prisoten nadzor mentorjev, ki so dijake po prej izdelani metodologiji usposobili za 

izdelavo poslovnih načrtov. Ekipe so preko spleta med seboj sodelovale ter nadgrajevale lastne 

ideje. Vrhunca krožkov sta bila projektna kampa, na katera sta se uvrstili dve najboljši ideji iz 

vsake regije. Ob zaključku šolskega leta pa je potekal zaključni forum, kjer je bila izbrana ekipa 

z najbolj dodelanim poslovnim načrtom. Zaradi premajhnega zanimanja ter primanjkljaja 

sredstev se je projekt zaključil leta 2013 (Mladiekoin, 2013). 
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2.4.2 Podjetniški krožek – Jesenice (2010) 

 

Podjetniški krožek, ki je potekal v šolskem letu 2010/11 na jeseniški srednji šoli, je pobuda 

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je tudi vodila aktivnosti. Krožek je trajal 24 šolskih ur, 

pri katerih so udeleženci spoznali različne tehnike ustvarjanja podjetniških idej; naučili so se 

preveriti kakovost in izvedljivost svojih idej, spoznali strukturo, vsebino in namen poslovnega 

načrta. Pridobili so osnovno znanje izdelave poslovnega načrta za že obstoječe ali hipotetično 

podjetje ter spoznali različna programska orodja. Celotno delo je potekalo ob podpori 

računalniškega programa za izdelavo poslovnega načrta. Rezultat krožkov so bili spisani 

poslovni načrti za najobetavnejše podjetniške ideje, v primeru dobre ideje in interesa avtorja 

ideje pa je sledila ustanovitev podjetja z asistenco točke “vse na enem mestu”. Tovrsten krožek 

je deloval že dve leti poprej, pri katerem sta bili odprti dve podjetji (s. p.). Krožek iz šolskega 

leta 2010 pa ni obrodil večjih sadov, saj je aktivnost zamrla po končanem šolskem letu 

(Podjetniški krožki, Vsebina projekta, 2011.)  

 

2.4.3 Podjetniški krožek – Sun, d. o. o. (2009) 

 

Glavna dejavnost podjetja Sun, d. o. o., je poslovno svetovanje, v preteklosti pa so organizirali 

tudi podjetniške krožke za osnovnošolce in srednješolce, in sicer v letu 2009. Projekt je bil v 

osnovi povzet po modelu Durham University po priročniku Enterprise. Dijakom je bilo 

predstavljeno podjetništvo na zanimiv način, utrdili so potrebo po skupinskem reševanju 

problemov in obdelovanju enostavnih podjetniških projektov. Spoznali so poslovni načrt ter tudi 

sami izdelali svojega. Ob koncu šolskega leta so bili najbolj obetavni načrti predstavljeni na 

zaključni konferenci. Krožke so vodili mentorji iz podjetja Sun, vendar so zaradi slabih 

rezultatov projekt opustili že po enem samem letu delovanja (Podjetniški krožek, 2010.). 

 

2.4.4 Podjetništvo za mlade (2008) 

 

Ekonomski inštitut Maribor v sodelovanju z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije je 

v letu 2008 izpeljal podjetniški projekt za osnovnošolce in srednješolce z namenom, da bi 

podjetništvo približali srednješolcem. Pri projektu je sodelovalo 220 dijakov, ki so spoznali: kaj 

je to podjetništvo/podjetnik, kako poteka razvoj poslovne ideje, kako je treba nastopati v 

javnosti, kakšni so gospodarski trendi ter kako si pomagamo z e-orodji na začetku svoje 

podjetniške poti. Kljub vsemu se je projekt zaključil decembra 2008, vključeval pa je 6 srednjih 

šol iz 4 slovenskih regij: podravske, pomurske, savinjske in gorenjske regije (Podjetništvo za 

mlade; dijake, študente, profesorje in mentorje, 2009). 

 

2.4.5 Podjetniški tabor za srednješolce (2007) 

 

Podjetje Alianta, d. o. o., je v sodelovanju z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije ter 

Ministrstvom za gospodarstvo organiziralo brezplačni dvodnevni podjetniški tabor za 

srednješolce. Dijakom so ponudili sklop delavnic ter predavanj uspešnih podjetnikov. Naučili so 
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jih prepoznati dobro poslovno idejo ter metode, kako le-to v čim krajšem času spraviti na trg, 

poleg tega pa kje poiskati vse informacije, nasvete in dodatno pomoč. Tabor je potekal na treh 

lokacijah, v Ljubljani, Kranju in v Mariboru. Tabor lahko definiramo kot predhodnik 

srednješolskih startup vikendov, saj je večina od njih odnesla določeno mero podjetniškega 

razmišljanja ter praktičnih aktivnosti (Dogodek: Podjetniški tabor za srednješolce, 2007). 

 

2.4.6 Teden Mednarodnega podjetništva za mlade (2007) 

 

Ekonomska šola Ptuj je pod okriljem Šolskega centra Ptuj organizirala mednarodni projekt, na 

katerem so bili prisotni finski, hrvaški, avstrijski ter slovenski dijaki. Od ponedeljka do petka so 

se zvrstila številna predavanja na temo podjetništva, prostovoljnega dela, poslovnih načrtov ter 

uspešnih slovenskih podjetij. Poleg delavnic so za dijake pripravili večje število stojnic v obliki 

razstave, kjer so dijaki izvedeli nekaj informacij o delodajalcih, prošnjah za delovna mesta, 

vplivu EU v šolah, Unescu ter usklajevanju ekoloških, družbenih in ekonomskih dejavnikov v 

posameznih podjetjih. Dijaki so s projekta odnesli nekaj koristnih informacij na temo 

podjetništva ter delovanja večjih evropskih in slovenskih organizacij (Mednarodno podjetništvo 

za mlade, 2007). 

 

3 PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – SLOVENSKE PRAKSE 

 

3.1 Ustaljene prakse 

 

Pokazalo se je, da so zametki podjetništva prisotni na slovenskem srednješolskem sistemu že 

približno dve desetletji. Dober primer so učna podjetja, ki so prisotna že od zgodnjih 

devetdesetih let na vseh ekonomskih šolah. Iz tega pa izhajajo sejmi učnih podjetij, kjer že 

tradicionalno izberejo najboljši poslovni načrt, ki je nastal v sklopu predmeta učno podjetje. Prav 

tako od šolskega leta 1995/96 Fakulteta za podjetništvo Gea College organizira državno 

tekmovanje “Mladi podjetnik”, kjer vsako leto izberejo najboljši poslovni načrt po mnenju 

strokovne žirije. Ostale oblike podjetniškega izobraževanja pa so se pojavile šele v zadnjem 

desetletju. 

 

3.2 Podjetništvo kot predmet 

 

V letu 2010 je znašala stopnja samozaposlitve med mladimi (15–24 let) v Sloveniji le 2,6 %, kar 

je bilo tudi pod nivojem Evropske unije, EU-27: 4,2 % (Mladina, končno poročilo o rezultatih 

raziskave, 2010). Odstotek se v naslednjih nekaj letih ni bistveno spremenil, saj se je zaposljivost 

mladih še izdatno zmanjšala. Negativne številke pa so prinesle tudi nekaj sprememb, kot že 

rečeno, so se pojavile prenove učnih programov z večjim poudarkom na poslovno-ekonomskih 

predmetih, predvsem zaradi evropskih direktiv glede pospešenega uvajanja podjetništva v 

srednješolske sisteme ter nizke samozaposljivosti mladih v Sloveniji. Večina zagovornikov 

podjetništva zatrjuje, da je podjetništvo nujno potrebno v predmetniku vseh srednjih šol, saj dijak 

s tem postane samoiniciativen in ustvarjalen. Ne glede na to, da je podjetništvo prisotno v 
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predmetnikih poklicnih in strokovnih šol že kar nekaj let, ne moremo z gotovostjo trditi, da je 

podjetnost dobila mesto v slovenskem srednješolskem sistemu. Težave nastajajo že pri sami 

predaji podjetniškega znanja, saj so nosilci predmetov posamezniki, ki nimajo lastne podjetniške 

izkušnje, potemtakem dijakom predajo golo teoretično znanje. Na dolgi rok je ta problem seveda 

rešljiv. 

 

“Umestiti podjetništvo v predmetnike vseh srednjih šol ni najprimernejša rešitev. Če želimo 

peščico perspektivnih dijakov usmeriti v svoj prvi posel, moramo imeti kompetentne 

posameznike, ki dijake vodijo skozi celoten proces do trenutka, ko postanejo samostojni. V 

Sloveniji pa to zgleda nekako takole: profesor, ki ima tedensko najmanj ur, bo dobil v roke 

učbenik ter dijake naučil teoretičnih osnov podjetništva. S takšno metodologijo je potemtakem 

najprimerneje, da podjetništvo obravnavamo še naprej kot obšolsko dejavnost, kjer se zbirajo le 

perspektivni dijaki, željni ustvarjalnega in podjetniškega razmišljanja,” pravi Matija Goljar, 

vodja Ustvarjalnika, mladinskega podjetniškega pospeševalnika. 

 

Psihoterapevt Vilijem Ščuka pravi, da je poleg matematike, športne vzgoje, slovenščine in 

angleščine podjetništvo nujen predmet v vseh srednjih šolah. Pravi, da je mlade treba naučiti 

delati, tvegati ter biti bolj pogumen, kajti nam šola zagotavlja navidezen občutek varnosti, 

katerega v realnem svetu sploh ni (Nidorfer, 2013). 

 

3.3 Razlogi za izstopajoče iniciative 

 

Slaba polovica 178-ih slovenskih srednjih šol (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2014) ima poleg splošnih in strokovnih predmetov še vsaj eno dodatno (izvenšolsko) podjetniško 

dejavnost, ki je aktivna na šoli (krožki, projekti). Razlogov, zakaj niso podjetniške iniciative 

enakomerno porazdeljene po vseh slovenskih srednjih šolah, je več. Velikokrat botrujejo slabe 

pretekle izkušnje s podobnimi iniciativami ter strah pred ponovnim neuspehom. Premajhno 

število zainteresiranih strokovnih delavcev za vodenje tovrstnih obšolskih dejavnosti, saj le-te ne 

navržejo dodatnega zaslužka. Če podjetniške iniciative potekajo brezhibno, dijaki odnesejo 

veliko koristnih podjetniških znanj. Da dosegajo vidne rezultate, sta ključna predvsem dva 

prevladujoča dejavnika: 

 

 strokovni delavec/mentor/profesor, ki nameni večji del svojega prostega časa mentorstvu 

raznovrstnih projektov in s tem dijakom pomaga k lažji uresničitvi teh; 

 podjetniška izobraževanja/iniciative, ki bazirajo predvsem na praksi, praktičnih aktivnostih 

ter izdelavi prototipov, ki jih dijaki lahko takoj ponudijo trgu in s tem usvojijo koristna 

znanja/veščine. 
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4   SLOVENSKI SREDNJEŠOLSKI PODJETNIŠKI USPEHI 

 

Prenove učnih sistemov ter večja izbira podjetniških obšolskih dejavnosti so botrovale, da so se 

na slovenskih srednjih šolah pričele pojavljati prve dijaške startup ekipe. Med drugim s pomočjo 

organizacij/projektov, ki spodbujajo podjetništvo med mladimi. Tukaj velja omeniti 

Ustvarjalnik, projekt Mladiekoin ter Junior Achievement, pri katerih so pričele nastajati dijaške 

ekipe, ki že v svojih najstniških letih poskušajo z lastnim poslom. Poleg dijakov, ki so gonilna 

sila projektov, imajo ključno vlogo že prej omenjene organizacije, ki perspektivnim dijakom 

nudijo pomoč in mentorstvo. Za uspeh sta ključna predvsem velika želja ter motivacija, dejavnik 

neuspeha v teh najstniških letih pa je predvsem prevzem odgovornosti, ki ga dijaki v “varnem” 

šolskem sistemu niso vajeni. Raziskava, ki jo je opravila revija Mladina v letu 2010, lepo 

prikazuje, zakaj bi bili mladi raje zaposleni pri delodajalcu, kot pa bili samozaposleni. 

 

Slika 3: Razlogi, zakaj se mladi ne samozaposlijo v % 

 
Vir: Mladina, končno poročilo raziskave, 2010.  

 

Dijaške ekipe, ki so se v Sloveniji pričele pojavljati po letu 2011, so prikazane v Tabeli 2. V 

tabeli so prikazane tako uspešne dijaške ekipe, ki še vedno delujejo, kot tiste, ki so zamrle že v 

prvi fazi svojega nastanka. Za vsemi ekipami (ker gre za dijake) v večini stojijo že prej omenjene 

organizacije. V tabeli je tako razvidna uspešnost ekip pod okriljem različnih organizacij. 
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Tabela 2: Slovenski dijaški Startup ekipe od leta 2011 

Dijaški 

Startup 

Izdelek/ 

Storitev 

Leto Kdo stoji za 

ekipo? 

Vidni rezultati V prihodnje 

Wivu Gre za aplikacijo, ki 

uporabnikom dnevno 

ponudi nove izzive in jih 

spodbudi, da na ustvarjalen 

način pokažejo, kako vidijo 

svet in soustvarjajo družbo. 

2
0

1
3
 

Ustvarjalnik/ 

Gimnazija Vič 

Aplikacija je od aprila 

2014 prisotna tako na 

APP Storu kot tudi na 

Google Play-u. 

Optimizirati verzijo 

za vse pametne 

telefone. Postaviti 

spletno stran na 

podobnem principu. 

Monitio Ustvarjajo zapestnico, ki z 

vibracijami uporabnika 

opomni, da mora vzeti 

zdravila in preneha vibrirati 

šele, ko se jim ta približa. 2
0

1
4
 

Ustvarjalnik/ II. 

Gimnazija 

Maribor 

Ekipa Monitio je 

zmagala na 

Ustvarjalnikovem 

Startup dijaškem 

vikendu 2014, Startup 

vikendu v Mariboru 

ter Startup vikendu v 

Splitu. 

Izdelati optimalen 

prototip, pridobiti 

investitorje, 

ustanoviti podjetje ter 

pričeti s kampanijo 

na Kickstarterju. 

Etno Art Ekipa si prizadeva, da bi 

spet obudili domačo obrt, ki 

je v zadnjih letih zamrla. To 

želijo rešiti s spletno 

trgovino, na kateri bodo v 

ponudbi izdelki iz domače 

obrti. 

2
0

1
4
 

Ustvarjalnik/ 

Gimnazija Vič 

Postavili so spletno 

stran. Organizirali so 

že natečaj za domače 

obrtnike. 

Optimizirati spletno 

stran, povečati 

ponudbo ter še bolj 

poudariti to 

medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Calypso 

Project 

Calypso je raziskovalna 

podmornica, ki jo izdeluje 

več kot 50 dijakov 

Gimnazije Vič in bo v letu 

2014 zaplula v Jadransko 

morje. 

2
0

1
3
 

Gimnazija Vič Prvi prototip 

raziskovalne 

podmornice je že v 

končni fazi. 

Osnovni cilj v letu 

2014 je uspešno 

izvesti spust 

podmornice do 

globine 1 km. 

Povezati se z 

raziskovalnimi 

podjetji. 

99 Idej On-line sistem za 

mikrofinanciranje idej 

mladih, ki bo mlade 

podjetnike povezala z 

investitorji ter izkušenimi 

(kolegi) podjetniki. 

2
0

1
4
 

Ustvarjalnik V aprilu 2014 so 

organizirali prvo 

srečanje med mladimi 

in podjetniki. 

Razviti aplikacijo ter 

spletno stran, s 

katerima bi omogočili 

interakcijo med 

mladimi ekipami in 

investitorji. 

E-Skiro 

d.d. 

Izdelava električnega 

skiroja, ki doseže do 25 

km/h. Zaradi večjih koles je 

poleg mestne vožnje 

primeren tudi za "off road" 

steze. 

2
0

1
3
 

Junior 

Achievement/ 

ŠC Škofja Loka 

Ustanovili so dijaško 

delniško družbo ter v 

mesecu maju izdelali 

prvi prototip s 

pomočjo podjetja 

Domel.  

Podjetje pričakuje v 

prihodnjem letu skiro 

ponuditi na tržišče 

vsem zainteresiranim 

kupcem. 

Donum 

Dulce d.d. 

Podjetje se ukvarja z 

izdelavo ročno izdelanih 

naravnih izdelkov, ki bi bili 

čim bolj prijazni različnim 

tipom kože. Izdelki ne 

vsebujemo konzervansov 

ter drugih umetnih aditivov. 

2
0

1
3
 

Junior 

Achievement/ 

Škofijska 

Gimnazija 

Ustanovili so dijaško 

delniško družbo. 

Pričeli so s s spletno 

prodajo. Zmagovalci 

tekmovanja "Moje 

Podjetje", ki ga 

organizira JA. 

V prihodnje želijo 

dopolniti svojo 

ponudbo naravnih 

kozmetičnih izdelkov. 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

inUmivalnik Premični umivalnik, ki 

nam hkrati zmoči, omili, 

spira in na koncu posuši 

roke, ter tako poskrbi za 

bolj higienično umivanje 

rok. 

2
0

1
3
 

Junior 

Achievement/ 

Ekonomska šola 

Ljubljana 

Ekipa je zmagala na 

državnem tekmovanju 

za najboljši poslovni 

načrt 2014. Izdelali so 

prvi prototip. 

Z več podjetji so v 

pogovorih, saj želijo 

dodelati zunanjost ter 

dokončan izdelek 

testno ponuditi 

kupcem na trgu. 

Termocopati 

TOC d.d. 

Podjetje se ukvarja z 

izdelavo copat z grelno 

funkcijo, ki deluje s 

pomočjo litijeve baterije 

ter grelne folije. 

2
0

1
3
 

Junior 

Achievement/STP

Š Trbovlje 

Ustanovili so dijaško 

delniško družbo ter 

izdelali so že nekaj 

ducatov izdelkov, ki jih 

prodajajo izključno na 

šoli. 

Ob večjem 

povpraševanju se 

bodo povezali z 

lokalnimi čevljarji ter 

pričeli s spletno 

prodajo. 

E-Beat Aplikacija, ki 

glasbenikom omogoča 

avtomatski zapis not ob 

igranju instrumenta. 

2
0

1
2

–
2

0
1

3
 

Z
am

rl
 

Ustvarjalnik Izdelana testna 

aplikacija. Najboljši 

startup 2013 po izboru 

organizacije 

TechCrunch. 

Končna verzija 

aplikacije ni pristala 

nikoli na trgu. Prišlo 

je do nesoglasja med 

člani ekipe ter 

mentorjem, razpad 

ekipe konec leta 

2013. 

C–You Spletna aplikacija za 

virtualno pomerjanje očal. 

2
0

1
2

–
2

0
1

3
 

Z
am

rl
 

Mladiekoin Izdelan prototip 

naprave. Hkrati 

poimenovan za prvi 

dijaški startup nasploh. 

Ekipa dobi 10.000 € 

investicije, vendar 

zaradi resnosti posla 

in nadaljnjega 

šolanja ekipa zavrne 

ponudbo. 

Lintrip Aplikacija, ki potnikom 

omogoča kombiniranje 

različnih načinov prevoza 

od točke A do točke B po 

najugodnejši ceni. 2
0

1
2

–
2

0
1

3
 

Z
am

rl
 

Podjetniški 

krožek Gimnazije 

Novo mesto 

Izdelava prototipne 

spletne strani. Zmaga na 

Startup Celovec 2013. 

Dijaška Startup ekipa 

je prenehala z 

delovanjem junija 

2013 zaradi 

pomanjkanja 

motivacije. 

Quick Coffe 

Cup 

Mobilna aplikacija, ki 

omogoča naročilo kave 

vnaprej pri sodelujočih 

lokalih. Hkrati ponuja 

abonma za vnaprejšnje 

mesečno plačilo kave po 

ugodni ceni. 

2
0

1
3

–
2

0
1

4
 

Z
am

rl
 

Ustvarjalnik Izdelana je bila testna 

aplikacija, ki jo je 

uporabljala peščica 

ljubljanskih lokalov. 

Projekt ni nikoli 

zaživel v celoti, saj 

končna aplikacija ni 

prišla nikoli na 

tržišče, ker ni bilo 

zanimanja na trgu. 

Projekt je zamrl v 

začetku leta 2014. 

Doin Good Spletna stran za ljudi, ki 

bi radi postali 

prostovoljci, a se ne bi 

pridružili nobeni 

organizaciji. 2
0

1
2

–
2

0
1

3
 

Z
am

rl
 

Ustvarjalnik Nagrada za najbolj 

kreativno idejo na 

Startup Celovec 2013. 

Ekipa je prenehala z 

delovanjem julija 

2013 zaradi šolskih 

obveznosti ter 

pomanjkanja 

motivacije. 

Atelje 4, d. d. Podjetje se ukvarja s 

fotografijo in video 

produkcijo, ki vključuje 

snemanje šolskih glasil ter 

predstavitev na STPŠ 

Trbovlje 

2
0

1
3

–
2

0
1

4
 

Z
am

rl
 

Junior 

Achievement/STP

Š Trbovlje 

Startup je vpisan v 

register dijaških podjetij 

v okviru programa Moje 

Podjetje v šolskem letu 

2013/14. 

Podjetje je celotno 

šolsko leto zbiralo 

sredstva, vendar je 

bilo naposled 

likvidirano konec 

šolskega leta. 

Vir:  Calypso Project, 2014; Junior Achievement Programs, 2013; Mladiekoin, 2013;                               

Podjetniški krožek in podjetništvo, 2014; Ustvarjalnikovi podjetniški krožki, 2013.  
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5   ANALIZA INTERVJUJEV IN ANKETE MED MLADIMI 

 

Dijaške ekipe so prikazale dobre rezultate na Startup tekmovanjih bodisi doma kot tudi v tujini, a 

to še ne pomeni, da imajo dovolj podjetniškega znanja za ustanovitev lastnega podjetja. V 

zadnjih letih se je pojavilo kar nekaj mladih slovenskih ekip, ki so osvojile raznovrstne nagrade 

na tujih startup tekmovanjih. Za večino pa je bil preskok iz mlade startup ekipe v čisto pravo 

podjetje zaradi pomanjkanja izkušenj prevelik zalogaj. V tej točki sem opravil polstrukturirane 

intervjuje z današnjo generacijo mladih ter jih povprašal, kaj je po njihovem mnenju ključno za 

uspešno podjetniško zgodbo že v srednješolskih letih.  

 

5.1 Metoda zbiranja podatkov 

 

5.1.1 Polstrukturirani intervju 

 

Polstrukturiran intervju štejemo med kvalitativne metode zbiranja podatkov, s katerim je mogoče 

priklicati več informacij, prav tako je zaradi manjšega števila sodelujočih možno posvetiti 

vsakemu respondentu več pozornosti. S polstrukturiranim intervjujem pridobivamo podatke o: 

 

 okoliščinah oz. kontekstu; 

 prepričanjih, mnenjih, stališčih in vrednotah; 

 globljih vidikih problema: o izkušnjah ljudi, njihovi motivaciji in načinu razmišljanja. 

 

Polstrukturiran intervju omogoča poglabljanje razumevanja problema ter hkrati zbiranje 

podatkov na manjšem vzorcu ljudi. Primerna je uporaba pri manjših preglednih raziskavah in 

študijah primerov. Vprašanja so odprte narave, ki prikažejo mnenja ter stališča sodelujočih. 

Vprašanja so razumljiva, nedvoumna ter jedrnata, tako lahko izločimo bistvo. Metodo lahko 

kombiniramo z drugimi metodami, vendar za razliko od kvantitativnih metod zahtevajo veliko 

časa (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014). 

 

5.1.2  Intervju z nekdanjimi in rednimi dijaki 

 

Iva, 19 let 

Članica več dijaških ekip, s katerimi je dosegla vidne rezultate na več Startup tekmovanjih, 

pravi, da je ključen dejavnik uspeha veliko motivacije celotne ekipe. Iva je bila članica ekipe C-

YOU, ki je dobila 10.000 € investicije za zagon podjetja, vendar se ekipa ni odločila za ta korak, 

saj bi to pomenilo prekinitev šolanja ter popolno osredotočenost na posel že pri 17-ih letih. 

Približujoča matura, logistične težave ter pomanjkanje motivacije so bili ključni dejavniki 

neuspeha dijaških ekip, pri katerih je sodelovala. Pravi, da je veliko odnesla tako od podjetniških 

krožkov, ki jih je obiskovala, kot tudi od tekmovanj, na katerih je sodelovala. Tovrstne aktivnosti 

so ji dale dodatni elan glede nadaljnjega študija podjetništva na Ekonomski fakulteti. Nekoč se 

vidi kot uspešna podjetnica. 
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Jaka, 17 let 

Poimenovali so ga kot najuspešnejši dijaški podjetnik svoje generacije, svojo podjetniško zgodbo 

je delil tudi na TEDx University of Ljubljana, prihodnje leto pa bo svoje podjetniške ideje 

razvijal v ZDA, saj je bil sprejet na univerzo Watson. Sam pravi, da se še nima za podjetnika, 

kljub temu pa pravi, da še ni naletel na nerešljiv problem na svoji “mladi” podjetniški poti. Jaka 

je idejni vodja aplikacije, ki vsakodnevno postavi fotografski izziv, pri katerem posameznik 

uporabi vso svojo kreativnost in domišljijo. Na začetku svoje podjetniške poti, kot sam pravi, mu 

je največjo podporo nudil Ustvarjalnik, saj mu je nudil vse potrebne kontakte in reference za 

brezhibno nadaljevanje svoje podjetniške zgodbe. Poleg tega je redno obiskoval tudi podjetniški 

krožek ter s pomočjo tega nadgrajeval svojo idejo. Kljub zelo koristnim Ustvarjalnikovim 

krožkom, polnih napotkov, je moral velikokrat tudi sam nameniti veliko svojega prostega časa 

razvijanju aplikacije. Če želi dijak že v svojih srednješolskih letih pričeti z lastnim poslom, mora 

biti izjemno motiviran in zagnan, saj veliko podpore v teh letih ne bo bil deležen. Prepričan je, 

da bo nekoč postal uspešen podjetnik. Za konec pa pravi, da mu je podjetniški krožek še dodatno 

pomagal pri odločitvah o njegovi prihodnosti. 

 

Meta, 18 let 

Dijakinja četrtega letnika Gimnazije Vič, ki redno obiskuje Ustvarjalnikov podjetniški krožek. S 

sošolko si prizadevata obuditi domačo obrt, ki je v zadnjih letih zamrla. Problem rešujeta s 

spletno trgovino, na kateri najdemo široko paleto izdelkov iz domače obrti. Pri obiskovanju 

krožka sta jo hitro prevzeli ustvarjalno in podjetniško razmišljanje. Pravi, da si želi še 

podjetniškega znanja, zato bo svoj študij nadaljevala na Ekonomski fakulteti. Če je do nedavnega 

želela imeti varno in stalno zaposlitev, jo je sedaj dokončno prevzelo podjetništvo, v prihodnje 

si želi postati uspešna razgibana podjetnica. V svojih srednješolskih letih želim čim več potovati 

ter spoznavati druge kulture, saj pravi, da spoznavanje širše okolice človeka bogati. Današnjo 

generacijo mladih vidi kot izredno motivirano, vendar poudarja, da brez močne želje po 

ustvarjanju nečesa se rezultati le s težka pokažejo. 

 

Dijaki so enotnega mnenja, neuspešen zagon dijaškega startup podjetja je lahko le pozitivna 

stvar in prav nič negativna. Pri udejstvovanju lastne poslovne ideje so prav vsi dijaki šli skozi 

več faz, pri katerih so spoznali lasten izdelek, trg ter vse aktivnosti, ki so s tem povezane. 

Pravijo, da vsakdo, ki gre skozi sito dijaških startupov, odnese veliko praktičnih izkušenj že v 

svojih srednješolskih letih. To še posebej cenijo dijaki splošnih gimnazij, saj pravega stika s 

podjetništvom poleg podjetniških krožkov nimajo. 
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5.2 Metoda zbiranja podatkov 

 

5.2.1 Anketni vprašalnik 

 

Poleg polstrukturiranih intervjujev, ki jih štejemo pod kvalitativne metode zbiranja podatkov, 

sem uporabil tudi kvantitativno metodo zbiranja podatkov med nekdanjimi dijaki, in sicer 

anketni vprašalnik. Pri kvantitativnih metodah lahko respondentu določeno informacijo 

prikličemo iz kratkoročnega spomina, pri čemer anketar respondentu ne izda vseh odgovorov, 

ampak le nekaj. Tako lahko govorimo, da gre po večini za strukturirane anketne vprašalnike z 

zaprtimi odgovori, ki so relativno omejeni. Pri anketnem vprašalniku gre predvsem za številčne 

numerične podatke ter strinjanja z neko trditvijo. To namreč omogoča analizo podatkov v 

razpredelnicah oz. z grafičnim prikazom. Prav tako pa je mogoče na zelo enostaven način 

kvantitativne (količinske) podatke analizirati ter primerjati med seboj (Kvalitativne in/ali 

kvalitativne empirične raziskave, 2014). 

 

5.2.2 Analiza anketnih vprašalnikov 

 

Ključen namen anketnega vprašalnika, namenjenega nekdanjim dijakom, ki imajo že 

srednješolsko izobrazbo, je ugotoviti, ali jim je znanje, pridobljeno v srednješolskih letih, 

koristilo v nadaljnjem življenju. Govorimo o teoretičnem znanju, podjetniških veščinah in 

praktičnih aktivnostih, ki so jih spoznali v srednjih šolah. Poudarek sem namenil nekdanjim 

dijakom poklicnih ekonomskih šol, saj so ti imeli največji stik s podjetništvom že v svojih 

srednješolskih letih, tako s podjetniškimi predmeti kot praktičnim usposabljanjem.  

 

 Poklicne srednje šole naj bi bile v večini bolj praktično naravnane od strokovnih gimnazij. Iz 

te predpostavke pa je izhajalo tudi vprašanje o praktičnem izobraževanju, ki so ga bili deležni 

v svojih srednješolskih letih. Večina anketiranih je mnenja, da so iz srednje šole odnesli 

premalo praktičnega znanja, ne glede na to, ali so po končani srednji šoli nadaljevali s 

študijem oziroma se zaposlili. Podatki so prikazani na sliki 4. 
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Slika 4: Pridobljeno praktično znanja pri nekdanjih dijakih poklicnih ekonomskih šol v % 

 

Vir: Lasten, 2014. 

 

Če je še pred desetletjem držalo dejstvo, da ti uspešno zaključeno šolanje na koncu prinese tudi 

zaposlitev, lahko danes rečemo, da ta predpostavka ne drži več. Ključne so praktične izkušnje in 

usposabljanja, ki jih pridobijo mladi v svojih srednješolskih in študentskih letih. Dijak je na 

poklicni srednji šoli deležen 152 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (CPI, 2013). 

Praktično rečeno, med 4-letnim šolanjem je deležen mesec dni praktičnega usposabljanja, kar je 

po mnenju dijakov, ki so končali s šolanjem, premalo.  

 

 Predlogov, kako izboljšati praktično usposabljanje v srednjih šolah, je bilo kar nekaj. Nekaj 

najzanimivejših aktivnosti, predlaganih s strani srednješolcev, sem prikazal v Grafu 2. Dijaki 

so prepričani, da bi z več takšnimi aktivnostmi lahko pripomogli k večji zaposljivosti mladih 

po končanem šolanju.  

 

Slika 5: Predlogi, nekdanjih dijakov poklicnih ekonomskih šol glede praktičnega dojemanja 

snovi v % 

 
Vir: Lasten, 2014. 
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Ostali predlogi: organizirati več podjetniških dogodkov in delavnic, tako da bi se lahko vsak 

dijak našel v eni panogi (segmentu), pomoč šole pri iskanju poletne (sezonske) zaposlitve, 

vključevanje gostov iz prakse pri strokovnih predmetih, umestitev srednješolskega kariernega 

centra, ki nudi dijakom podporo glede nadaljnjega študija, ter še mnogo drugih predlogov. 

Predlagatelji teh rešitev niso dijaki, ki upajo na zaposlitev po končanem šolanju, ampak dijaki, za 

katerimi so srednješolska leta že mimo. Od današnje generacije mladih se pričakuje, da imajo 

poleg pridobljenih teoretičnih znanj tudi določeno mero delovnih izkušenj ter praktičnega 

znanja, v nasprotnem primeru jim podjetja niso pripravljena ponuditi zaposlitve. 

 

6   ANALIZA INTERVJUJEV S STROKOVNIMI DELAVCI 

 

Informacije sem pridobil s polstrukturiranim intervjujem, ki sem ga opravil med strokovnimi 

delavci, mentorji srednješolskih projektov ter profesorji podjetništva. Želel sem izvedeti njihovo 

razmišljanje, mnenja, vrednote ter stališča glede podjetniškega in praktičnega izobraževanja na 

srednješolskem nivoju. 

 

6.1 Rezultati intervjuja 

 

Mnogi pravijo, da je podjetništvo pojem, katerega bodo dijaki usvojili šele na fakultetah pri 

svojem nadaljnjem študiju, saj se za ustanovitev lastnega podjetja odloči le majhen delež 

posameznikov. Pa vendar je moč opaziti, da se v zadnjih nekaj letih nameni večji poudarek tako 

podjetniškim, poslovnim in ekonomskim predmetom kot tudi podjetniškim dogodkom, 

delavnicam, natečajem, krožkom in podjetniškim srečanjem. V raziskavo sem zajel določeno 

število strokovnih delavcev, profesorjev ter mentorjev podjetniških projektov, ki vodijo 

podjetniška izobraževanja po slovenskih srednjih šolah. V raziskavo sem zajel tako posameznike 

poklicnih šol kot strokovnih gimnazij. Želel sem izvedeti njihovo mišljenje, njihova stališča ter 

način razmišljanja, zato sem za raziskavo uporabil polstrukurirani intervju. Pridobljene podatke 

sem predstavil v nadaljevanju. 

 

 Izvajalci podjetniškega izobraževanja 

Pri večini primerov govorimo o profesorjih podjetništva, ki poučujejo na posameznih srednjih 

šolah. Velja poudariti, da je podjetništvo kot predmet prisotno zgolj na ekonomskih poklicnih 

in strokovnih šolah. Povprečen profesor poučuje večje število ekonomsko-poslovnih 

predmetov, ki jih lahko najdemo v predmetniku ekonomskih šol.  

Poslovanje podjetij (učno podjetje), poslovni projekt, podjetništvo, sodobno 

gospodarstvo, uporabna ekonomika ter osnove podjetništva in prodaje so le nekateri 

srednješolski predmeti s podjetniško vsebino, ki jih lahko zasledimo. Tako široka paleta 

predmetov je prisotna od prenove učnih programov, ko so bili uvedeni moduli. Raziskava je 

pokazala, da poleg ekonomskih se predmeti s podjetniško vsebino izvajajo tudi na splošnih 

gimnazijah, lesarskih, gastronomskih, gradbenih, kmetijskih in živilskih srednjih šolah. 
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 Porazdeljenost podjetniških iniciativ 

Pokazalo se je, da izvajalci dajejo velik poudarek ostalim iniciativam, ki so povezane s 

podjetništvom, pa vendar jih ne najdemo v predmetniku. Kar nekaj jih je omenilo, da 

mentorirajo perspektivne dijake za državna tekmovanja iz ekonomije in poslovne matematike. 

Prisotni so pri podjetniškem krožku, če se le-ta izvaja. Z dijaki pa prav tako sodelujejo pri 

Ekoindeksu ter različnih evropskih projektih. Velja izpostaviti peščico najzanimivejših 

projektov, ki so se pojavili na osrednjeslovenskih srednjih šolah, in sicer projekt za dvig 

socialnega in kulturnega kapitala, spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti med dijaki ter krožek finančno opismenjevanje mladih. Izpostavimo lahko 

Gimnazijo Vič v Ljubljani, saj je s podjetniškega vidika najbolj “bogata”. Dijaki trenutno 

namenjajo svoj prosti čas razvijanju podmornice Calypso, pred dvema letoma pa so uspešno 

izpeljali projekt “Vič gre v vesolje”, ko so v vesolje izstrelili sondo. Poleg tega se na šoli 

izvajajo še podjetniški krožek, biotehnološki krožek ter mnogo drugih projektov. Lahko bi si 

samo želeli, da bi podobno podjetniško vzdušje vladalo na vseh slovenskih srednjih šolah, 

vendar sta za to potrebna dva ključna elementa: motivirani dijaki, ki gojijo veliko ljubezen do 

raziskovanja, znanosti in ustvarjanja, in zavzet mentor, ki je gonilna sila novih projektov. 

 

 Nadgradnja znanja 

Pri tej točki so bili profesorji in mentorji projektov podobnega mnenja, dijaki, ki sodelujejo 

pri dodatnih projektih in tekmovanjih, nadgradijo svoje znanje v primerjavi z njihovimi 

vrstniki. Je že res, da si dodatnega znanja v povprečnem srednješolskem razredu želijo dva ali 

trije dijaki, vendar je peščica teh gonilna sila večine srednješolskih projektov. Dijak z 

vključevanjem v raznolike podjetniške iniciative pridobi: srečanje z realnim okoljem ter 

nova poznanstva, dodatne izkušnje, različne veščine, znanja in kompetence, postane bolj 

samozavesten, pridobi podjetniške kompetence, uči se na napakah, teorijo prične 

povezovati s prakso ter izboljša sposobnost hitrega prilagajanja, komuniciranja in 

javnega nastopanja. Mlade je treba usmeriti v projekte, ki morajo biti v skladu z njihovimi 

interesi, prepričanji, vrednotami tam, kjer se dobro znajdejo in preizkušajo svoje znanje na 

praktičnih aktivnostih. 

 

 Prenove/nadgradnje predmetnikov 

Z željo po umestitvi večjega števila poslovno-ekonomskih predmetov v predmetnike 

poklicnih in strokovnih ekonomskih šol so se pričeli pojavljati tudi prvi večji organizacijski 

problemi. Ko se 1 predmet razdeli v 12 modulov, je potemtakem potrebno tudi večje število 

izvajalcev, saj se število ur kar na enkrat drastično poveča, prav tako se snov pri nekaterih 

predmetih podvaja. Srednje šole z manjšim številom dijakov ne utegnejo izvajati vseh 

modulov, te obstajajo zgolj na papirju, saj je praktično nemogoče izvajati modul za 5 dijakov. 

Izbor modulov je zato po nekaterih šolah zelo omejen. Negativno so nekateri profesorji 

ocenili izpad klasične ekonomije iz predmetnika poklicnih šol, saj je prejšnjim generacijam 

dajala okvir za razumevanje ostale snovi. Problematika razčlenjevanja snovi na več modulov 
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pa se pri dijakih pokaže na maturi, kjer dijaki niso zmožni vseh pridobljenih informacij 

združiti v smiselno celoto. 

 

 Srednješolsko praktično znanje 

Tisti dijak, ki je željan dodatnega praktičnega znanja, ga bo tudi usvojil, saj na večini srednjih 

šol potekajo tako projekti kot raznovrstni krožki, ki so bazirani na praktičnih aktivnostih. 

Poudariti pa je treba nekaj, iluzorno je pričakovati, da se bodo dijaki prakse naučili v šoli. 

Šola mora dati dijakom osnovo, da se bodo v praktičnem delu hitro znašli ter v najkrajšem 

možnem času usvojili prakso. Pisanje poslovnih načrtov ocenjujejo kot pozitivno za dijake. 

Potreben pa je preskok, ko dijaki ob koncu preračunavanja ustvarijo lasten izdelek. Obvezna 

praksa je v poklicnih srednjih šolah pozitivno ocenjena, saj je večina dijakov s strani 

delodajalcev ob koncu opravljanja pohvaljena.  

 

Poslovanje podjetij (učno podjetje), ki je prisotno na vseh poklicnih ekonomskih šolah, je po 

mnenju vseh profesorjev odlična metoda poučevanja, saj gre za praktičen prikaz delovanja 

pravega podjetja. Predmet je zelo koristen, saj dijaki praktično preizkusijo pridobljeno 

teoretično znanje, soočeni so s celotnim poslovanjem podjetja. V navideznih podjetjih se 

naučijo komunicirati med seboj, soočeni so z “realnimi” problemi, seznanjeni so z vso 

dokumentacijo, ki nastopa v podjetjih, ter z rotacijo spoznajo različna delovna mesta. 

 

 Cilji 

Vsi profesorji so pozitivno pritrdili, da se v celoti držijo ciljev predmetov. Kljub temu pa si 

lahko vsi dovolijo do 20 % odstopanj od učnega načrta, saj jim je to omogočeno. Večina se 

tega poslužuje, saj umeščajo v učne načrte aktualne tematike, ki jih povežejo s teorijo. 

Nadgradnja snovi z aktualnimi prikazi je odlična dopolnitev, vendar poudarjajo, da je veliko 

prilagajanja glede na zmožnosti vseh dijakov. Če izpostavimo dva dobra primera: ogled filma 

“Inside Job” pri predmetu finančni trgi in institucije, ki nazorno prikazuje nastanek 

gospodarske krize iz leta 2008 ter razčlenjevanje letnega poročila podjetja Fructal pri 

predmetu podjetništvo. 

 

 Pridobljeno podjetniško znanje iz poklicnih šol/gimnazij 

Pokazalo se je, da imajo tako na strokovnih gimnazijah (ekonomskih) kot tudi splošnih 

gimnazijah dijaki na voljo veliko manj praktičnih usposabljanj, praktičnih predmetov ter 

nasploh podjetniških predmetov kot poklicne srednje šole. Če izhajamo iz dejstva, da so 

gimnazije odskočna deska za terciarno izobrazbo, torej univerzitetni študij, so potemtakem 

predmetniki dobro zastavljeni. Pa vendar so tukaj vidne pomanjkljivosti. Nekateri profesorji 

pravijo, da dijaki iz poklicnih šol včasih odnesejo veliko več koristnega znanja kot njihovi 

sovrstniki iz gimnazij, tako strokovnih kot splošnih. Nekateri so predlagali, da bi gimnazijci 

morali imeti več praktičnih aktivnosti, kjer bi lahko dijaki dejansko razvijali svoje startupe ob 

mentorski pomoči profesorjev, obenem pa bi bilo to del šolskih obveznosti. Spet drugi bi 

umestili kar “učno podjetje” v gimnazijske predmetnike, kjer bi dijaki spoznali poslovanje 

podjetij. Glede na to, da gimnazijec strokovne gimnazije po opravljeni maturi nima niti ene 

same ure praktičnega usposabljanja, bi bilo koristno nekaj narediti v tej smeri, ali z uvedbo 
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obvezne strokovne prakse kot poteka na poklicnih šolah oziroma umestitve večjega števila 

ekonomskih predmetov/modulov v predmetnike. Kljub temu, da povprečen gimnazijec 

nadaljuje s terciarnim študijem, se je pokazalo, da bi bilo praktično usposabljanje ter 

seznanitev s podjetništvom že v srednjih šolah koristnega pomena tudi za gimnazijce.  

 

 Količina podjetniških iniciativ 

Spodbudno je, da je večina profesorjev pritrdila, da na njihovih srednjih šolah poteka kar 

nekaj podjetniških iniciativ že vrsto let. Pohvalili so se, da dijaki obiskujejo podjetniške 

krožke, natečaj Inatri.eu, natečaje Gospodarske Zbornice Slovenije (GZS), organizirajo 

Startup vikende, podjetniške večere ter podjetniške tedne, vabijo goste iz prakse ter 

organizirajo podjetniške delavnice z aktualnimi vsebinami. Sliši se odlično! Pa vendar 

porazdelitev iniciativ ni enakomerna po vseh srednjih šolah, tukaj velja izpostaviti trud 

Gimnazije Novo mesto, nekaterih ljubljanskih ter mariborskih srednjih šol, ki veliko vlagajo v 

podjetniška izobraževanja. Izvajalci podjetniških vsebin priznavajo, da se finančna stiska 

posameznih šol pozna prav pri podobnih “popoldanskih” projektih, saj za tovrstne iniciative v 

zadnjem obdobju preprosto zmanjka denarja. Tako je količina projektov odvisna od pobude 

profesorjev, ki svoje delo opravljajo brezplačno, ter motiviranih dijakov, ki so željni novih 

znanj. Potrebne je čim več interakcije med šolami, saj se tako vzpostavi zdrava 

konkurenčnost, tekmovalnost, ki je lahko za dijake le poučna in koristna. Profesorji so 

mnenja, da je vključevanje na raznovrstna tekmovanja in natečaje, kjer prihaja do stikov med 

dijaki, odlična izkušnja za vsakega posameznika. 

 

 Ustanovitev podjetja v srednješolskih letih 

Ustanoviti lastno podjetje že v svojih srednješolskih letih, da ali ne? Vprašanje, ki je za 

nekatere sporno, za druge spet ne. Večina jih zatrjuje, da poskusiti ni greh, saj s tem dijak 

pridobi odlične izkušnje, ki jih bo s ponosom ponesel naprej v življenje, pa četudi bo to 

neuspeh. Vsaka šola ima nekaj perspektivnih dijakov, ki so že sedaj pripravljeni pričeti s 

svojim poslom in tukaj imajo ključno vlogo njihovi profesorji, mentorji, saj so oni tiste osebe, 

ki jih lahko vodijo do prvih uspehov. Veliko jih pravi, da nastanejo tukaj le pozitivne 

izkušnje, pa četudi ne gre za ravno pravo podjetje, ampak samo za večji projekt. V vsakem 

primeru bo dijak nadgradil svoje znanje, predvsem pa z izkazovanjem svojega potenciala 

povečal svojo samozavest. Veliko je zagovornikov šole, češ da je šola na prvem mestu. 

Vendar kaj hitro se pokaže, da dijak s sodelovanjem pri raznolikih projektih odnese več 

poučnih informacij kot s sedenjem za šolsko klopjo. Kljub temu pa vlada eno skupno 

prepričanje, v Sloveniji imamo veliko obetavnih mladih podjetnikov, ki lahko s pravim 

mentorstvom in s pravo mero motivacije kaj kmalu pričnejo z ustanavljanjem lastnih podjetij. 
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SKLEP 

 

Osnovni cilj moje strokovne naloge je bil bralcu prikazati vsa aktualna ter že pozabljena 

podjetniška izobraževanja na slovenskem srednješolskem nivoju. Pokazalo se je, da srednje šole 

vlagajo kar veliko h krepitvi podjetništva v šolah, tako v obliki krajših dogodkov kot v obliki 

krožkov, ki so prisotni v večini slovenskih šol. Pokazalo se je, da je modernejše poučevanje 

podjetništva (npr. z metodologijo Lean Startup) veliko bolj efektivno od ostalih klasičnih metod, 

saj so tako dijaki soočeni z večjim številom praktičnih aktivnosti. Večina pozabljenih 

podjetniških izobraževanj se je bazirala na zastarelih metodah ter pisanju poslovnih načrtov. Z 

metodologijo Lean Startup se je v zadnjih par letih pojavilo največ dijaških Startup ekip, ki so 

poskušale prodreti na trg. Večina od njih pa žal neuspešno, saj je bila umestitev na trgu za njih 

prevelika ovira. 

 

V drugem delu zaključne naloge sem ugotavljal stališča dijakov in strokovnih delavcev glede 

srednješolskega podjetništva. Pokazalo se je, da je mladih ambicioznih “podjetnikov” v Sloveniji 

izredno malo. Vendar so vsi tisti, ki so že v svojih srednješolskih letih zašli v podjetniške vode, 

od tega veliko odnesli. Samomotivacija in količina časa, ki je namenjena projektu, sta dva 

ključna dejavnika uspeha. Ko določen projekt zapusti “šolske klopi”, je dijak velikokrat 

prepuščen samemu sebi, zato je treba v tej smeri še veliko postoriti. Tovrstnih podjetniških 

izobraževanj, ki so prisotna v zadnjih nekaj letih, je v preteklosti primanjkovalo, saj je večina 

nekdanjih srednješolcev mnenja, da so iz svojih srednješolskih let odnesli premalo praktičnih 

znanj, ne glede na to, kaj so počeli po končanem šolanju. 

 

Metodologija, uporabljena s strani strokovnih delavcev, profesorjev in mentorjev pri različnih 

podjetniških izobraževanjih, se je pokazala kot moderna, poučna, z večjo mero praktičnih 

aktivnosti. Ob upoštevanju obnovljenih ciljev predmetov jih večina nadgradi učni načrt z 

aktualno tematiko. Pri tem pa uporabljajo različne metodologije poučevanja, ki vključujejo tudi 

vizualne prikaze. Prenove učnih programov so bile za nekatere manjše šole definitivno prevelik 

zalogaj. Zaradi manjšega števila profesorjev, ponavljajoče se snovi ter omejenih sredstev se 

nekateri moduli ne izvajajo, teoretično so prisotni, vendar so praktično neizvedljivi.  

 

Zelo spodbuden podatek je ta, da je vsaj ena iniciativa prisotna na večini srednjih šol, bodisi v 

obliki krožka, projektov, delavnic ali podjetniških tednov. Slovensko šolstvo se giblje v pravi 

smeri, saj je moč opaziti nekaj zelo uspešnih metod uvajanja podjetništva v izobraževalne 

sisteme. Teh je le peščica, zato je potrebno, da se vsa ostala podjetniška izobraževanja zgledujejo 

po najučinkovitejših. S pravo metodologijo poučevanja ter s kompetentnimi izvajalci lahko v 

prihodnje pričakujem porast podjetniških izobraževanj, ki nam bodo hkrati ponudila še več 

ambicioznih in mladih podjetnikov. 
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Priloga 1: Polstrukturiran intervju 

 

Vprašalnik je namenjen nosilcem ekonomsko-podjetniških predmetov ter mentorjem, ki 

sodelujejo pri dijaških projektih. Pridobljene podatke bom uporabil zgolj v raziskovalne namene. 

Zanima me predvsem vaše subjektivno mnenje, večina vprašanj pa se nanaša na podjetniška 

izobraževanja v srednjih šolah. Če imate občutek, da katero izmed vprašanj ni v okviru vaše 

kompetence, vam nanj ni treba odgovoriti Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali 

maksimalno 10 minut. Za vašo pomoč se vam vnaprej zahvaljujem. 

 

1) Ime, priimek ter srednja šola, na kateri poučujete. 

2) Katere predmete poučujete na tamkajšnji šoli?  

3) Poleg vašega predmeta/ov sodelujete z dijaki še pri kakšnem projektu? 

4) Menite, da tovrstni projekti/dogodki, pri katerih dijaki sodelujejo izven predmetnika, 

pripomorejo k nadgradnji njihovega (praktičnega) znanja? Kaj, po vašem mnenju, dijak 

pridobi s sodelovanjem pri tovrstnih projektih? 

5) V šolskem letu 2008/09 je po večini srednjih šol potekala prenova učnih programov tako 

pri smeri ekonomski tehnik kot tudi pri smeri ekonomske gimnazije. Menite, da je bila 

uvedba izbirnih modulov korak naprej ali nazaj? Snov je po novem razdeljena v več 

predmetov, ki so posamezno ocenjeni, je to pozitivno? 

6) Menite, da dijak po končani srednji šoli odnese dovolj praktičnega znanja poleg teorije? 

(obrazložite s primerom) 

7) Ste morda nosilec predmeta “Učno podjetje”? Predmet, pri katerem dijaki simulirajo 

razmere v podjetju ter poslujejo z ostalimi podjetji. Menite, da je to pravi način 

praktičnega učenja v srednji šoli? Kakšna se vam zdi težavnost (ravno prava, premalo 

zahtevna …)? 

8) Ali se vedno držite ciljev predmetov? Ali raje dajete poudarek na stvari, ki se vam zdijo 

koristnejše za dijake? (obrazložite s primerom) 

9) Menite, da bi program Ekonomska gimnazija moral imeti več ekonomsko-praktičnih 

predmetov glede na to, da je ekonomska gimnazija do določene mere nadgradnja 

ekonomskega tehnika, le-ta pa ima večje število ekonomskih predmetov, učno podjetje 

ter obvezno prakso? 

10) Kako je pa s podjetniškimi iniciativami na vaši srednji šoli (dogodki, krožki, ostale 

iniciative), menite, da jih je premalo, ravno prav? 

11) Menite, da lahko slovenski dijak že pri svojih 16-ih, 17-ih prične z realizacijo svojih 

poslovnih idej, bodisi kot občasno dejavnost bodisi kot mlado startup podjetje? 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 

 

 Spol: 

o Moški   

o Ženska  

 

 Starost: ________ 

 

 

 Po končani srednji šoli si nadaljeval/a s študijem ali si se takoj zaposlil/a (določen – 

nedoločen čas, študentsko delo)? 

o Nadaljeval/a sem s študijem 

o Zaposlil/a sem se 

o Najprej sem pričel/a delati, nato nadaljeval/a s študijem 

 

 

 Zakaj si se tako odločil/a? 

o Nadaljnji študij mi bo zelo koristil       

o Nadaljnji študij mi sploh ne bo koristil      

o Menim, da sem iz srednje šole odnesel/odnesla dovolj praktičnega znanja  

o Nadaljnji študij je prezahteven zame      

o Višja izobrazba ne bo spremenila ničesar      

o Ostali razlogi          

 

 

 Meniš, da si iz srednje šole odnesel/odnesla dovolj znanja? 

o Premalo 

o Dovolj, vendar z veliko nekoristnega znanja 

o Ravno prav 

 

 

 Meniš, da si odnesel/odnesla dovolj praktičnega znanja iz srednje šole? 

o Premalo 

o Dovolj, vendar z veliko nekoristnega znanja 

o Ravno prav 

 

 

 Meniš, da bi morali v srednjih poklicnih šolah nameniti večji poudarek praktičnim 

aktivnostim? 

o Da 

o Ne 
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 Na ekonomskih poklicnih šolah so prisotna "učna podjetja", kjer dijaki simulirajo 

dogodke v podjetju. Najverjetneje si ga tudi sam/a obiskoval/a. Meniš, da je predmet 

dobro zastavljen in da dijaki odnesejo zadostno mero praktičnega znanja? 

o Povsem nekoristno 

o Premalo 

o Ravno prav 

o Dovolj, vendar z veliko nekoristnimi informacijami 

 

 Na kakšen način bi lahko izboljšali praktično dojemanje snovi v srednjih poklicnih šolah? 

o Umestiti večje število praktičnih predmetov v vse poklicne šole 

o Opravljati več obvezne prakse pri lokalnih podjetjih 

o Povabiti zunanje izvajalce (goste iz prakse), da z dijaki delijo lastne izkušnje 

o Drugo 
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Priloga 3: Analiza ankete 

 

Anketa je bila izvedena v času od 2. 5. do 15. 5. 2014 prek spletne ankete. Prejel sem 53 

odgovorov. 

 

Ugotovitve pri anketi 

 

Spol v %: 

o Moški  45  

o Ženske  55  

 

Povprečna starost: 

 22,2 let 

 

1. Po končani srednji šoli si nadaljeval/a s študijem ali si se takoj zaposlil/a (določen – 

nedoločen čas, študentsko delo)? (v %) 

 

 
 

2. Zakaj si se tako odločil/a? (v %) 

 

o Nadaljnji študij mi bo zelo koristil      60  

o Nadaljnji študij mi sploh ne bo koristil     10  

o Menim, da sem iz srednje šole odnesel/a dovolj praktičnega znanja    4  

o Nadaljnji študij je prezahteven zame        4  

o Višja izobrazba ne bo spremenila ničesar      10 

o Ostali razlogi          12 
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3. Meniš, da si iz srednje šole odnesel/odnesla dovolj znanja? (v %) 

 

 

 

4. Meniš, da si odnesel/odnesla dovolj praktičnega znanja iz srednje šole? (v %) 

 

 

 

5. Meniš, da bi morali v srednjih poklicnih šolah nameniti večji poudarek praktičnim 

aktivnostim? (v %) 
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6. Na ekonomskih poklicnih šolah so prisotna "učna podjetja", kjer dijaki simulirajo 

dogodke v podjetju. Najverjetneje si ga tudi sam/a obiskoval/a. Meniš, da je predmet 

dobro zastavljen in da dijaki odnesejo zadostno mero praktičnega znanja? (v %) 

7.  

 

 

8. Na kakšen način bi lahko izboljšali praktično dojemanje snovi v srednjih poklicnih šolah? 

(v %) 

 

           

 

 

 


