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TO jE DOBRO

Zgodba govori o kralju v Afriki, ki je imel dobrega prijatelja, s katerim sta zrasla
skupaj. Ta prijatelj je imel navado, da je na vsako situacijo, ki se mu je pripetila v
življenju (slabo ali dobro), dejal: »To je dobro.«

Nekega dne sta kralj in njegov prijatelj odšla na lov. Prijatelj je pripravljal in polnil
puške za kralja. Prijatelj je očitno naredil nekaj narobe pri pripravi ene izmed pušk,
saj mu je, ko je kralj ustrelil iz nje, odneslo prst.

Po ogledu situacije je prijatelj kot vedno pripomnil: »To je dobro«. A kralj se ni
strinjal: »To niti slučajno ni dobro!« je zavpil in dal zapreti svojega prijatelja.
Približno leto dni kasneje je kralj lovil v krajih, ki so bili nevarni in odsvetovani  s
strani plemstva. Ujeli so ga kanibali, ga zvezali in odpeljali v svojo vas. Pripravljati
so začeli dračje za ogenj in kol, na katerega bi ga privezali ter nato spekli. Ko so
ga potiskali proti ognju, so opazili, da kralju manjka prst. Bili so vraževerni in nikoli
niso pojedli nobenega človeka, ki ni bil cel. Tako so kralja odvezali in ga spustili.
Ko se je kralj vrnil domov, se je spomnil na dogodek, ob katerem je izgubil prst.
Kesal se je, ker je prijatelja poslal v zapor. Takoj je odšel tja, da bi spregovoril z
njim.

»Prav si imel«, mu je dejal, »dobro je bilo, da sem izgubil prst.« Povedal mu je
celotno zgodbo. »Tako mi je žal, da sem te poslal v zapor za tako dolgo. To ni bilo
lepo od mene. Oprosti mi!« je dejal. »Ne«, pravi prijatelj, »to je dobro«. »Kako misliš,
to je dobro? Kaj je dobrega v tem, da sem poslal svojega prijatelja za eno leto v
zapor?« razburjeno vpraša kralj. »Pomisli,« pravi prijatelj, »

Če ne bi bil v zaporu, bi bil s teboj!«

Neznani avtor

Objavljeno na: http://zgodbice.blog.siol.net/2010/11/02/to-je-dobro/ 

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

5



ABC PRIROČNIKU NA POT

Spoštovane bralke in bralci,

veseli me, da vas lahko pozdravim v uvodniku priročnika, za katerega sem
prepričan, da vam bo pomagal pri naslavljanju enega večjih izzivov, s katerimi se
danes srečujejo mladi – uspešnim vstopom na trg dela. Na Uradu Republike
Slovenije za mladino smo prepričani, da imajo in morajo imeti pri reševanju tako
izziva zaposlovanja mladih kot tudi aktivnega državljanstva pomembno vlogo
organizacije v mladinskem sektorju, zaradi česar smo leta 2016 pripravili javni
razpis »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–
2018«. Cilji razpisa so bili zagotavljanje večje zaposljivosti in zaposlenosti mladih
v mladinskem sektorju in izven njega, spodbujanje večje raznolikosti pristopov k
zaposlovanju mladih, okrepitev kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter
spodbujanje organizacij v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje
problema brezposelnosti mladih. 

V okviru tega razpisa je bilo sofinanciranih 18 izbranih projektov, ki so prispevali
k najmanj 460 neposrednim zaposlitvam mladih, v aktivnosti pa je bilo vključenih
več kot 2.500 mladih. Razvitih je bilo kar nekaj novih in inovativnih pristopov k
spodbujanju lažjega vključevanja mladih na trg dela in k spodbujanju aktivnega
državljanstva med mladimi, za katere verjamem, da so že in bodo v naslednjih
letih pomembno prispevali k razreševanju izzivov, ki so omenjeni na začetku. 

Mladim se na žalost pogosto zdi, da so sami pri naslavljanju izzivov, s katerimi se
srečujejo v obdobju odraščanja. Različne aktivnosti in institucije pa vseeno
dokazujejo, da mladi imajo sogovornike, ki jih lahko pri teh procesih podprejo, a
je včasih izziv že to, kako jih najti. Večina formalnih izobraževalnih institucij, kot
so osnovne in srednje šole, ima svetovalce in svetovalke, na katere se lahko mladi
obrnejo za pomoč in podporo. Enako velja za univerze, na katerih so bili v zadnjih
letih ustanovljeni karierni centri, ki študentkam in študentom pomagajo pri
karierni orientaciji in pri prehodu iz izobraževanja na trg dela. Veliko vlogo ima
seveda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki ob podpori Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Jamstva za mlade izvaja
različne ukrepe, ki delodajalce spodbujajo, da zaposlujejo mlade, mladim pa
ponuja različne možnosti usposabljanja in nadgrajevanja njihovih kompetenc, v
nekaterih primerih pa tudi podporo pri začetnih korakih v podjetništvo. Obstaja
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še precej drugih institucij in mladim svetujem, da se pozanimajo in poskusijo
najti podporo pri katerih izmed njih. 

Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti tudi na organizacije v mladinskem sektorju,
katerih osnovna usmeritev ni usposabljanje za trg dela, ampak omogočanje
mladim, da najdejo vse svoje potenciale in jih v okviru teh organizacij tudi
razvijajo in nadgrajujejo. Različne študije kažejo, da po mnenju delodajalcev mladi
v okviru organizacij v mladinskem sektorju pridobijo in razvijejo kompetence, ki
jim omogočajo boljše spopadanje z izzivi, s katerimi se srečujejo v okviru službe.
Mladim zato vsekakor svetujem, da se povežejo s katero izmed obstoječih
organizacij, ali pa ustanovijo svojo, in na ta način prispevanju k reševanju različnih
izzivov mladih in družbe nasploh. 

Na koncu se najlepše zahvaljujem Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti za
uspešno izpeljan projekt in za njihov prispevek k lažjemu in bolj uspešnemu
prehodu mladim na trg dela. Želim nam še veliko dobrega sodelovanja in aktivnih
mladih.

Rok Primožič, 
direktor Urada Republike Slovenije za mladino 
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Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

v sodobnem času ni lahko biti mlad, pa tudi ne star ali srednjih let. V vsakem
primeru se moraš boriti za obstanek. Če pogledamo z vidika Carrollove piramide
(1979) in njegove razlage družbene odgovornosti podjetja, lahko ugotovimo, da
za podjetje velja, da mora najprej biti ekonomsko odgovorno, če želi preživeti in
nato mora upoštevati zakonodajo ter veljavne norme, da lahko deluje. Vsekakor
mora pri svojem delu upoštevati etiko in delovati pošteno, da ga družbeno in
poslovno okolje sprejemata. V znak hvaležnosti, da lahko toliko dobiva iz okolja,
v katerem deluje in širše, pa naj po Carrollu podjetje izvaja tudi filantropijo –
daruje v dobro skupnosti, narave, ljudi in živali, kulture ipd.

Tako kot podjetje, mora tudi vsak sam v svojem življenju ravnati gospodarno, da
lahko preživi. Upoštevati mora zakonodajo in družbene norme, da je v družbi
lahko sprejet. Do svojih bližnjih in vseh drugih mora biti etičen, da so tudi drugi
etični do njega. Posameznik mora biti vsaj delno filantrop – s svojim
prostovoljskim delom ali donacijami lahko pomaga v dobro skupnosti, narave,
ljudi in živali, ker smo vsi soodvisni. To pomeni, odvisni eden od drugega, tudi od
narave, pa če si to želimo ali ne.

Za nadaljevanje vrste, ni dovolj, da je mladi rod zdrav in poln energije. Imeti mora
spodbudno okolje, ki ga sprejema, mu omogoča zaslužiti za preživetje in ga krepi
pri njegovem razvoju, kjer se le da. Čista narava omogoča, da ni epigenetskih
poškodb, da bodo njegovi potomci zdravi. Dobra gospodarska klima in socialna
varnost omogočata, da si lahko mlad človek zasluži za stanovanje, za vzgojo in
preživetje otrok, družine, za pomoč sorodnikom, staršem in za solidno starost,
upokojitev. Dobro vodena država omogoča, da bo mlad človek postal aktiven in
odgovoren državljan, lojalen svoji domovini in nadvse ponosen nanjo.

S spoštovanjem vseh in vsakogar, z zavedanjem soodvisnosti in medsebojne
pomoči lahko storimo veliko za skupno dobrobit.

Vabimo vas k branju zanimivih avtorskih prispevkov različnih avtorjev, kjer boste
spoznali njihove poglede na sodoben čas, (samo)zaposlovanje mladih in druge
teme. Verjamemo, da bo marsikateremu bralcu to delo odprlo pogled še na
druge možnosti. Če vam bodo besedila v nadaljevanju kakorkoli koristila, nam
bo to v veliko čast in zadovoljstvo.
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Ni večjega veselja za vse soustvarjalce in sofinancerje projekta Model M Slovenija,
kot da so vsi mladi srečni, zadovoljni in zaposleni, da si bodo lahko ustvarili
samostojno in odgovorno življenje.

Zato hvala vsem za sodelovanje in lep pozdrav!

Urednika:
mag. Anita Hrast, vodja projekta Model M Slovenija in direktorica inštituta IRDO in
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta Inštituta IRDO in
predavatelj v projektu Model M Slovenija
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Milenijci, celovitost 

in inovativnost



MLADI, MILENIjCI ALI gENERACIjA jAZ

Avtorja: dr. Andrej Naterer, dr. Martina Rauter

Kdo so milenijci?

Pojem »milenijci« se nanaša na mlade, ki so rojeni med letom 1980 in 2000.
Generacijsko je populacija umeščena med Generacijo X (rojeni med 1960 in 1980)
in Generacijo Z (rojeni po letu 2000). Generacija milenijcev je poznana tudi kot
»eho bumerji«, kar izhaja iz dejstva, da gre po večini za otroke »baby bumerjev«,
to pa je tudi ena od razlag demografske podobe, ki je vezana na populacijo.
Osnovna značilnost te generacije je orientacija na sebe oziroma posameznika,
kar je hkrati osnovi razlog, da je generacija velikokrat poimenovana tudi
Generacija JAZ (Generation Me).

Med osnovne značilnosti generacije spadajo:
- pragmatični idealizem (idealizem, ki temelji na ojačani civilni zavesti, izraziti

zavesti in predanosti lokalni in globalni skupnosti in veri v boljšo prihodnost);
- narcisizem (ne gre za patološki narcisizem, ampak za lastno prepričanje, da so

posamezniki te generacije v resnici nekaj posebnega in da je prav to osnova
za pozitivno spremembo v svetu);

- trofejstvo (serijo podjemov posameznika, kot je na primer akumulacija nazivov,
diplom, certifikatov, ki dajejo posamezniku občutek, da osebnostno
napreduje, hkrati pa tudi akumulira socialni prestiž in prispeva k skupnosti);

- helikopter starševstvo (oblika protektivnega starševstva);
- tolerantnost, ki temelji na izkušnjah in izpostavljenosti različnim realnim in

virtualnim socialnim in kulturnim okoljem;
- optimizem (ne kot odsotnost kritičnega mišljenja, ampak kot izbira, ki temelji

na zbiranju in tehtanju informacij in posvetovanju z drugimi člani družbe);
- angažiranost (pripravljenost individualne aktivacije za kolektivne podjeme) in
- vera v boljšo prihodnost. 

Številni avtorji (npr. Strauss in Howe, 2000) zaradi tega milenijce velikokrat
primerjajo z G.I. generacijo (rojeni od 1900 do 1925), kar je privedlo do oblikovanja
teze, da so milenijci pravzaprav nova G.I. generacija (ibid.). 

Študija slovenske mladine leta 2018, ki je vključevala 1014 mladih med 14 in 29
letom, je potrdila številne že omenjene značilnosti te populacije (Naterer et al.,
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2018). Študija ugotavlja, da je po upadu od leta 1990 do leta 2020 prišlo do
stabilizacije populacije mladih v Sloveniji in da število mladih ostaja relativno
konstantno. Za slovenske milenijce je značilno, da svoje zdravje ocenjujejo kot
dobro, je pa med njimi opazno nadaljevanje trenda individualizacije, povečuje
se pa tudi izpostavljenost stresu. Mladi so vedno bolj udeleženi v migracijah, med
motivacijskimi dejavniki pa prevladujejo dejavniki priložnosti (push factors),
medtem ko dejavniki nujnosti (pull factors) ostajajo sekundarni. Študija je
pokazala tudi, da so mladi v Sloveniji vedno bolj izpostavljeni negativnim
posledicam upada tradicionalnih oblik zaposlitev in porasta fleksibilnih oblik dela,
med mladimi pa se krepi tudi strah pred brezposelnostjo in s tem povezan stres.
Z vidika vrednot mladi močno podpirajo socialne reforme, ki bi privedle do
socialne in ekonomske varnosti za vse.

Milenijci in projekt Model M Slovenija

Milenijci so generacija izobraženih, ustvarjalnih in samozavestnih ljudi, to se je
potrdilo tudi skozi stike z mladimi v sklopu projekta Model M Slovenija. Hkrati pa
se je izkazalo, da kljub samozavesti na številnih področjih mladi vendarle ne znajo
oziroma sploh ne upajo odkriti svojih največjih talentov. Njihova energija, znanje
in kompetence pridejo do izraza v glavnem šele s pravim pristopom do njih in
ob resnični in iskreni podpori mentorjev. Mladi pokažejo izjemno spoštovanje
mentorja, v kolikor se jim ta približa s pravilnim odnosom in ima tudi sam
ustrezno energijo, razumevanje in znanje. Med izvajanjem projekta Model M
Slovenija smo dobesedno spremljali transformacije vključenih mladih, ki so po
zaključku programa usposabljanja veliko lažje in učinkoviteje stopili na trg dela,
hkrati pa nemalokrat na novo zastavili svojo celotno življenjsko in karierno pot. 

Udeleženci projekta Model M Slovenija so na eni izmed delavnic povzeli
karakteristike generacije, ki ji pripadajo in jo povezali predvsem s trgom dela.
Strinjali so se, da generacijo zaznamujejo skupne značilnosti. 

Kot pozitivno so ocenili, da:
- cenijo svoj čas;
- jasno zahtevajo svoje pravice;
- brezkompromisno dosegajo svoje cilje;
- pomembni so jim odnosi;
- pomembna jim je rast in svoboda;
- »lenobo« dojemajo pozitivno, in sicer kot sanjanje, napredek in vizijo.
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Kot negativno so ocenili, da: 
- preveč cenijo svoj čas;
- izkoriščajo in iščejo bližnjice;
- so nestanovitni in nepodredljivi;
- težko »stisnejo zobe« brez cilja;
- z izgovori opravičujejo lastno nedelo in lenobo.

Spremljanje generacije Y

Z vodenjem generacije Y, predvsem v evropski oglaševalski industriji, se je v svoji
doktorski disertaciji ukvarjal tudi dr. Marko Majer (Marketing Magazin, 2016), ki je
raziskoval, kako vodenje, motivacijo znotraj agencijske ekipe ter odnose med
vodjem in sodelavci vidijo vodstveni ljudje agencije, po drugi strani pa mladi
sodelavci, pripadniki generacije Y, ki svoje delovne in vodstvene izkušnje po večini
šele pridobivajo. 

Med ključnimi izsledki njegove kvalitativne študije, ki je bila opravljena med 40
sogovorniki po celotni Evropi, izpostavljamo tri v povezavi z mladimi, ker se
pokrivajo z ugotovitvami projekta Model M Slovenija: 
- Mladi sodelavci veliko bolj kot privzeto avtoriteto pozicije (oziroma službene

funkcije) priznavajo dokazano strokovnost in osebno integriteto; vodja si mora
njihovo spoštovanje prislužiti.

- Stereotipi o vedenju generacije Y so v veliki meri pretirani, poenostavljeni in
so pogosto rezultat nekritičnega navajanja ameriških virov.

- Duh časa (»Zeitgeist«, sodobna izpeljanka Kantovega pojma sočasnih vplivov)
pojasnjuje specifiko generacije Y v kontekstu sodobnega razvoja informacijske
tehnologije, družbenih medijev in pojavov razvite sodobne družbe.

Rajko Muršič (SiolNET, 2016), antropolog, poudarja, da smo v obdobju, ko je treba
delati več in manj kakovostno. Potrjuje, da mladi dobro vedo, da nimajo kaj
izgubiti, če zamenjajo delodajalce, s katerim niso zadovoljni, a danes je težko
dobiti delodajalca, s katerim boš zadovoljen. Muršič krivdo stanju pripisuje
objestnosti tistih, ki so prepričani, da se ves svet vrti okoli dobičkov. Na to
opozarjamo tudi soustvarjalci projekta Model M Slovenija, ker ugotavljamo, da
so se mladi  samo prilagodili neugodni situaciji na trgu dela in obstoječim
družbenim vrednotam, zaradi česar pa potem nujno potrebujejo dodatno
podporo, bodisi mentorstvo, programe neformalnega izobraževanja, kot je tudi
Model M Slovenija in potrditev izven dela. Tako kot so delodajalci mladim
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sporočali, da so hitro nadomestljiva in poceni delovna sila, zdaj mladi
delodajalcem kažejo, da jih je težko obdržati oziroma mladi prednost pred
lojalnostjo dajejo financam in trenutnim življenjskim potrebam. Situacija mladim
ne ponuja dolgoročnejšega miru, zadovoljstva in razvoja, vendar so se navadili
preživeti v takšnih okoliščinah. 

Psihologinja Mirjana Ule (Mladina, 2009) meni, da je za rojene po letu 1990
značilno, da se med seboj tako razlikujejo, da jim je težko določiti skupni
imenovalec. Še najbolj jih povezujejo težave, s katerimi se srečujejo na trgu dela,
kar ugotavljamo tudi mi. Mladi so se prilagodili razmeram na trgu dela in sprejeli
dejstvo, da je stalno delo za nedoločen čas težko dobiti. Zaradi začasnih oblik
dela so tudi njihovi cilji začasni. Zato ta generacija išče možnosti potrjevanja zunaj
dela: v preživljanju prostega časa, športu, starševstvu, družini, doživetjih,
prijateljstvu itn. 

Tudi Uletova se strinja, da je ta generacija bolj samozavestna. Bolj se zavedajo,
kdo so in kaj zmorejo, znajo se pozicionirati in pogajati. Vedo, kaj hočejo in česa
nočejo, kaj so pripravljeni narediti in česa ne, kar definira tudi njihov odnos do
avtoritete. Če nekoga cenijo, ga priznajo in spoštujejo. Lažne in vsiljene avtoritete
ne sprejmejo kar tako, razen pragmatično, sprejmejo pa resnične, ki temeljijo na
strokovnosti, znanju, sposobnostih ...

Na spletnih straneh podjetja Transformacija d. o. o. (Transformacija, 2017), ki
se ukvarja z razvojem človeških potencialov, je prav tako mogoče prebrati, da
v resnici danes mladi ljudje potrebujejo usmerjanje in pravo vodenje. Vodenje,
kjer bodo njihove potrebe prepoznane, kjer bodo lahko izživeli svoj potencial,
kjer se bodo lahko osebnostno in strokovno razvijali, kjer bodo videli smisel
pri svojem delu in kjer bodo dobili veliko povratnih informacij o opravljenem
delu.

Viri:

- Strauss, W. in Howe, N. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. Cartoons by R. J.
Matson. New York, NY: Vintage Original. p. 370. 

- Naterer, A., Lavrič, M., Klanjšek, R., Flere, S., Rutar, T., Lahe, D., Cupar, T., Kuhar, M., Hlebec, V., Kobše,
Ž. (2018). Slovenska mladina 2018: raziskovalno poročilo. CePSS, Univerza v Mariboru. (V objavi)
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- Marketing Magazin, 2016: Marko Majer doktoriral na temo vodenja generacije Y v evropski
oglaševalski industriji. Dostopno na
http://www.marketingmagazin.si/novice/premmiki/12711/marko-majer-
doktoriral-na-temo-vodenja-generacije-y-v-evropski-oglasevalski-industriji (7. 6. 2018)

- SiolNET, 2016: Je generacija milenijcev muhasta ali le poskuša preživeti v začaranem krogu
nespodbudnega okolja? Dostopno na
https://siol.net/novice/slovenija/je-generacija-milenijcev-muhasta-ali-le-poskusa-preziveti-v-
zacaranem-krogu-nespodbudnega-okolja-421903 (7. 6. 2018)

- Mladina, 2009: Dr. Mirjana Ule, socialna psihologinja. Dostopno na
https://www.mladina.si/47533/dr-mirjana-ule-socialna-psihologinja/ (7. 6. 2018)

- Transformacija, 2017: Kako voditi in motivirati milenijce v delovnem okolju. Dostopno na:
http://www.transformacija.com/kako-voditi-motivirati-milenijce-v-delovnem-okolju/ (7. 6. 2018)
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CELOVITO / SISTEMSKO RAVNANjE – POgOj ZA
USPEh PRI ZAPOSLOVANjU IN V žIVLjENjU

Avtor: ddr. Matjaž Mulej

Izbrani izziv in vidik obravnavanja

Prispevek nudi kratek priročnik za izbrani del pogojev za uspeh pri zaposlovanju
in v življenju. Na osnovi raziskav o praksi vsebuje bolj vprašanja kot odgovore, da
bralce spodbuja k razmisleku o sebi.

Vidiki, povezave, sinergije – pogoj za celovitost

Uvodni komentar o pojmih iz naslova tega dela prispevka.

Stroka daje poklicno usposobljenost. Ker je znanja mnogo več, kot ga
posameznik zmore poznati, kaj šele poglobljeno obvladati, se vsakdo z
izobraževanjem in drugim usposabljanjem specializira na neki ozki del znanja
in vednosti. Ostalega znanja ne utegne obvladati. Zaradi tega je vsakdo
odvisen od drugih, ki pa so tudi odvisni od drugih (npr. čevljar od zdravnika,
kmeta, trgovca, učitelja itd., ki so v nekem delu svojih potreb in želja tudi
odvisni od njega). Na isti pojav, npr. življenje na vasi, v večjem ali manjšem
mestu gledajo vsak znotraj svoje specializacije in zato znotraj svojega
izbranega vidika.

Iz takih razlogov niso drug od drugega neodvisni razen pravno, ampak
soodvisni, ker drug drugega potrebujejo. Zato so potrebne povezave med
njimi. Po eni strani potrebujejo medsebojno zaupanje, zato zanesljivost, zato
osebnostne lastnosti, povzete v opombi pod črto ena. Po drugi strani nujno
potrebujejo tudi sposobnost sodelovati, ki se začne s sposobnostjo poslušati
in slišati, a ne samo tistih, s katerimi se strinjamo. Od njih se naučimo le malo 
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novega. Z onimi iz drugih strok in z drugimi vidiki se dopolnjujemo. Z vsakega
vidika pač pride v ospredje pozornosti drug del lastnosti istega pojava (npr.
gozdar vidi gozd, klimatolog vpliv gozda na podnebje, lovec prostor za lov itd.).
S sodelovanjem soodvisnih nastaja njihovo povezovanje v interdisciplinarne
ekipe.

Posledica sodelovanja so nove lastnosti, nastajajo t. i. sinergije (sovplivi). Jasni
naravni primeri: 
- jedilna sol je sestavljena iz natrija in klora, torej dveh nevarnih strupov;
- voda je sestavljena iz dveh plinov – kisika in vodika;
- vsako slamico posebej zlomiti je lahko, v butaro povezanih pa ne.

Športni primer: Ekipo nujno sestavljajo vratar, branilci, krilci in napadalci, ki morajo
znati in hoteti dobro sodelovati, da dosežejo sinergijo. Za užitek gledalcev je vsaka
ekipa soodvisna tudi z nasprotno ekipo, s katero tekmuje.

Primer iz šolskega programa: Predmeti se dopolnjujejo, a redko dovolj sodelujejo.
Koliko ste doživeli povezovanja med npr. zemljepisom in prirodopisom, ki se oba
ukvarjata z naravo? Ipd. Brez tega se učimo za ozkost in pristranskost namesto za
celovitost, zato marsikaj bistvenega ne upoštevamo, kar vodi v spreglede, ti pa v
napake vse do svetovnih vojn.

Kako bi odgovorili na naslednja vprašanja o svoji dosedanji praksi?
- Koliko strok / specializacij ste spoznali v teku svojega študija?
- Koliko ste se usposabljali za ustvarjalno sodelovanje med seboj različnih

specialistov?
- Koliko ste spoznavali pomen in prakso truda za celovitost?
- Kako je vse to vplivalo na vašo uspešnost pri trudu za zaposlitev?

Kajti: Podjetniki in njihovi sodelavci, ki se omejujejo v posamično stroko, so
nevarni: povzročajo spreglede, ti pa vodijo v krize – od osebnih do svetovnih
vojn. Tudi sedanja globalna kriza je posledica premajhne celovitosti.

Torej: Celovitost in Soodvisnost in Odgovornost za vplive na družbo = družbena
odgovornost po Standardu za družbeno odgovornost ISO 26000, ker brez
tega ni veliko možnosti za uspeh, vse do miru namesto vojne.
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Praksa: vse ožja specializacija 

Ker je znanja vse več, je nujna vse ožja specializacija. Zato je neogibna težava:
spregled celote in medsebojnih vplivov med deli, ki tvorijo celoto, kajti lastnosti
celote niso lastnosti posamičnih delov, npr. posamične stroke. Specializacija na
del vodi v razmislek, informiranje, odločanje in ravnanje na nepopolnih podlagah. 

Ne samo šefi, vsak sodelavec je po svoje vpliven, torej vsak tu in tam vodi
dogajanje. Podlage za vplivanje naj ne bodo enostranske, sicer je uspeh le malo
verjeten.

Beseda (in dejavnost) VODIM mora zato biti kratica nujnih lastnosti, ki so:
- vizija, 
- odnosi, 
- delegiranje, 
- izboljševanje / IIDP = invencijsko-inovacijsko-difuzijski proces  in
- motiviranje. 

Vizija vsebuje jasen pogled na prihodnost organizacije, sodelavcev, partnerjev in
družbe. Zato npr. študij ekonomije vsebuje planiranje, politiko, strategijo in taktiko
delovanja organizacij in ljudi na daljši in krajši rok. Takih zamisli ekonomisti ne
morejo opredeliti sami, ampak v sodelovanju s tehničnimi, naravoslovnimi,
družboslovnimi in drugimi strokovnjaki, torej v ustvarjalnem interdisciplinarnem
sodelovanju.

Da bi tako sodelovanje bilo izvedljivo, so potrebne človeške lastnosti, kot so
odgovornost, poštenost, povezovanje, dobro počutje vseh razen lenuhov, torej
lastnosti, ki doslej žal niso bile normalne in je zato človeštvo na globalni ravni –
z dokumenti Organizacije združenih narodov in Mednarodne organizacije za
standarde ISO – sprejeli opredelitev, da je družbena odgovornost pogoj za pot
iz sedanje krize in za preživetje človeštva sedanje civilizacije in njegovih naravnih
pogojev. Kot je znano, sedaj živimo s tako porabo naravnih virov, kot da imamo
na razpolago tri planete Zemlje, ne enega. Ne smemo si več jemati pravice do
neodgovornosti, če hočemo preživeti in omogočiti to tudi svojim zanamcem
(Leta 2016 smo napisali trilogijo 'Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke' z okoli
50 soavtorji, predtem pa še veliko drugih s preko sto soavtorji iz več kot 30 držav.
Jeseni 2018 je na vrsti 13. konferenca IRDO o družbeni odgovornosti.).
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Sodelovanje poteka v veliki meri kot delegiranje, tj. dajanje pooblastil. To pa
zahteva zaupanje, nenehno usposabljanje, sposobnost biti vredni zaupanja,
zanesljivi in strokovni, vključno s sposobnostjo za medstrokovno, tj.
interdisciplinarno ustvarjalno sodelovanje.

Iz takega sodelovanja zmore in v sodobnih razmerah mora nastajati nenehno
tudi izboljševanje, ki je posledica inovacij. To je za uporabnike dokazano koristnih
novosti, ki nastajajo iz nenehnega invencijsko-inovacijsko-difuzijskega procesa.
Prepogosto ta proces omejujejo na tehnično-tehnološke in pozabljajo, da so
enako pomembne tudi ne-tehnološke inovacije.

Invencije so nove zamisli, kaj in kako bi se dalo napraviti bolje, bolj koristno, manj
drago, manj nevarno za naravo in ljudi, npr. kot izdelki, postopki, storitve, organi-
zacijske oblike in drugo. To so zamisli, ki še niso uresničene, ampak samo obetajo.

Inovacije nastanejo iz invencij, ko so invencije tako dognane in spravljene v
prakso, da uporabnikom dokazano dajejo novo korist, npr. v obliki rešitve nekega
problema ali drugačne podlage za dobro počutje.

O difuziji inovacij je govorimo takrat, ko inovacije ne uporablja le eden, ampak številni
uporabniki. V naslednji fazi ljudje pogosto pozabimo, da je vsaka običajna praksa nekoč
bila invencija in potem inovacija, vse od prvega vrtička, udomačene živali, hiše, orodja
in organiziranih oblik življenja in sožitja od družin do sodobne svetovne skupnosti.

Nič od invencijsko-inovacijsko-difuzijskih procesov se ne zgodi, če se ljudje ne
počutijo motivirani za ukvarjanje z njimi. Motiviranje je lahko:
- naravno, 
- notranje in 
- zunanje. 

Pomaga, da vsakdo dela čim bolj z veseljem in zato učinkovito in uspešno.
Naravno je motiviranje, ki izhaja iz naravnih potreb, npr. za preživetje z vidika
varnosti, hrane ipd.

Notranje motiviranje so teoretiki začeli spoštovati nedavno. Pomeni, da človek
ne potrebuje 'niti korenčka niti palice', da dela zavzeto.

Zunanje motiviranje je prastaro organizacijsko vprašanje, kako naj lastnik ali šef
pripravi sužnja, tlačana ali delavca k zavzetemu delu proti njegovi volji, s
'korenčkom in/ali palico'.
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Kakšen mora zato biti vodja za razliko od sodelavcev: 
- strokovnjak specialist neke stroke ali za izgradnjo podjetja / organizacije (ne

izdelka);
- strokovnjak za interdisciplinarno ustvarjalno sodelovanje in vir informacij ali

za ukazovanje;
- sodelovalen in vzor poslovne odličnosti in družbene odgovornosti (zoper

zlorabo vpliva na sodelavce, partnerje, širšo družbo in naravo, ne le za
dobrodelnost) ali ‚tajkun‘;

- avtor zamisli ali sinergij le-teh?

Ta vprašanja so tudi z vidika tu obravnavane teme bistvena, saj ni običajno, da
bi kdo postal vodja, ne da je bil sodelavec. Če je samostojni podjetnik, pa tako
ali tako mora biti oboje. Prevladati morajo zdaj lastnosti vodje in drugič
lastnosti sodelavca, pogosto celo lastnosti več sodelavcev medsebojno
različnih strok / specializacij, pa še medsebojno koordinirati jih mora kar sam
znati in hoteti.

Kdor postane vodja, ne sme več biti ozek specialist, ampak:
- strokovnjak specialist za izgradnjo podjetja / organizacije (ne izdelka);
- strokovnjak za interdisciplinarno ustvarjalno sodelovanje in vir informacij, ne

za ukazovanje brez posvetovanja:
- sodelovalen in vzor poslovne odličnosti in družbene odgovornosti (zoper

zlorabo vpliva na sodelavce, partnerje, širšo družbo in naravo, ne le za
dobrodelnost), ne ‚tajkun‘;

- avtor zamisli (tudi), a predvsem sinergij le-teh.

Inovacija je pogoj za obstoj, a je ni brez celovitosti

Inovacije je posledica uporabe ustvarjalnosti, ki jo vodja podpira, ne le omogoča.
Je zapleten dosežek, kajti zahteva celovitost, ki sinergijsko poveže vse naslednje
soodvisne pogoje:
Inovacija = f (invencije x podjetnost x vodenje x celovitost x kultura x sodelavci x
tekmeci x dobavitelji x odjemalci x državni predpisi / družbeno okolje x naravno
okolje x sreča / slučajnost).

Inovacije in invencije smo opredelili prej.

Podjetnost je človeška lastnost – sposobnost in volja smiselno tvegati kaj novega.

Vodenje je namenjeno čim bolj uspešni uporabi danih virov.
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Celovitost pomeni pristop, ki upošteva vse bistvene vidike v sinergiji.

Kultura je posledica prevladujočih vrednot vplivnih, ko slednje sprejmejo tudi
drugi. Iz nje nastane etika, iz nje norme za vse (včasih tudi take brez družbene
odgovornosti).

Sodelavci kot specialisti imajo sposobnosti, ki jih je treba sinergijsko povezati.

Tekmeci pritiskajo, da se ne smemo poleniti, češ 'saj je po starem kar dovolj dobro'.

Dobavitelji nam povzročajo možnosti in stroške, zato moramo z njimi sodelovati
za inovacije.

Državni predpisi in družbeno okolje tudi povzročajo možnosti in stroške, zato
moramo z njihovimi avtorji in vplivnimi pripadniki sodelovati za inovacije.

Naravno okolje je pogoj za obstoj človeštva in vir surovin, a tudi prostora za
življenje in za odpadke iz domačega in poslovnega življenja ter prostega časa.

Sreča in slučajnost sta vplivna, četudi poskušamo celovito vse predvideti, a čisto
vse se, žal, ne da. Sinergije pač dajejo tudi t. i.  stranske učinke.

Skratka:
Celovitost vse to povezuje na osnovi (medstrokovnega) povezovanja vseh
(važnih) spoznanj, doseženih z vseh (važnih) vidikov, povezanih (zato:
soodvisnost, ne neodvisnost niti odvisnost). Ustvari jo most med strokami, ki
povezuje specialiste, voljne in sposobne uporabiti timsko delo kot organizacijsko
možnost, ki pa je zgolj navidezno, če je brez soodvisnosti različnih, sposobnih in
voljnih:
- preseči samozadostnost in slepoto (posledico omejitve na posamično stroko),
- preseči neprilagodljivost (posledico nesposobnosti sprejeti enakopravnost

vseh strok),
- preseči meje posamične stroke (s sinergijo spoznanj vseh bistvenih strok),
- preseči nestvarna pričakovanja (npr. da je posamična stroka dovolj),
- uporabiti soodvisnost (šele skupaj – iz več strok – zmoremo rešiti problem),
- uporabiti jasno opredelitev (slabo poznavanje ovira reševanje),
- življenjsko povzeti spoznanja (teorija, a ne samo teorija, omogoča rešitev),
- povezati vse (in zgolj) bistveno (najprej izbrati bistvene stroke in jim prisluhniti),
- povezati faze postopka (vse so pomembne, nobena dovolj, če je edina). 
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Delovni postopek za celovito / sistemsko ravnanje 

Najprej izberemo obravnavani objekt za obravnavo, potem sledijo faze:
1. množica bistvenih vidikov – izbor,
2. množica bistvenih odnosov med vidiki – izbor,
3. vzporedna obravnava po specializacijah – izbrani vidiki,
4. interdisciplinarna faza – povezovanje spoznanj iz specialnih obravnav,
5. zopet faza 3 in potem 4, dokler je potreba,
6. soodvisnosti, atraktorji, emergentne sinergije med vidiki, da nastane končna slika,
7. ves čas preverjanje s povratnimi zvezami,
8. podlaga za utemeljeno ukrepanje.

Vzemimo primer priprave na iskanje zaposlitve kot objekt za obravnavo.

Množico bistvenih vidikov bi npr. lahko sestavljali: poklicna specializacija, starost,
kraj bivanja, volja in sposobnost za morebitno preselitev, spol, družinsko stanje,
delovna ambicija, ambicija biti podjetnik ali sodelavec podjetnika ali druge
poslovne ali nevladne organizacije, jezikovna znanja, zdravje itd.

Množico bistvenih povezav / odnosov med vidiki bi npr. lahko sestavljali, ker
močno vplivajo drug na drugega s sinergijskimi posledicami: 
- starost, sposobnost in volja za morebitno preselitev, delovna ambicija, zdravje,

jezikovna znanja spol, družinsko stanje ipd.,
- druge kombinacije.

Podrobnejša proučitev posamičnih vidikov bi npr. zajela:
- ambicija biti podjetnik – pravni pogoji, inovacijske sposobnosti, investicijske

sposobnosti, kreditne možnosti in sposobnosti, marketinške sposobnosti in
možnosti, kadrovske možnosti za sodelavce v delovnem razmerju ali v
zunanjem pogodbenem razmerju, prostorske in okoljske razmere itd.,

- podobno vsak drug upoštevani vidik.

Podrobnejša proučitev povezav in sinergij med vidiki bi npr. zajela:
- izključevanje ali dopolnjevanje ali potrebo po večjih ali manjših kompromisih

glede razvoja proizvodnje v možnem ali danem prostoru,
- enako glede kadrov, glede trga, glede pravnih variant,
- itd.

Ponovna uporaba takih pristopov vse do uspešnega konca.
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Družbena odgovornost je nova globalna pot, da se omogoči sistemsko
ravnanje z vsem 

Kot smo opozorili na začetku v opombi pod črto, ISO 26000 Standard za
družbeno odgovornost izpostavlja tri osnovne lastnosti: 
- odgovornost za vplive na družbo, tj. na ljudi in naravo, 
- soodvisnost in 
- celovitost. 

Njihovo uresničevanje podpirajo načela:
a. pristojnost (ali uradna odgovornost), 
b. preglednost,                              
c. etično ravnanje, 
d. spoštovanje do deležnikov,       
e. spoštovanje do vladavine prava,
f. spoštovanje do mednarodnih norm in    
g. spoštovanje do človekovih pravic.

Ko gre za zaposlovanje, na možnost za uspeh lahko vpliva ocena možnega
zaposlovalca, kako kandidat za zaposlitev ali za vlogo poslovnega partnerja
sprejema in prakticira omenjene tri osrednje postavke družbene odgovornosti
in omenjenih sedem načel po ISO 26000. Enako pomembna je ocena kandidata,
kaj v teh pogledih sme in mora pričakovati. 

Sklep

Izkušnje iz stikov z udeleženci programov Model M Slovenija iz vseh dosedanjih
let kažejo, da so postali udeleženci v veliki meri zato, ker jim izbrani študij in
predhodno izobraževanje nista dala znanj in vednosti ter vrednot / kulture / etike
/ norm, ki jih potrebujejo. Sposobnost, na katere na kratko opozarja ta prispevek,
tj.:
- sistemsko ravnanje z interdisciplinarnim ustvarjalnim sodelovanjem, z

metodami podprtim (s katerimi se bi lahko ukvarjali posebej), 
- invencijsko-inovacijsko-difuzijski procesi in 
- družbena odgovornost,
- se v njihovih študijskih programih ni pojavljala. Žal.
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DOSEgANjE INOVATIVNOSTI Z METODAMI
USTVARjALNEgA RAZMIšLjANjA 

Avtorica: prof. dr. Zdenka Ženko

Uvodna opredelitev inovativnosti, mladi in družbeni razvoj 

Razvijanje kulture inovativnosti je lahko ključna prednost mladih iskalcev
zaposlitve. Potrebo po inovativnosti bom najprej predstavila, v nadaljevanju
poglavja pa svetovala uporabo nekaj metod, s katerimi bi jo pri sebi razvijali in
uresničevali. Ko mladi razvijate svoj model uspeha vanj vključujete številna nova,
v tem usposabljanju pridobljena znanja, svoje razmisleke o njih ter razvite veščine.
V tem poglavju bi rada predstavila opredelitev inovativnosti in razmislek o tem,
kaj za posameznika pomeni model uspeha. Beseda model namreč sodi v
področje teorije sistemov in s poznavanjem nekaj znanja le-te, nam bo
opredelitev svojega modela mnogo bolj uresničljiva pot do uspeha. 

Inovacije številni avtorji različno opredelijo, navajajo različna področja, kjer
nastajajo, ali vire inovacij ter različne vrste inovacije. Vse te opredelitve tudi
vplivajo na to, kako razvijamo inovacijsko dejavnost, kam vlagamo sredstva in
napor, ter kako merimo inovacijsko dejavnost. Inovativnost, ima bistven vpliv na
razvoj in uspeh posameznika, družbe, države in sveta. 

Znanstvena odkritja in vedno več pridobljenega in dosegljivega znanja je vodilo
v izjemen svetovni družbeni razvoj. Omogočalo bi naj boljše življenje večini
zemljanov. Žal se razlike povečujejo kljub vsemu trudu mednarodnih organizacij
in preusmerjanju razvojne pomoči od bolj razvitih k tistim v razvoju. Opazujemo
jih lahko kot kvaliteto življenja, dostopnost in kvaliteto izobrazbe, zdravstvenih
storitev in občutek varnosti, demokratičnost. Lahko pa jo merimo z v denarnih
enotah izraženim ustvarjenim bruto družbenim proizvodom. V Luxembourgu so
v 2017 ustvarili 107,865 USD na prebivalca, v Indiji v decembru 2017 pa 1,963
USD (https://tradingeconomics.com/luxembourg/gdp-per-capita). 

Drug pogled na družbeni razvoj si ustvarimo iz izračunov Trenor Jill na osnovi
podatkov banke Credit Suisse za 2015. Zapisala je, da je polovica svetovnega
premoženja v lasti 1 % zemljanov. Vsak od teh 1 % ima v lasti povprečno 759,000
USD. Njihovo premoženje predstavljajo nepremičnine, vrednostni papirji in
prihranki zmanjšani za dolgove. Pred krizo 2008 je bilo teh bogatašev 2 %. Tudi
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število ljudi, ki predstavljajo srednji razred, se je po krizi 2008 zmanjšalo. Srednji
razred sestavljajo odrasle osebe s premoženjem med 50,000 in 500,000 USD.
Oseba, ki ima 68,800 USD premoženja, že spada med 10 % najbogatejših
zemljanov. 

Iz podatkov Federal Reserve za ZDA v 2015 je Zumbrum Josh ugotavljal
razpršenost premoženja v ZDA. Povprečen dvajsetletnik v ZDA nima premoženja.
Naj dodam, da imajo številni starejši diplomiranci v ZDA dolgove zaradi visokih
stroškov študija. Ob tem se za plače pričakuje realna rast predvsem za tiste z
diplomami in podiplomsko izobrazbo. Z razvojem tehnologij in avtomatizacije
ukinjajo številna delovna mesta. 

Skratka takšen družbeni razvoj in kopičenje bogastva v kontroli vse manjšega
dela prebivalcev in vedno manjše število in vpliv srednjega razreda je lahko
zaskrbljujoče predvsem za mlade. Mladi so kot skupina najbolj ustvarjalni,
izobraženi, najbolj naklonjeni uvajanju sprememb in sprejemanju tveganj. Ob
tem znajo uporabljati sodobna komunikacijska orodja in družbena omrežja.
Veliko mladih ima spoznanja o tujih kulturah, so globalno bolj odprti ali kulturno
sprejemljivi. 

Mladi, ki imajo veliko teoretičnih znanj in zgoraj naštetih lastnosti, lahko ob
poznavanju inoviranja mnogo uspešneje uveljavljajo družbene spremembe. V
sodobni družbi, kjer je pridobila veliko moč odločanja majhna skupina ljudi z
ogromno kapitala, njihovi cilji in koristi niso usklajeni z dolgoročnimi koristmi za
mlajšo generacijo in tudi ne za srednji razred. 

Zato štejem za potrebno, da se mladi čim prej in čim koristneje vključijo v
družbeni razvoj, v oblikovanje in doseganje ciljev za čim večje družbene interesne
skupine.  

V uvodni predstavitvi družbenega razvoja sem želela pokazati, da čeprav imamo
v zadnjih stoletjih ogromno novosti, ali se pogosto uporablja beseda inovacija,
koristi za številne zemljane ne naraščajo v skladu z našimi sposobnostmi. Tudi
mladi v Sloveniji čutite, da bi morale biti dobrine lažje dostopne vsem. Pregledala
sem veliko opredelitev pojma inovacija in v skladu z zgoraj predstavljenim so se
mi številne zdele pomanjkljive. 
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Kratka opredelitev modela in pomena inovacij za uresničevanje
zaposlitvenih  ciljev mladega iskalca zaposlitve 

Mladi v izobraževalnem procesu začnejo s spremembo razmišljanja, nato z
dejavnostmi za lasten osebnostni razvoj in samouresničevanjem (Maslow, 1943),
kot najvišjo stopnjo uresničevanja svojih osebnostnih potreb. Maslow (1998, p.
17 in drugje) osvetljuje delo, delovanje, družbeno aktivnost tudi z vidika izražanja
svoje osebnosti, razvijanja svojih talentov in potencialov. Delo ni le breme,
obveznost ali nujnost za preživetje, temveč kadar ustrezno izberemo delovno
področje in okolje, je tudi vir osebnostnega razvoja, razvoja svojih potencialov
in talentov in možnost zadovoljstva. Ob tem dosegamo tudi družbene koristi in
razvijamo družbo.

Večji del samouresničevanja v odrasli dobi razvijamo v delovnem okolju, lahko
se vanj vključimo ali si ga ustvarimo. In smo pri besedi ustvarimo, ustvarjamo,
smo ustvarjalni. Kje se začne ustvarjalnost? Najprej v družini in v našem načinu
razmišljanja. Sprva stvari, objekte, področja dobro spoznavamo. Dobimo vpogled,
kaj je bistveno in kateri problemi se pojavljajo. Iščemo možne rešitve. Ustvarjamo
ideje v naših mislih, lahko jih imenujemo miselne kreacije, miselni zasuki ali
oscilacije. Iz dobrih idej lahko razvijemo nove rešitve, novosti. Izmed njih nekatere
uspemo razviti v invencije in le redke med njimi postanejo po uporabi
prepoznane kot koristne, torej so lahko inovacije. 

Tako je izbira delovnega področja vedno pogojena z našimi osebnostnimi
lastnostmi, z našimi željami in potrebami. Možnost uresničevanja pa je pogojena
tudi z okoljem, z objektivno stvarnostjo. Za izgradnjo bralčevega modela bi zelo
na kratko predstavila nekaj iz teorije sistemov. Za poglobljeno poznavanje,
prosim, berite tudi vire, kot so Mulej in soavtorji (2000, str. 163) ali v krajšem zapisu
Mulej in Ženko (2004).

Slika Proces hierarhije zaporedja in soodvisnosti – linearni model (Mulej in Ženko,
2004, str. 57) omogoča zelo kratko predstavitev oblikovanja modela. Najprej
izhajamo iz tega, kar je okoli nas, objekt, objektivna stvarnost. Opazujemo jo
2. z upoštevanjem potreb v okolju in 3. z vidika možnosti za zadovoljevanje teh
potreb. Vedno je bistvena 1. oseba, ki opazuje. Oseba ima svoje lastnosti. Oseba,
ki izbira, kaj zmore razumeti in kaj je zanjo pomembno. Osebnostne lastnosti
lahko predstavimo kot subjektivna izhodišča. Imamo svoja čustva, vrednote,
talente, znanje in veščine (prakso, spretnosti). 
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Na tej ravni smo najbližje stvarnosti, a je nemogoče kaj narediti, ker je vsega
preveč. Zato si stvari sami poenostavimo. Odločimo se, kaj je zdaj za nas najbolj
pomembno in si izdelamo svojo poenostavitev objekta z vključitvijo le vsega
bistvenega. V knjigi je to opredeljeno kot dialektični sistem. Ponovno mi s
svojimi osebnostnimi lastnostmi pregledamo, kaj so bistvene, najpomembnejše
potrebe in možnosti, ter ugotavljamo kako so povezane – torej predstavljajo
sistem. Še vedno je vsega zelo veliko. Zato si zopet poenostavimo in izberemo le
nekaj potreb in nekaj možnosti, ki so povezane v sistem, ki ga najpreprosteje
opišemo, da ima sestavine in medsebojne povezave (vplive, soodvisnosti). 

Zdaj se že vprašamo: kaj je naš cilj, kaj želimo doseči, kako bi to dosegli? Izberemo
naloge in kako jih bomo opravljali. Začnemo izvajati delovna opravila in dosegati
delne cilje. V tem delu smo na modelni ravni. Zdaj smo delno uresničili svoj cilj.
Torej model nujno potrebujemo, da lahko kaj dosežemo. 

Zavedati se moramo širine razumevanja in dela, ki je bilo opredeljeno pred
določitvijo našega modela. Težave običajno nastanejo, kadar nam model izdela
nekdo drug in smo mi le izvajalci nalog. Model vedno izraža le del stvarnosti,
objekta in uresničuje potrebe posameznika ali manjše skupine. Ob tem imajo ti
doseženi cilji vpliv ne samo na posameznika temveč tudi na več skupin v družbi. 

Ta kratka predstavitev je mnogo bolj razumljiva, če jo lahko predstavimo s primeri.
Primer je lahko izbira študija na fakulteti. Objekt ima tri področja: nas, potrebe in
možnosti. Na ravni objekta opazujemo najširše. V objektivni stvarnosti potrebujejo
po svetu diplomante številnih področij. Ne moremo sestaviti seznama vseh
zanimivih, dokler ne razmislimo, kaj želimo, ker je fakultet preveč. Na kratko
zapišemo svoja čustva povezana s študijem, vrednote, katere talente smo doslej
prepoznali. Na nekaterih osnovnih šolah učence testirajo, obvestijo starše in jim
nato omogočijo, da ugotovljene talente razvijajo v obšolskih dejavnostih. Nato
si zapišemo, katera znanja imamo – v katerih predmetih smo bili odlični in bi jih
še želeli spoznavati. Če smo dobri v biologiji, kemiji in fiziki, si to zapišemo. Nato
si zapišemo naše spretnosti, veščine. Obvladam mikroskopiranje, natančna sem
bila pri poskusih v laboratoriju. Dobro se znajdem v terenskem opazovanju
vodnih organizmov. Moje skice in opisi poskusov so bili sošolcem razumljivi.
Zlahka predstavim in sporočam svoje ideje. Po tem zapisu naših subjektivnih
izhodišč pogledamo, katere fakultete nudijo študij na področjih, ki nas zanimajo
(verjetno naravoslovne). Objektivno bi lahko pregledali po vsem svetu. 
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V resnici pa nas pritegnejo le nekatere države, okolja, kulture in tudi fakultete.
Zdaj se premaknemo na izbiro le bistvenih vidikov – kaj je za naj
najpomembnejše in oblikujemo dialektični sistem. Kateri študiji so zanimivi?
Kako daleč smo pripravljeni odpotovati? Kolikšne so naše finančne zmožnosti?
Ali imamo dovolj predhodnih znanj, točk, ocen, dodatnih izpitov? Zdaj ponovno
pregledamo možne fakultete in med njimi izbiramo po zaznanih možnostih
(lahko bi se vozila, razumem jezik, ponujajo nizke šolnine in štipendije …). Nabor
fakultet se je že zmanjšal. Premaknemo se na naslednji nivo oženja in
poenostavitev – oblikujemo sistem s sestavinami in povezavami. Rada bi
študirala biologijo na fakulteti, ki je povezana s poslovnim okoljem (najdem veliko
oglasov za zaposlitve biologov). Predhodni dijaki so potrebovali toliko točk.
Podoben študij nudijo tudi na še nekaj fakultetah v okolici. Pregledam spletne
strani, predmete, pogoje študija, študentske domove in podobno. Izberem eno
ali tri fakultete. Zdaj še podrobneje preverim vpisne pogoje in kdaj imajo
informativne dneve. 

V modelu si določim naloge: zbiranje ocen, dodatno tekmovanje iz kemije,
raziskovalna naloga, obisk fakultet. Na eni me predavatelji pritegnejo. Fakulteta
organizira študijske prakse doma in ponuja študijske izmenjave in praktično delo
v tujini. Tako se bom kasneje lažje zaposlila v XX mestu. Še posebno so mi všeč
predstavitve študentov iz vsakega letnika. Kje so zaposleni njihovi diplomanti,
me je tudi navdušilo. Zelo si želim doseči cilj: študirati na tej fakulteti in nadaljevati
z delom kot biologinja v XX organizaciji. Tako že ves četrti letnik opravljam
posamezne naloge do izpolnjevanja pogojev za vpis na to fakulteto in študija v
tem mestu (privarčevani denar, štipendija in soba v študentskem domu).

Z vidika teorije sistemov sem na kratko predstavila, kako poteka izgradnja modela.
Z branjem Maslowa (1998) lahko pridobite znanje, kako pomembno za
posameznika je upoštevanje njegovih lastnosti za doseganje ciljev, za doseganje
samouresničitve, ki jo lahko imenujemo tudi uspeh ali sreča. Piše tako o
usmerjanju sebe kot tudi o usmerjanju in vodenju sodelavcev (managementu),
saj cilje lažje uresničujemo s sodelovanjem v skupini. Tako kot model izraža le del
resničnosti, omogoča tudi le delno uresničevanje naših ciljev. Medtem ko
opravljamo naloge, se spreminja okolje in se razvijamo, spreminjamo tudi mi
sami. Izdelujemo nove in nove modele. Vsak naslednji vključuje nova spoznanja
in nove izkušnje. Zato pričakujemo, da bo boljši. Torej nič obupovati. Le pogumno
v izgradnjo svojih modelov in izboljševanja. 
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Opredelitev inovacij

Vsi ljudje smo po naravi ustvarjalni in tako tudi inovacije lahko ustvarjamo na
vseh področjih človekovega delovanja, na primer zasebno, gospodarsko,
družbeno, kulturno, športno, nevladno, neprofitno, socialno in drugo. Nekateri
avtorji se ukvarjajo z viri inovacij. Peter Drucker (2002) obravnava inovacije, ki
izvirajo iz: 

1. sprememb v podjetju
- nepričakovani dogodki (unexpected occurencies),
- neskladnosti (incongruencies), 
- procesne potrebe (process needs),
- spremembe v industriji ali na tržišču (n. p. telekomunikacije, internet)

in 2. tiste, ki so posledica sprememb v okolju: 
- demografske sprememba,
- spremembe v zaznavanju ter
- novo znanje in tehnologije.

Mulej in Ženko (2004) sta inovacije opredelila po treh vidikih. Po vsebini so
upravljavske, organizacijske, o metodah, o programih ali procesih ter tehnične in
tehnološke. Hkrati so lahko drobne  ali velike in po tretjem vidiku so nastale v
službi ali izven nje. 

Profesor na Harvard Business School Clayton M. Christensen (2012) je raziskoval
ali so viri inovacij zaradi novih tehnologij (technology push) ali zaradi zahtev
povpraševalcev (demand pull innovations). V industriji je našel veliko
kombiniranih in zelo malo inovacij zaradi samo enega vira. 

Če je ustvarjanje drobnih inovacij za lastne potrebe še obvladljivo, pa zahteva
razumevanje in vodenje več desetletij dolgih procesov inoviranja v na primer
avtomobilski industriji ali farmaciji mnogo bolj tudi teoretično poznavanje
inoviranja, saj je to zahteven proces. Avtorji Henry Chesbrough, Joel West,
Suzanne Scotchmer, Fiona Murray in Siobhan O'Mahony in drugi se ukvarjajo s
sodobnimi vrstami inoviranja. Henry Chesbrough je prvi opredelil odprto
inoviranje, kjer proces inoviranja ne poteka v eni organizaciji, ampak se v
posameznih delih vključujejo tudi sodelavci ali organizacije izven matične
raziskovalne ustanove. Tudi rezultati inovacijskega procesa prehajajo v okolje že
med procesom razvoja. Nekatere rešitve lahko razvije konkurenca, druge naši
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»sodelavci«, ki pomagajo uveljaviti invencijo med možnimi uporabniki. V tem
odstavku omenjeni avtorji raziskujejo tudi področje inoviranja za uporabnike (user
innovation). 

Predvsem Suzanne Scotchmer pa je proučevala kumulativne inovacije, ki jih
ustvari več avtorjev oziroma izboljšamo, nadgradimo inovacijo nekega inovatorja
pred nami. Torej teorije o inoviranju lahko na spletu in v knjižnicah najdete veliko,
na primer predavanje West Joela o inoviranju in podjetništvu na Univerzi Berkeley
v 2011, (https://www.youtube.com/watch?v=npy_WJV8a1w). Zanimiv avtor je
tudi Christensen Clayton, na primer o rušilnih inovacijah (disruptive innovation)
na https://www.youtube.com/watch?v=N6Em72T_sD0. Ali njegova knjiga
Disrupting class (2011) o tem, kako bodo rušilne inovacije spremenile načine
učenja, poučevanja v svetu. 

Inovacije se lahko pojavijo na trgu, lahko jih koristno uporabimo v različnih
oblikah organizacij, na primer zasebnih, podjetjih, družbah. Inovacije lahko
prinašajo neposredne ekonomske učinke, ali jih težko ovrednotimo.  

Menim, da družbeni razvoj temelji na tistih inovacijah, ki prinašajo korist
uporabniku v skladu z etičnimi merili ob upoštevanju družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja. 

Z razvojem svoje ustvarjalnosti povečamo tudi možnost inovativnosti. Po zgornji
opredelitvi je inovacija koristno uporabljena novost, ki upošteva tudi etičnost,
družbeno odgovornost in trajnost. V globalnem svetu jo pogosto uporabijo ljudje
iz drugačnega družbenega in kulturnega okolja. Tako nam globalnost ne daje le
večje možnosti uspeha, temveč tudi večjo odgovornost za posledice, ki jih bo
naša inovacija imela v življenju in družbi uporabnika.  Trudimo se čim bolje, čim
celoviteje razumeti, komunicirati in delovati. 

Nekaj metod ustvarjalnega razmišljanja za inovativnost

Inovativnost je dejavnost nas vseh. Inovativni smo največkrat za svoje težave,
izzive, priložnosti, ki jih najbolje razumemo in nas reševanje le-teh najbolj
motivira, inovacije pa veselijo, osrečujejo, nam najbolj koristijo. Zato je verjetno
po številu največ inovacij drobnih za svoje potrebe. Inovacije so na vseh področjih
našega delovanja v družbi in zato je teorij o inoviranju zelo veliko. Samo o idejah
lahko spremljate številne spletne strani: desna hemisfera, brainreactions.net,
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mindmeister.com, bubbl.us, mindjet.com, shareyourbrain.com, trendwatching.com,
iconoculture.com, psfk.com, springwise.com in podobne. 

Najkrajši način, kako postanete bolj inovativni, menim, da je tudi z uporabo
metod ustvarjalnega razmišljanja. Metode so ustvarjene z namenom, da na
določen izziv, priložnost, problem pogledate ali v določenem okolju ustvarjalno
sodelujemo in tako ustvarjamo boljše rešitve, kot če bi razmišljali sami brez teh
pripomočkov. Vid Pečjak je lepo pregledno izbral in kratko opisal številne metode
ustvarjalnega razmišljanja (Pečjak, 2001). Nekateri drugi avtorji predstavljajo več
kot 100 metod. Pomembno je, da za ustrezni namen uporabimo pravo
kombinacijo metod. V tem poglavju na kratko predstavljam dve metodi. 

Metoda Delfi 

Metoda Delfi (Delphi) je ena redkih, ki omogoča ukvarjanje z bodočnostjo. Za
posameznika in organizacije je s strateškega in z razvojnega vidika pomembno
razmišljanje: kako bo čez 20 let. 
Delfi se v slovenski praksi redko uporablja, čeprav ne poznam boljših
sistematičnih metod interaktivnega napovedovanja smeri razvoja družbe,
tehnologij ali tržišča. V preročišču Delfe v Grčiji je svečenica Pitija prerokovala o
pomembnih dogodkih v prihodnosti. 

Gordon in Helmer sta 1960 začela razvijati metodo napovedovanja možnih
odgovorov o prihodnjih dogajanjih s sodelovanjem več različnih skupin
strokovnjakov. Gordon jo podrobneje opisuje v objavi 1994 in drugje. Vodja
skupine najprej opredeli, kdo bi lahko prispeval znanje o bodočnosti določenega
področja. Oblikuje skupine različnih strokovnjakov. Pogosto so vključene skupine
študentov. Najprej za vsak krog opredeli pomembna vprašanja, na primer kako
menite, da bo izgledalo kosilo v letu 2040. Strokovnjaki vsak zase in anonimno
pripravijo odgovore na prvo vprašanje. Anonimnost zagotavlja izražanje lastnega
mnenja ne glede na to, kje so zaposleni, ali kateri skupini pripadajo.

Po vsakem krogu vodja skupine oblikuje skupne ugotovitve vseh sodelujočih
strokovnjakov in jih skupaj z novim vprašanjem razpošlje. Vprašanje oblikuje v
skladu s cilji raziskave in s pridobljenim znanjem v prejšnjem krogu. Vključeni
strokovnjaki lahko svoje mnenje po seznanitvi z mnenji drugih sodelujočih ali
pridobitvi novih znanj tekom raziskave spreminjajo v posameznem krogu.
Odvisno od zahtevnosti obravnavanega problema je število vključenih
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strokovnjakov in število krogov vprašanj, na primer najmanj dva kroga. Zanimivo
je, da v začetnem krogu pridobijo precej različna mnenja, v višjih krogih pa se
bolj oblikujejo skupna razmišljanja. Ta so posredovana naročniku raziskave za
nadaljnje strateške in razvojne odločitve. 

Posameznik, ki je razmislil o svojih željah, posebnostih in kaj želi biti, ko bo na
primer star 40 let, mnogo lažje doseže svoje cilje. Če smo razmislili, kaj želimo
biti, kako bi živeli, s kom, kje, kaj nas bo veselilo delati ... se mnogo lažje že pri
osemnajstih odločamo, kako živeti, kateri študij izbrati, katere vrste športa,
hobijev, aktivnosti bodo podpirali uresničevanje naših ciljev in podobno. Te
pomembne življenjske odločitve so naložene mladim osebam, ki se še zelo
oblikujejo, iščejo, nihajo v spoznavanju in izkušanju mnogočesa zanimivega v
življenju. 

Metoda Delfi je bila sicer razvita za podjetja, organizacije, vlade, a smo jo s
študenti v predavalnici uspešno uporabljali tudi za razmislek o svojih osebnih
željah, ciljih in poteh do njih. 

Svetujem vam, da na spletu najdete gradivo o tej metodi in jo uporabite za
razmislek o sebi čez 20 let. Viri so lahko Pečjak (2001, str. 146–163) in Helmer
(1994). Poenostavljeno metodo Delfi so letos četrtošolci ene od gimnazij
uporabili za odločanje o študiju. Izvedli so jo večkrat v različnih skupinah. Najraje
so jo delali s sošolci in prijatelji, ki so že študenti. Zavedam se, da je to zelo velika
poenostavitev metode, vendar so bili z rezultati svojih razmišljanj zadovoljni. Tudi
ne poznam druge ustrezne metode, s katero bi lahko začeli.

Subjektivna izhodišča (čustva, vrednote, talenti, znanje, izkušnje) tudi tukaj
predstavljajo osnovo in začetek razmišljanja. Najprej jih uporabite zase. Nato
spoznajte področje, kjer bi želeli ustvarjati, ali delodajalca. Razmišljajte z vidika
tega področja ali te organizacije. Kakšno bo njeno poslovno okolje, kakšna bi
lahko bila njena konkurenca, kakšna bo tehnologija, kaj bodo želeli uporabniki,
kakšna bo družba in predvsem kaj bi vi lahko prispevali za uspešno delo te
organizacije v inovativnem uresničevanju koristne uporabe vaših izdelkov ali
storitev čez 20 let. 

Kandidat na zaposlitvenem razgovoru lahko predstavi te svoje ugotovitve. Če
načrtujete samostojno podjetniško pot, bodo ti razmisleki dobrodošli pri izdelavi
Poslovnega načrta. V uporabo metode Delfi lahko vključite tako strokovnjake in
vodje,  kot svoje »sošolce« v izobraževalnem programu ali prijatelje. Tako boste
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spoznali trende bodočnosti in pridobili nekaj izkušenj o uporabi metode Delfi. V
vašem podjetju ali organizaciji pa se trudite upoštevati navodila, nasvete in
izkušnje avtorja Holmsa ter drugih in metodo Delfi čim natančneje izvajati. 

Metoda Dizajnersko razmišljanje 

Na univerzi Stanford v Kaliforniji je veliko let poučeval inženirje profesor Bernard
Roth. Pogovarjal se je s številnimi inženirji, ki so v mladosti imeli dobre ideje in
želeli podjetniško ustvarjati. Večinoma so se zaposlili v večjih podjetjih ter imeli
uspešne kariere in visoke položaje, a številni med njimi so mu povedali, da niso
srečni. Roth je razmišljal, katera znanja manjkajo tem odličnim inženirjem, ki zelo
uspešno delajo tudi v bližnji Silicijevi dolini. Razvil je nov predmet »Designer in
Society«, kjer si študentje sami zastavijo nalogo in morajo za pozitivno oceno
dokončati svoj projekt. Zastavi jim nalogo, da realistično ocenijo svoje znanje in
veščine, sposobnosti in sredstva ter si postavijo realne cilje. Namen je študente
opremiti z manjkajočimi znanji in da si pridobijo izkušnjo: dosegel sem svoj cilj.

Projekt si študentje izberejo sami po posvetu s profesorjem. Deluje bolj kot
svetovalec kot usmerjevalec. Upošteva kriterije: je iz področja njihovega življenja,
se da nalogo opraviti v enem semestru. Študentje so že opravljali projekte: pisanje
kuharske knjige, izgraditi robota, teči na maratonu, izdelati kos pohištva, naučiti
se govoriti tuj jezik, naučiti se variti, streči v baru …

Ali opazite v tem predmetu »Designer in society« povezavo z ugotovitvami
Maslowa o človekovih potrebah? Srečni so bili tisti inženirji, ki so morda dosegli
finančno malo manj, a so delali na področju uresničevanja svojih idej. Ali
prepoznate povezavo z dialektično sistemskim razmišljanjem in upoštevanjem
subjektivnih izhodišč v objektivni stvarnosti? Projekti so zelo različni, izberejo si
jih študentje sami. Ocena ni številčna, temveč je opisna: »uspel« ali »ni uspel«
dokončati svoje naloge. Najprej upoštevamo ustvarjalčeva čustva, talente,
vrednote in kasneje se ukvarjamo z znanjem zakaj in šele nato z znanjem kako. 

Rothov nov pristop je študentom omogočil, da svoje ideje že med študijem
razvijajo in testirajo. Teoretična spoznanja so lahko preizkusili kot prototip, kot
model. Pridobivali so tudi praktične izkušnje. Povečali so svojo odpornost na
napake in težave pri razvoju. Učili so se iz lastnih izkušenj in iz izkušenj v skupini
ali razredu. Ob reševanju težav s projektom so se pogosto naučili tudi, kako
reševati osebne težave (razmisli, poizkušaj uresničiti, spreminjaj …). 
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Roth je prispeval k razvijanju ustvarjalnega razmišljanja študentov. To je tudi del
strateškega managementa – strateškega upravljanja. Študentje so povečali tudi
svoje sposobnosti upravljanja samega sebe. To je za vse podjetne izjemno
pomembno, še posebej v start-upih in malih podjetjih.

Iz tega enega predmeta se je razvila na Stanfordu šola oblikovalskega razmišljanja,
da ne bo zmede, bi uporabila kar dizajnersko razmišljanje (Design thinking).
Usmerjeno je k človeku, oziroma uporabniku že v fazah razvoja ideje in
prototipov. Sam proces dizajnerskega razmišljanja poteka v petih korakih:

1. Spoznaj, kdo so uporabniki. Občuti uporabnikove potrebe (empathize).
Razmišljaj, kako uporabnik doživlja ta problem. 
2. Opredeli problem (define), kaj vse vključuje, kje so sedanje omejitve …
3. Ustvarjaj ideje, idejne rešitve (ideate). 
4. Izdelaj prototip (prototype). 
Že v zgodnjih fazah razvoja izdelaš preprosti prototip. 
5. Testiraj (test) ga najprej v skupini ustvarjalcev. Na tem praktičnem modelu,
prikazu idejne rešitve, postaja idejna rešitev mnogo bolj nazorna. Opazujemo,
kako bi delovala v praksi pri uporabniku. Opazujemo pomanjkljivosti, zbiramo
pripombe, predloge za izboljšave …
Prototip izboljšujemo, dokler nismo zadovoljni in ga ponudimo v testiranje
naslednji skupini.
Potek dizajnerskega razmišljanja boste lažje razumeli po ogledu posnetka
Johnson Briana na spletu (https://www.youtube.com/watch?v=Pbb3ywtzn4g).

Razlika med dizajnerskim razmišljanjem in inoviranjem v raziskovalno-razvojnih
oddelkih je, da v prvem primeru začnemo opredeliti težave z vidika uporabnika.
Preprosti prototip v testiranjih izboljšujemo. Klasično raziskovalno inoviranje pa
lahko traja leta dolgo brez vključitev uporabnikovih znanj, potreb in želja. Seveda
dizajnersko razmišljanje ni primerna metoda za vse inovacijske procese. 

Ima pa bistveno prednost. Študentje in udeleženci šole dizajnerskega razmišljanja
so pridobili pomembno sposobnost reševanja težav med delom. Razvijali so
svoje veščine in poglobili svoje teoretično znanje, saj so za delo na lastnem
projektu bolj motivirani. Razvili so tudi za inovatorje in za mlade ljudi zelo
pomembno navado, ki jo je Bernard Roth poimenoval »achievement habit« –
navada doseganja ciljev. Poglejte si posnetek njegovega govora leta 2015 v
družbi Google (https://www.youtube.com/watch?v=PgC3uLPqEYA).
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Roth je z opazovanjem dela in življenja inženirjev ter študentov dizajnerskega
razmišljanja opazil spremembe. Ni dovolj samo razmišljati in poizkušati, iskati
razlogov, zakaj ne bi šlo ali opravičil, zakaj mi tega zdaj ne moremo. S temi izgovori
oropamo sebe in si sami nastavljamo ovire. Bolje je lotiti se in kar začeti delati.
Učimo se med reševanjem težav. Mali porazi nas ne zlomijo, saj naš namen niso
delni dosežki, temveč da delamo na svojih idejah, uresničujemo svoje ustvarjalne
želje in rešujemo uporabnikove težave. Z učenjem in uspešnim premagovanjem
ovir raste naše znanje, naša povezanost v skupini, sposobnost izbiranja ustreznih
izrazov, komuniciranja in postanemo samozavestni, navajeni dosežkov.
Dizajnersko razmišljanje kombinira reševanje problemov, ustvarjalnost, veščine
komuniciranja in prilagajanja življenjskim izzivom.

Tudi metoda Dizajnersko razmišljanje (Design thinking) je lahko na začetku
izvedena zelo enostavno. V nadaljnjem razvoju ustvarjalca, raziskovalca,
inovatorja, podjetnika pa je kvaliteta rezultatov takšnega ustvarjalnega
razmišljanja odvisna od uporabe številnih metod ter veliko teoretičnega in
praktičnega znanja. 

Skrivnost uspeha je tudi v kombiniranju za določen problem in določeno skupino
ljudi primernih metod. Kombiniramo lahko na primer: 
- metodo Do It na začetku sestanka ali srečanja, da sodelavcem predstavimo

svoje težave;
- metodo Ribja kost, da skupaj spoznamo težave in njihove vzroke; 
- metodo Viharjenje možganov za iskanje dobrih idej o rešitvah težav; 
- metodo Delfi za spoznanja o bodočem razvoju področja; 
- SWOT analizo za opredelitev idej iz štirih izbranih vidikov;
- Metoda šestih klobukov, da vsak pomisli še na šest področij, ki jih obravnava

posamezni klobuk.

Sklepne misli

Zaradi bistvenega vpliva subjektivnih izhodišč na dosežene cilje je tudi jasno, da
mora svojo objektivno stvarnost proučevati vsak sam in zgraditi čisto svoj model
za svojo inovativno delovno pot. Podjetnosti ne pojmujem le kot potrebno za
ustanavljanje različnih oblik podjetij, kot so d. o. o., s. p. ali neprofitne organizacije.
Vsaka dejavnost povezana z gospodarjenjem z redkimi vidi vključuje tudi:
- gospodarski (ekonomski) vidik;
- zakonodajni vidik; 
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- etični, moralni vidik;
- družbene vidike; 
- družbeno odgovorne in trajnostno naravnane vidike;
- človekoljubne ali filantropske vidike.  

Podjetnost z vidika razvijanja inovativnosti mladih razumem kot potrebno znanje
in veščino upravljanja z redkimi viri in doseganja ciljev, uresničevanja idej ob
sodelovanju z drugimi ob obvladovanju in prevzemanju tveganj. Govorimo tudi
o notranjih podjetnikih ali podjetnosti posameznikov. Tudi filantropija ni omejena
samo na nevladne organizacije. Številne pomembne ali vidne organizacije, zelo
profitna podjetja del svojih sredstev redno namenjajo za različne druge namene
– izgradnja delov bolnišnic, predavalnic na univerzah, knjižnic, pitne vode ljudem
v Afriki …

O isti stvarnosti imamo tako veliko različnih modelov. Čeprav bi vam učitelji in
starši zelo radi svetovali in po naših izkušnjah prihranili kakšne boleče izkušnje,
pa moji (naši) nasveti ne vključujejo dovolj vaših osebnostnih lastnosti.
Pomembno se mi zdi, da vam predamo znanje in metode, razvijati modele in
uporabljati metode pa morate sami. Sami se morate odločati za študij in področje
dela. 

Mladi ste po naravi bolj odprti do sprememb, uvajanja novosti in inoviranja.
Izjemno dobro uporabljate računalniške programe in koristite sodobne
komunikacijske tehnologije in tako ste bolj učinkoviti in razvijate svojo socialno
mrežo. Podjetje je lažje ustanoviti, če sva dva. Če smo štirje, si še lažje razdelimo
delo in vsak prevzame področje, v čemer je bolj sposoben in uspešen. Najlažje
mi je bilo delati v podjetjih, kjer smo si zaupali in se veliko pogovarjali, nato pa
držali sprejetih obveznosti. Le nekaj spodbude bi vam lahko koristilo. In nekaj
teoretičnih spoznanj. Nato pa čim prej začnite uporabljati zgoraj predstavljeno
znanje. Bernard Roth nam daje nekaj napotkov, kako začeti delati. Učimo se ob
težavah med ustvarjanjem koristnih rešitev za naše uporabnike. Drobni uspehi,
dosežki vodijo v velike dosežke. Od svojih študentov ne zahteva, da bi dolge
dneve noči študirali težko teorijo, čeprav bi za Stanford to morda pričakovali.
Ponudil jim je, da si sami zastavijo cilje, ki jih veselijo in če svoj cilj uresničijo, so
predmet uspešno opravili. In kasneje je te študente – poslovneže, podjetnike,
opazoval, kako uspešni so postajali še na številnih drugih področjih. Tudi v
zasebnem življenju. Dosežki so jim postali navada. 

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

37



Kmalu začnite tudi vi in verjamem, da boste ponosni na svoje dosežke in boste
svoje cilje večali in tako z vašo inovativnostjo vedno več koristi ustvarili za
uporabnike in tudi za našo družbo. Postavljamo si uresničljive cilje in pridobimo
navado, da smo uspešni! 
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Kdo seM jaz in Kaj je 

Moje poslanstvo?



KAKO ODKRITI SVOjE POSLANSTVO, 
PREPOZNATI VREDNOTE IN POSTAVITI 
TER URESNIČITI VIZIjO IN CILjE

Avtorica: Tatjana Fink, MBA

Uvod

V okviru Modela M sem spoznala veliko čudovitih mladih ljudi, ki si želijo narediti
spremembo v svojem življenju. Z nekaj priporočili in usmeritvami v tem prispevku
bi rada mladim pomagala razjasniti nekatere pojme, ki predstavljajo temelj v
življenju in jim na čim bolj enostaven način pokazala, kako izoblikovati jasne
usmeritve za doseganje osebnih in poslovnih ciljev v življenju. Na osnovi trdno
in jasno postavljenih usmeritev in ciljev bom prikazala nekaj zelo uporabnih
pristopov, ki bodo vsem, ki jih bodo uporabljali, prinesli praktične rezultate.

Kaj poganja naša življenja?

Še danes imam pred očmi sliko ljudi, ki so bili udeleženi v rušilnem potresu leta
2011, ki ga je sprožil cunami, ko je prišlo do okvare jedrske elektrarne Fukušima
na Japonskem. Voda je odnašala vse pred seboj. Domove ljudi, avtomobile,
njihove živali in tudi ljudi same. Spomnim se obrazov ljudi, ki so gledali to
razdejanje brez panike, stoično. Jasno jim je bilo, da nimajo možnosti, da bi to,
kar se je takrat zgodilo, spremenili. To razdejanje je bilo dejstvo, ki ga je treba
sprejeti. V trenutku jim je bilo jasno, da kar lahko naredijo, je, da poiščejo pot iz te
izjemno težke situacije. Niso se postavili v vlogo žrtve. Spraševala sem se, kako bi
mi Slovenci ali pa Evropejci odreagirali v taki situaciji. Menim, da bi bilo vse veliko
bolj dramatično, kaotično in z veliko hrupa, preden bi se  sprijaznili s situacijo in
začeli na novo postavljati svoja življenja.

Kaj Japonce torej razlikuje od nas, da zmorejo v tako težkih preizkušnjah obdržati
trezno glavo, sprejeti situacijo in z modrostjo najti pot naprej? Ugotovila sem, da
je razlika v japonski umetnosti življenja. Japonci veljajo za zelo prodorne,
inovativne, sistematične, uspešne, vztrajne in robustne.
Kaj jim daje tako trdno in močno  osnovo, da znajo preživeti v najtežjih
okoliščinah, ko se jim življenje obrne na glavo in morajo preprosto začeti vse od
začetka? Japonska ima najbolj trdožive prebivalce tega planeta, kar se kaže tudi
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v številu stoletnikov. Za japonske stoletnike je značilno, da so dejavni celo življenje
in nič posebnega ni, ko devetdeset ali celo stoletnik še vozi avto.

Hector Garcia in Francesc Miralles1 sta ugotovila, da je za trdoživost in dolgoživost
Japoncev zaslužen Ikigai. Ikigai se v resnici skriva v vsakem od nas, le odkriti ga
moramo. Ikigai je japonska beseda, ki pomeni smisel življenja.

Slika 1: Toronto Star. Ikigai 

Vir:  https://medium.com/thrive-global/ikigai-the-japanese-secret-to-a-long-and-happy-life-might-

just-help-you-live-a-more-fulfilling-9871d01992b7

Kaj je poslanstvo in kako ga odkrijemo in oblikujemo?

Vsak človek, podjetje, skupnost ima določeno poslanstvo. Poslanstvo pove smisel
našega delovanja. Sporoča, kaj jaz kot človek  lahko edinstvenega ponudim svetu. 
Jasno oblikovano poslanstvo ni trenuten navdih, ki ga zapišemo. Je proces
našega razmišljanja, izkušenj, spoznanj in znanj. Je pomemben temelj naših
življenje in mu moramo zato posvetiti temu ustrezno tudi dovolj časa, da bo jasen 
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in nedvoumen najprej nam samim, potem pa vsem tistim, s katerimi je
posameznik povezan na kakršen koli način.

Ali ste se že kdaj vprašali, kakšno je vaše resnično osebno poslanstvo? Ste ga
izoblikovali, komu sporočili in tudi delujete po njegovih principih? V resnici ima
zelo malo ljudi na našem koncu sveta jasno izoblikovano osebno poslanstvo.
Osebno poslanstvo nam omogoča postaviti okvire, meje za svobodno
ustvarjanje. Zakaj je osebno poslanstvo pomembno? Ko imamo svoje poslanstvo
jasno definirano, lahko vlagamo v uresničevanje svoj čas, denar, si sistematično
oblikujemo svojo socialno, strokovno in poslovno mrežo, ki nam pri tem pomaga,
podpira in osmišlja naše poslanstvo v življenju.

Osebno poslanstvo nam daje smer delovanja in nas obrani pred tem, da
brezciljno tavamo skozi življenje. Tako lahko sprejemamo jasne in smele odločitve
za uspešno in harmonizirano življenje. Z jasnim poslanstvom se lahko izognemo
neštetim aktivnostim, ki niso skladne s poslanstvom in nam ne prinašajo uspeha.
Prav tako lahko na podlagi poslanstva dobimo jasen in nedoumen odgovor, ko
se odločamo o čemer koli v svojem življenju.

Življenje, skladno z osebnih poslanstvom, je veliko bolj osrečujoče, uspešno, manj
stresno in tudi v harmoniji z okolico (družino, prijatelji, sodelavci, kupci itd.).
Predvsem pa smo usklajeni sami s seboj, kar pa je sploh najpomembnejše.
Za primer navajam nekaj odlično ubesedenih poslanstev, ki jih posamezniki, ki
jih boste prepoznali, tudi dosledno uresničujejo. To ne pomeni, da opravljajo le
en posel ali pa da delajo samo za enega delodajalca celo življenje.

Osebno poslanstvo Oprah Winfrey: »Biti učiteljica. In biti prepoznana po
navduševanju mojih študentov, da postanejo več, kot so mislili, da lahko.« Oprah
nenehno komunicira svoje poslanstvo na različne načine. Predvsem ves čas išče
nove pristope, da nas uči razmišljanja za naprej. Uči nas, da je vse mogoče.
Preseneča, sprošča in navdihuje. 

Kako oblikujemo osebno poslanstvo?

Da bi oblikovali svoje poslanstvo, v  pomoč ponujam nekaj vprašanj:
1. Kaj je za vas pomembno? Kaj najbolj cenite? Kako ste povezan s tem? (npr. produkt)
2. Kam želite iti (v smislu kariere ali osebne rasti, razvoja)?
3. Kakšen rezultat želite doseči v življenju? 
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4. Kako naj vas  dojamejo ljudje? 
5. Kaj želite zapustiti za sabo v svojem življenju?

Zapišite si odgovore na ta vprašanja in jih prebirajte ter jih pilite in pilite, da bo
poslanstvo zelo jasno, nedvoumno, da začutite, da ste to res vi.

Ko oblikujete končno obliko zapisa lastnega poslanstva, upoštevajte naslednje:
1. Poslanstvo naj bo zapisano kratko, jasno in razumljivo. Izraža naj tisto, kar je

vaša strast, da delate v življenju. To vam bo prihranilo veliko časa in energije in
povečalo vašo učinkovitost, ker boste vedno osredotočen na bistvo. Na tisto,
za kar ste zdaj, tukaj. Omogočilo vam bo prave in hitre odločitve.

2. Kdo so ljudje, na katere želite vplivati s svojim poslanstvom in s katerimi ga
želite udejanjati, se razvijati, se realizirati?

3. Preverite svoje poslanstvo z ljudmi, ki jih cenite in so vam blizu, da vam ga
bodo pomagali najbolje ubesediti.

4. Ko boste začutili, da zapisano ni več vaše poslanstvo, ga spremenite. To se bo
gotovo zgodilo, ko boste pridobivali nove izkušnje, znanja, spoznali različne
načine delovanja, nove možnosti.

Kako oblikujemo poslanstvo družine?

Na podoben način kot je opisano zgoraj, lahko oblikujete poslanstvo vaše
družine, vašega s. p. ali podjetja. Vključite v ta proces vse, ki vam lahko pomagajo
pri tem.

Kako oblikujemo poslanstvo podjetja, organizacije?

Poslanstvo podjetja je kratka izjava, ki izraža namen in smisel delovanja podjetja
v povezavi z drugimi ljudmi, kupci ali ostalimi deležniki. Lahko vključuje tudi
vrednote ali filozofijo podjetja, lahko tudi ključne konkurenčne prednosti.
Prvenstveno je namenjena zaposlenim za enotno razumevanje smisla delovanja
organizacije. Praviloma je ta izjavo o poslanstvu veljavna zelo dolgo obdobje.

Vodstva in zaposleni pogosto podcenjujemo pomen poslanstva. Vsak podjetnik
bi moral imeti jasno definirano in komunicirano poslanstvo. Za vsakega
podjetnika, ki začenja podjetniško pot, je pomembno, da že na začetku zapiše
izjavo o poslanstvu, ker omogoča podjetniku in zaposlenim določiti okvir in
smisel njihovega delovanja.
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Odgovoriti je potrebno na naslednja vprašanja:
1. Kaj počnemo?
2. Kako to delamo?
3. Za koga delamo?
4. Kakšna je korist našega delovanja za svet?

Na ta način lahko podjetje definira, kaj ga diferencira od ostalih podjetij. Poslanstva
velikih podjetij, ki so že prepoznavna na trgu in imajo ugledno blagovno znamko,
so lahko bolj splošna, medtem ko za manjša in lokalna podjetja velja, da morajo
svoje poslanstvo definirati bolj specifično in jasno, da kupci razumejo njihov
namen delovanja in vrednost, ki jo ustvarjajo. To je povezano tudi s tem, da so
deležniki enih in drugih različni. Nikakor pa naše poslanstvo v nobenem primeru
ne more biti enako kot poslanstvo katerega drugega podjetja. Poslanstvo
navdušuje kupce z vrednostjo, ki jo ustvarjamo za njih, načinom, kako to delamo,
hkrati pa dajemo zaposlenim jasne okvire našega delovanja.

Vsa velika in mala uspešna podjetja po svetu, ki jih poznam, imajo jasno oblikovano,
široko in zelo pogosto komunicirano svoje poslanstvo. Poslanstvo pomaga podjetjem
povezati njihove vrednote z aktivnostmi, ki so osredotočene na tisto, s čimer želijo
vplivati na svet. S poslanstvom želijo podjetja tudi navdušiti in na ta način pridobiti
svoje najbolj zaželene kupce, ki so zavezani podobnim vrednotam kot naše podjetje.

Podjetja za oblikovanje ter jasno in pravo ubeseditev poslanstva porabijo zelo
veliko ur. V ta proces vključijo številne ljudi znotraj podjetja in tudi deležnike izven
podjetja, s katerimi sodelujejo, ali želijo sodelovati.

Vrednote

Vrednote so močna prepričanja, v kar verjamemo, kaj ima za nas vrednost, kaj je
za nas pomembno in kar je za nas sprejemljivo. Vrednote definirajo naš način
življenja in dela.

Vrednote so načela, standardi ali kvalitete posameznika, skupine ljudi ali
organizacije. Vrednote predstavljajo temelj, kako živimo, način našega delovanja,
kako sprejemamo in kakšne odločitve sprejemamo. Vrednote so povezane
neposredno z našimi prepričanji v povezavi z idejo ali odnosom. 

Ljudje imamo različne vrednote. Odvisne so od okolja, v katerem živimo,
izobrazbe, kaj delamo, morale, kulturnih običajev, tradicije, življenjskih izkušenj
ali situacij, religije, medijev, tehnologije, umetnosti, zgodovine ipd. 
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Vrednote vplivajo na naše presoje v vsakdanjem življenju in tudi poslovno ter
definirajo naš odnos do  strank. Nikakor ne smemo izvajati pritisk na naše stranke,
da morajo sprejemati odločitve na osnovi naših vrednot. Dolžni smo spoštovati
njihove.

Prevladujoče vrednote

Prevladujoče vrednote so tiste, ki so v družbi najbolj razširjene. Vsaka organizacija,
skupina, mesto, država ima svoje prevladujoče vrednote, ki so drugačne od
drugih. Odvisne so od politične usmeritve, medijev, religije, družine, prijateljev,
šolskega sistema. Kakor koli so med najbolj razširjenimi vrednotami na svetu
družina, ki poudarja varnost, skrb eden za drugega, pomoč, povezanost,
sodelovanje. Nadalje je tu prijateljstvo, delo, ki nas izpopolnjuje in je povezano z
našim poslanstvom, izobraževanje, lasten razvoj, mreža prijateljev, znanje.

V različnih kulturnih okoljih dajejo različen pomen raznim življenjskim dogodkom,
kot so poroka, rojstvo otroka itd. Ljudje, ki so verni, imajo druge vrednote od
ateistov. Različne vere so si po vrednotah in prepričanjih tudi zelo različne.

Na naše vrednote povsod po svetu močno, včasih že odločilno vplivajo mediji.
Ti spreminjajo percepcijo na to, kaj je vredno in kaj ne. Posebno vlogo pri tem
odigrava nevromarketing preko najrazličnejših reklamnih sporočil.

Socialna skupina, ki ji pripadamo, ima svoje vrednote. Tudi glasba je v različnih
obdobjih in različnih kulturnih okoljih različna in lahko tudi vpliva na vrednote.
Tudi druge umetnosti imajo vpliv na vrednote in njihove prioritete pri posamezni
strukturi ljudi in odvisno tudi od države in ali živijo v urbanem ali ruralnem okolju.
Z razvojem digitalizacije postaja tehnologija vse pomembnejši element pri
razvoju vrednot v posameznih družbah.

Na vrednote vplivajo tudi pomembni zgodovinski dogodki, ki običajno zelo
zaznamujejo določen narod in s tem tudi vplivajo na patriotizem. Tisto, kar cenite,
bo definiralo tudi vaš odnos do strank, sodelavcev  ali kogar koli, s katerim boste
sodelovali.

Ko boste definirali svoje vrednote, vam lahko pomagajo naslednja vprašanja:
1. Zakaj delate to, kar delate ter zakaj delate na tak način in ne drugače?
2. Kako vaše delovanje vpliva na vas in na druge?
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Vaš vrednostni sistem določa vaša prepričanja in prepričanja določajo vaše
vedenje in obratno. Naše vedenje je odsev naših prepričanj in vrednot. 

Ko se jasno zavedamo naših lastnih vrednot in ko razumemo vrednote drugih
ljudi, bo sodelovanje veliko lažje in bolj uspešno. Vsekakor nas naše vrednote
delajo edinstvene, določajo kdo smo in kdo želimo biti.

Ko dobro razumemo svoje vrednote, lahko živimo avtentično in srečno. Če delate
stvari na način, ki je skladen z našimi vrednotami, se boste počutili izpolnjeno, če
pa posameznik živi v nasprotju z vrednotami, bomo nesrečen. 

Ko se boste tako počutili, se vprašajte, ali je to, kar delate in način, kako delate,
skladno z vašimi vrednotami. To je pomemben razlog, zakaj je pomembno
prepoznati lastne vrednote. Te v vsakem primeru obstajajo in so z nami vedno,
ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne. Če bodo naše odločitve skladne z našimi
vrednotami, nam bo v življenju veliko lažje in lahko bomo tudi bolj uspešni.

Na osnovi jasno prepoznanih vrednot bomo lahko določili smernice za življenje,
in sicer kakšno službo bomo iskali, katerega delodajalca bomo izbrali ali bomo
postali podjetnik ali bomo sprejeli predlog šefa za napredovanje v službi ali se
bomo raje posvetili družini ali potovanjem.

Vse te odločitve bodo lahke, če boste prepoznali vaše ključne vrednote, ki vas
bodo usmerjale skozi življenje. Ko prepoznamo svoje vrednote, jih zapišimo.
Vrednote se skozi življenje ne spreminjajo pogosto, ampak ostajajo trdne dlje
časa. Občasno se vrednote spremenijo. Poznam ljudi, ki jim je bilo materialno
bogastvo ključna vrednota, danes pa so to zamenjali z uravnoteženim življenjem,
družino ipd. Ko menjamo naše prioritete v življenju, menjamo tudi vrednote.

Ko dalj časa vztrajamo v situaciji, ko se počutimo nelagodno, nesrečno, je čas, da
preverimo, kaj delamo, kako delamo, s kom delamo. Jasni odgovori na ta
vprašanja nam bodo dali odgovor na to, ali smo skladni sami s seboj, torej našimi
ključnimi vrednotami.

Tako situacijo boste prepoznali, ko se boste zaposlili pri delodajalcu, kjer imajo
drugačne vrednote od vaših. Zelo verjeno boste imeli kepo v želodcu vsako jutro,
ko boste odhajali na delo.
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Kako bomo v praksi prepoznali naše vrednote?
1. Spomnite se situacije, ko ste bili najbolj zadovoljni s seboj, ko ste odlično počutili,

ali ko ste sprejeli pomembno odločitev.
2. Kaj konkretno ste delali?
3. Kdo je bil takrat z vami?
4. Kaj vas je v tisti situaciji najbolj osrečilo?
5. Kdaj ste bili nase najbolj ponosni? Zakaj? Kdo je bil z vami?
6. V katerem obdobju svojega življenja ste bili najbolj srečni? Kaj vas je osrečevalo?
7. Katere svoje želje ste izpolnili takrat?

Na osnovi zgornjih odgovorov lahko prepoznate vaše ključne vrednote. Za lažje
delo vam ponujamo listo vrednot (Tabela 1), ki se pogosto pojavljajo. Temu
seznamu lahko dodajate svoj seznam. Naslednji korak, ki ga naredite je, da
izberete deset vrednot, ki so vam zdijo, da vas najbolj določajo. Če boste imeli
težavo pri izboru, lahko uporabite primerjavo med dvema vrednotama in izberite
eno, ki vam je bližje. Ko boste izbrali deset vrednot, jih glede na pomembnost v
vašem življenju rangirajte od 1 do 10. Izberite prvih pet. Zraven vsake napišite
obrazložitev. Še enkrat jih preberite in začutite, ali so to res tiste prave, ki vam
dajejo smernice za življenje. Občutite jih in če se počutite ponosni, ste prepoznali
prave. Vizualizirajte in občutite še situacijo, ko boste svoje vrednote povedali
svojim prijateljem, delodajalcu ali komu drugemu.

Tabela 1 : Spisek možnih vrednot

Vir: Povz. po: Ciriongrup. 2016. Core Values List: Over 500 Core Values Examples (online)

(https://corevalueslist.com/what-are-core-values/)
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To je lista možnih vrednot. Vaše vrednote so lahko iz tega spiska, ali pa dodajte
svoje. Pri odkrivanju le-teh naredite svoj lastni seznam, ki vas bo določil kot
edinstveno osebo.

Profesionalne vrednote

Posamezniki in tudi podjetja imajo svoje vrednote. Vsa uspešna podjetja
prepoznajo svoje vrednote in jih jasno komunicirajo s svojimi zaposlenimi, kupci
in skupnostjo. Vrednote podjetja predstavljajo najmanjši skupni imenovalec
vrednot zaposlenih. V manjših podjetjih se v proces prepoznavanja vrednot lahko
vključijo vsi zaposleni. V velikih podjetjih proces prepoznavanja vrednot poteka
preko predstavnikov. Če so vrednote podjetja samo zapisane črke na papirju, to
lahko naredi več škode kot koristi. Ključno vlogo pri prepoznavanju vrednot imajo
lastniki in najvišje vodstvo.

Proces prepoznavanja vrednot za podjetja poteka tako, da se najprej izdela lista
vrednot, ki so ključne za zaposlene. Izdela se na osnovi predlogov lastnika in
zaposlenih. Ti predlogi izhajajo iz osebnih vrednot posameznikov. Na osnovi
prvega seznama pogledamo, katere vrednote so si podobne in bi jih lahko združili
v eno ali največ dve besedi. Na ta način dobimo nov skrajšani seznam vrednot.
Iz tega nabora izberemo deset vrednot, za katere menimo, da so za naše podjetje
najpomembnejše in nas tudi najbolje označujejo. 

V tem procesu sodelujejo vodstvo in ključni zaposlenih iz posameznih
organizacijskih enot. Naslednji korak pri prepoznavanju vrednot podjetja je
določitev prioritet. V tem koraku določimo štiri do šest vrednot, na katerih temelji
naše delo, odnosi in razvoj. Vrednote so zapisane praviloma v eni besedi. Če se
ključni zaposleni težko poenotijo, je vrednoto mogoče zapisati tudi z dvema
besedama. Ko smo naredili končni seznam naših vrednot, jih poskušamo še
enkrat ozavestiti in začutiti. Če se vsi ali vsaj velika večina strinja, da so to vrednote,
ki so najpomembnejše in nas podpirajo pri našem sedanjem in bodočem
delovanju, naredimo končni seznam našim vrednot s kratkim zapisom. Da bi se
izognili morebitnemu različnemu razumevanju posamezne vrednote, vsako
vrednoto še na kratko obrazložimo. Priporočljivi so eden do trije stavki za
obrazložitev.

Vsi ljudje živimo po sojih vrednotah. Te se med seboj razlikujejo, zato je
pomembno spoštovati vrednote drugih. Mogoče ste se tudi sami že znašli v
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situaciji, ko ste pričakovali, da bodo vsi ravnali skladno z vašimi vrednotami, ali
pa je nekdo drug to zahteval od vas. Vsak odloča svobodno, kako bo vodil svoje
življenje.

Nikoli ne poskušajte obtoževati drugih, če so njihove vrednote drugačne še
posebej, ko ste v odnosu z vašimi strankami, ker ti v takem primeru ne bodo želeli
delati z vami. Če jih boste spoštovali, boste lahko nagrajeni. Pogoj je, da
upoštevamo etične in moralne standarde. Dobro se zavedajte svojih vrednost,
saj so te kot vezni material, ki poskrbi, da imate močne temeljne stebre, ki se ne
zamajejo ali razpokajo niti v najtežjih okoliščinah. Poznavanje lastnih vrednot
je pomembno za celotno naše življenje, saj predstavlja vezno gradivo pri
naših usmeritvah, definiranju poslanstva, vizije, postavljanju in
uresničevanju ciljev in na kakšen način vse to delamo. Določajo tudi naše
odnose z drugimi, člani družine, prijatelji, sodelavci, kupci in z vsemi, s
katerimi komuniciramo ali sodelujemo. Nekaj vprašanj, s katerimi boste
dobili odgovore o vaših vrednotah in prepričanjih:

Rasa
Katere rase ste?
Koliko ljudi drugih ras poznate?
Kakšno bi bilo vaše  življenje, če bi bili druge rase?
Bi se poročil z nekom iz druge rase? 

Spol
Koliko imate prijateljev nasprotnega spola?
Če bi bil drugačnega spola, kako drugačno bi bilo vaše življenje?

Religija
Kakšna je vaša religija? Ali verjamete v svojo religijo?
Kakšna je religija vaše družine?
Je večina ljudi iz vaše občine iste religije?
Kako religija vpliva na vaše življenje?

Kultura
S katero kulturo se identificirate?
Kaj vam je všeč pri vaši kulturi in tradiciji ter kaj ne?
Katere kulture vas zanimajo? Zakaj?
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jezik
Kateri je vaš materini jezik?
Katere druge jezike še govorite?

Splošno
Katero politično stranko podpirate? Zakaj?
Verjamete v smrtno kazen? Zakaj?
Ali podpirate pravico do splava? Zakaj?
Kakšen je vaš pogled na homoseksualnost? Zakaj?
Kakšen je vaš  odnos do ilegalnih drog? Zakaj?
Kakšen odnos imate do prostovoljne evtanazije? Zakaj?

Zdaj boste lažje prepoznali, od kod izvirajo vaše vrednote. Lahko identificirate še druge
faktorje, npr. pomembne izkušnje v življenju, ki so prispevali k oblikovanju vaših
vrednot.

Zelo zanimivo vprašanje v povezavi z vrednotami in poslom je tudi, zakaj ste se odločili
za delo v tej konkretni organizaciji. Kako vas bodo vaše vrednote podpirale pri delu v
tej organizaciji? Kakšno bo sodelovanje s sodelavci? Kakšne so njihove vrednote in
kakšne so vrednote celotne organizacije? Večji, kot je skupni imenovalec vaših vrednot
z vrednotami podjetja, bolj boste zadovoljni s podjetjem, vodstvom in sodelavci in
bolj boste uspešni.

Vizija

Osebna vizija in kako jo oblikujemo?

Vizija je velika slika sebe v daljšem obdobju ali pa kar celo življenje, naš veliki
življenjski cilj. To so naše sanje, ki smo jih sanjali že kot otrok ali pa včasih tudi
kasneje.

Odkrivanje in prepoznavanje osebne vizije nam pokaže, kdo sploh smo, kakšne
talente imamo in v katero smer želimo in v katero ne želimo delovati. Dobro
definirana vizija nas motivira, krepi naše poslanstvo in nas usmerja v smer, ki jo
želimo ter daje dobro osnovo za pripravo prave strategije, planov in konkretnih
ciljev.  
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Vizija usmerja življenje posameznika, ker postavi smeri in začrta poti, po katerih
naj bi hodili skozi svoje življenje. Daje usmeritve na karierni poti posameznika.
Zapišite svojo vizijo, ker boste fokusirali vaše življenje in lažje dosegali cilje. Preden
jo zapišete, boste potrebovali veliko razmišljanja, postavljanja pravih vprašanj in
odgovorov, ki ne bodo zgolj na mentalni ravni. Vizualizirajte in občutite svojo
vizijo. Ko bo vizija prava, boste to vedeli.

Nekaj podpornih vprašanj za oblikovanje vaše vizije:

1. Kaj najraje delate, ali pa še ne delate in se ne čutite izpolnjeni?
2. Katere so vaše ključne vrednote?
3. Kaj je vaš največji cilj v življenju – na kateremkoli področju?
4. Katere so vaše najmočnejše točke – prednosti?
5. Katere so vaše najšibkejše točke – pomanjkljivosti?
6. Kaj bi obžalovali na koncu življenja, če tega ne bi mogli uresničiti?

Ko boste odgovorili na ta in še kakšna dodatna vprašanja, ki jih boste dodali,
zapišite 6 do 10 stavkov, ki bodo slikovito opisali, k čemu stremite v svojem
življenju. To, kar bo zapisano, bo utrdilo vašo ambicijo in željo po uresničitvi.
Večkrat preberite zapisano in še dodatno fokusirajte, da na koncu dobite en
stavek, oz. če nikakor ne bo šlo, še kakšnega zraven. Vizija ima lahko poleg
osnovnega stavka še pojasnjevalne stavke kot podporo, vendar naj bodo ti
zapisani z manjšimi črkami. Vaša vizija se lahko s časom spreminja glede na
spremembe ali že doseženo vašem življenju. V veliki večini pa osrednji del vizije
ostaja enak.

Poslovna vizija

Poslovno vizijo ali vizijo organizacije oblikujemo na podoben način kot osebno
vizijo. Jasno zapisana vizija bo odličen temelj za oblikovanje strateškega plana.
Vizije ne smemo zamenjevati s »sanjami« o zelo oddaljeni prihodnosti.
Načrtovanje dejavnosti daleč v neznano prihodnost je lahko v času bliskovitih
sprememb povsem neuporabno – organizacijam lahko povzroči celo resno
škodo. Tisto, kar organizacije zagotovo lahko vključijo v svojo vizijo, je po mnenju
večine strokovnjakov, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, srednjeročna predstava
tega, kakšna naj bi bila organizacija, npr. čez pet let. 
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Na žalost vizija za veliko vodstev organizacij še vedno pomeni nedoločen
pojem, v katerem ne prepoznajo mogočnega potenciala za izboljšave. Še več,
ker imajo direktorji, še zlasti javnih zavodov, časovno omejen mandat, včasih
ne čutijo potrebe po ustvarjanju vizije, ki se bo morda uresničevala šele pod
drugim vodstvom in za katero bodo pobrali zasluge in hvalo drugi.
Ustvarjanje vizije včasih pomeni tudi boleče spopadanje z odpori tistih, ki v
predvidenih spremembah začutijo grožnjo svojemu trenutnemu udobju in
privilegijem, teh pa po bolnišnicah, šolah, v javni upravi, vrtcih in drugod ni
malo. 

Vizijo uresničujemo s strategijo, ki določa metode in načine za realizacijo v praksi.
Osnova strategije so jasno postavljeni strateški cilji in strateške teme, ki jih
prikažemo strateških načrtih.

Cilji

Postavljanje ciljev je zahtevnejša naloga, kot si pogosto predstavljamo.
Postavljanje ciljev je proces, ki nas pelje od našega poslanstva in vizije po poti
uresničevanja naše vizije. Cilji so vmesne točke na poti do vizije. 

Ko postavljamo svoje osebne ali poslovne cilje, je dobro razmisliti, kaj resnično
želimo doseči. Kaj bi se zgodilo, če cilja ne dosežemo? Kaj potrebujemo za
dosego cilja? Zakaj je ta cilj za nas  pomemben? Uporabljajte pet krat zakaj, da
pridete do resničnega odgovora.

Kako lahko dosežete cilj? Ali lahko do cilja pridete sami, ali morate vključiti še
druge ljudi? Katere? Kdo bi lahko aktivno sodeloval in koga moramo informirati.
Kje lahko uresničimo cilje? Pravi cilji so vedno povezani z našim poslanstvom,
vizijo in vrednotami. 
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Slika 2: Strateško postavljanje in uresničevanje ciljev

Vir: Bradley, A. Paul. Jr. 2008. The strategic planning process

(https://www.pinterest.com/pinterest. com/pin/752875262683139498/)
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Najbolj razširjena metoda postavljanja ciljev je metoda SMART (Specific,
Measurable, Attainable, Relevant in Time bound). Po metodi Smart določamo
cilje na naslednji način:

Tabela 2: Postavljanje SMART ciljev

Vir: Povz. po Reigninglt. 2015. How to Set SMART Goals: A Goal-Setting Process to Achieve

Your Dreams (https://medium.com/@ReigningIt/ how-to-set-smart-goals-a-goal-setting-process-

to-achieve-your-dreams-74015310c3dd)

V nadaljevanju vam bom predstavila primer dobro in slabo postavljenih ciljev.
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Tabela 3: Primer postavitve cilja za ZAPOSLITEV

Vir: lasten
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Pomembno je, da ne postavljamo nepovezanih ciljev, saj tako izgubljamo čas in
energijo ter ne moremo dosegati odličnih rezultatov, ker razpršujemo energijo
na številne nepovezane cilje in aktivnosti. Lahko se zgodi, da se začnemo vrteti
v začaranem krogu in nikakor ne najdemo povezave s svojim poslanstvom in
vizijo na temelju lastnih vrednot. Zato smo včasih presenečeni, ko kdo od naših
znancev sprejme presenetljivo odločitev in začne delovati na povsem drugih
področjih, kot smo ga poznali doslej in tudi uspe. To se zgodi potem, ko je svoje
kratkoročne cilje povezal z višjimi cilji na temelju svoji vrednot. Taki primeri kažejo
na smiselnost razmišljanja o lastnih ciljih v življenju kot tudi o poslovnih ciljih.
Močno in jasno postavljeni cilji, ki imajo temelj v vrednotah in poslanstvu ter
stremijo k dolgoročni viziji, prinašajo posamezniku in organizaciji dolgoročno
dobre rezultate in ustvarjajo zadovoljstvo vseh vključenih.

Kako pridemo do ciljev?

Ko jasno definiramo cilje in jih predstavimo tudi v organizaciji, upoštevamo ideje
in predloge sodelavcev, lahko naredimo naslednji korak, in sicer dogovorimo
način in pot do ciljev. 

Pri tem upoštevamo, koliko in katere vire imamo na razpolago, kakšno je
makroekonomsko okolje in kakšni so predvideni trendi ali spremembe na
političnem, socio-ekonomskem ali tehnološkem področju. Preverimo tudi vire
znotraj organizacije, kot so finančni, kadrovski in drugi potrebni viri za realizacijo
ciljev. Izmed več variant izberemo način in pot, ki nam najbolj ustreza in lahko
najhitreje prinese najboljše rezultate glede na postavljene cilje in vizijo.

AKCIjSKI PLAN

Še tako jasni cilji in dobro definirana strategija nam ne bo pomagala, če ne bomo
poskrbeli za pripravo in dosledno izvedbo akcijskega plana. Izhodišče za akcijski
plan so SMART cilji. Akcijski plan jasno definira, kaj je potrebno narediti, do kdaj,
kdo bo to naredil in kakšne vire potrebujemo. Akcijski plan naj vsebuje tudi
vmesne roke, če so cilji postavljeni v daljšem časovnem obdobju. Določimo način
preverjanja realizacije ciljev in dogovorno osebo za pripravo ukrepov v primeru
odstopanj od terminskih planov ali pri doseganju funkcionalnosti ali drugih
karakteristik proizvoda.
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STALNO IZBOLjšEVANjE IN SPREMINjANjE

Naši cilji se tekom let lahko spreminjajo zaradi različnih razlogov. Enega, zelo
očitnega, smo navedli že zgoraj, to je neusklajenost ciljev, vrednot, poslanstva in
naše vizije. Cilje lahko spreminjamo tudi zaradi sprememb v gospodarskem,
poslovnem okolju ali zaradi razvoja tehnologij, morebiti tudi zaradi sprememb
družini. Včasih lahko zamenjamo naše cilje ali pa samo spremenimo prioritete oz.
roke ipd.

Na poti uresničevanja ciljev se veliko naučimo, zato je zelo priporočljivo, da ob
koncu obdobja, ki ga določimo za oceno ali retrospektivo realizacije ciljev,
definiramo, kaj bi lahko izboljšali pri naslednjem koraku. To je neskončen proces,
s katerim izboljšujemo vse, od postavljanja do končne realizacije ciljev. Učimo se
na lastnih izkušnjah in tudi od vseh, s katerimi sodelujemo v procesu.
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OSEBNA ZNAMKA – KAj jE TO?

Avtorica: Mag. Natalie C. Postružnik, direktorica Insights d. o. o., certificirana poslovna
coachinja in certificirana equine assisted coachinja

Povzetek

Osebna znamka je preplet naših vrednot, osebnosti, asociacij in obljub, ki jih dajemo
kot »znamka«. Z drugimi besedami: osebna znamka naj odslikava to, kar je naše
resnično bistvo. Da bi lahko to odkrili, se moramo dobro poznati in vedeti, kaj je naše
poslanstvo, naš vzrok v tem življenju v tej fizični pojavnosti.

Ključne besede: osebna znamka, vrednote, obljuba znamke, spremembe, vzorci,
coaching, energija, strategija osebne znamke.

Uvod

Osebno znamko velikokrat poimenujejo tudi osebna blagovna znamka, kar je
napačno – blagovna znamka definira stvari (predmete, izdelke, korporacije ...),
osebna znamka pa je tisto, kar predstavlja posameznika / posameznico v svetu,
navzven. Rekli bi lahko, da je osebna znamka obljuba, ki vzpostavlja določena
pričakovanja do deležnikov, s katerimi smo v kontaktu ali odnosu; naša naloga
pa je, da ta pričakovanja izpolnimo skozi interakcije z drugimi, kot tudi skozi
izkušnje, ki jih imajo z nami.

Osebna znamka je sklop:
- Osebnih izkušenj.
- Mnenja, ki ga imamo mi o sebi in drugi o nas.
- Čustev, ki jih razvijajo / doživijo drugi ob interakcijah z nami. 

Pri tem si lahko pomagate z odgovori na naslednja vprašanja:
- Kaj me razvesejuje?
- V čem sem dobra / dober?
- Kje najdem delovno mesto, službo / delo za to?
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Presečišče odgovorov na ta vprašanja vam pokaže vašo osebno znamko. To lahko
prikažemo grafično na Sliki 1:

Slika 1: Osebna znamka kot presečišče kompetenc, delovnih mest in strasti

Vir: lastni

Razvijanje osebne znamke pomeni spremembo

Ljudje ne maramo sprememb, ker jih povezujemo z izgubo. Povsem kemično,
odvija se v možganih, izhaja iz prvobitnih človekovih pojavnih oblik …

Čemu torej pripisati potrebo ali pa željo, nujo po uvajanju sprememb, osebni
rasti, želji po več in bolje? Razlogov je lahko veliko, matematično pa spremembe
sledijo Beckhardovi formuli:
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S = (ABC) > X
- S = sprememba
- A = stopnja nezadovoljstva s statusom Q
- B = koliko si želiš doseči predlagano spremembo ali končni cilj
- C = praktičnost potrebnih sprememb (minimalna stopnja / nevarnost

disruptivnosti)
- X = »vložek/strošek« / potrebna energija za spremembo

Preden se torej lotimo sprememb, je smiselno poznati odgovor na vprašanje, ali
je naš S dovolj velik. V nasprotnem primeru bomo doživeli neuspeh, ki nam bo
določene vzorce, ki smo jih prinesli s seboj iz otroštva, ali jih razvili skozi leta
odraščanja in odraslosti, še okrepil in s tem postavil na našo pot še več(je) izzive.
Pomembno se je torej vprašati, kako so medsebojno prepleteni naši vedenjski
vzorci, (ne)pripravljenost na spremembe, izzivi udejanjanja lastnega poslanstva
in gradnje osebne znamke ter pomanjkanje motivacije? Kakšna je vloga
prepuščanja, sprejemanja in večnih »če«-jev? Kje se začne uspeh posameznika
in kakšna je prava oblika dajanja? Kako to, da ob vseh raziskavah kar 74 %
zaposlenih1 z osebnega vidika čuti krizo v smislu pomanjkanja energije?

Motivacija kot gorivo udejanjanja lastnega poslanstva in osebne znamke

Včasih smo govorili o zadovoljstvu, nato o organizacijski klimi, potem o zavzetosti.
Zaposleni so lahko »zadovoljni«, ampak (trajnostna) zavzetost je tisto, kar sproža
in ustvarja »performance«, dodano vrednost, uspeh podjetja. Ob tem splošno
sprejetem in skozi raziskave potrjenem dejstvu preseneča, da  še vedno skoraj tri
četrtine zaposlenih nima dovolj energije za – spremembe lastnih vzorcev, prave
motivacije, notranje želje, tistega »drive«.

Najbolj me »zabava« stavek: »Zaposleni so naše največje bogastvo.« Mar res?
Koliko med vami se vas je v zadnjem času srečalo z mobingom na delovnem
mestu? Koliko bralcev teh vrstic je slišalo stavek: »Če ti ni kaj prav, pa pojdi
drugam.« Ga morda izreklo komu drugemu? Koliko e-pisem (klicev, pogovorov)
dnevno preberete od oseb, ki jih poznate, z vsebino »ne morem več, ta služba
me ubija …« ali »odšel sem, ker so bile razmere nemogoče.« Ljudje niso največje
bogastvo organizacije, če organizaciji ne verjamejo, če niso motivirani, če ji ne
zaupajo, če ji niso predani (zavzeti), če hodijo v službo, namesto delati, če ne vidijo
svojih ciljev povezanih s cilji organizacije, če nimajo vzornikov, skratka če se v 
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organizaciji ne počutijo skoraj tako kot doma. Tako ali tako preživijo več časa na
delovnem mestu kot z družino (spanje odštejmo) in obratno. Rezultat je enak,
tudi če organizacija ne zaupa svojim zaposlenim. Kdo je organizacija? Stavba,
proizvodnja, strategija na intranetu, sporočila po mejlih, kaj tretjega? Odgovor je
povsem enostaven. Organizacija so zaposleni. Zaposleni pa smo mi vsi, ljudje,
kot nas definira naše vedenje, vzorci obnašanja.

Ključnega pomena je, da izoblikujemo lastno poslanstvo, na njegovi osnovi
osebno znamko ter si pripravimo strategijo osebne znamke. A imejmo v mislih,
da to ni nekaj večnega. Tudi naše poslanstvo se z izkušnjami, ki jih pridobivamo,
lahko spremeni – ni nujno, a je pa mogoče. Zato je smiselno vsakih nekaj let
preveriti, ali se naše poslanstvo še ujema z odgovorom na vprašanja iz prejšnjega
poglavja in ali naša osebna znamka še ustreza odgovorom. Če ne, spet
udejanjimo  Beckhardovo formulo – čas je za spremembo. 

Obrambno-varovalni mehanizmi

Ljudje imamo različne obrambno-varovalne mehanizme, ki nam omogočajo
»družbeno sprejemljiv odziv«, torej da se ne razjočemo, kričimo, znorimo ipd. Ko
se nam zgodi krivica, naša mnenja niso upoštevana, ko smo prezrti ali zatirani itn.
Pogosti vedenjski izzivi, ki jih srečujem skozi coachinge, tudi zaradi zatiranja
lastnih želja, poslanstev, so:
- imam izjemnega strokovnjaka za vodjo, ki pa ne zna motivirati svojih

podrejenih; 
- moj zaposleni je izjemen strokovnjak, ne zna pa delati v timu; 
- imam izjemno empatično zaposleno, ki pa žal ne dosega ciljev in ne razume

njihovega pomena;
- imam krasnega vodjo, ki pa ne vidi, da s svojim vodenjem razdira energijo v

svojem timu itd.;
- naša zaposlena misli, da mora vse narediti sama ... ostali člani tima se počutijo

zapostavljene idr.;
- imamo osebo, ki je odlična strokovnjakinja, a s svojim obrekovanjem izjemno

škodi okolju itd.

Tem izzivom običajno botrujejo prirojeni ali privzgojeni vedenjski vzorci.
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Kaj nas žene dlje in naprej?

Na mednarodni lestvici sreče primerljivi podatki za Slovenijo kažejo, da smo bili
leta 2009 manj srečni kot deset let pred tem. Naša sreča je bila na 10-stopenjski
lestvici na zavidljivih 7 točkah, kar nas je umeščalo na 34. mesto med 109
državami. A nato je prišel trend padanja, ki se nadaljuje tudi v letu 2016, ko smo
se med 155 državami s 5,7 točkami znašli na 62. mestu. Čeprav imamo višje
dohodke, se naša stopnja sreče manjša. Primer: Čeprav so anketirani zaslužili več
kot 5.000 evrov mesečno, je bila njihova stopnja sreče nižja kot pri vseh, ki so
zaslužili do 3.000 evrov mesečno manj! Temu pojavu pravimo Easterlinov
paradoks. 

V resnici je torej denar le osnova (kar vemo že nekaj časa); tisto, kar nas resnično
žene naprej, so radovednost, ustvarjalnost, vrednote, fokus, iskrenost, pristnost,
identiteta, kritična distanca, zaupanje in iskrica v očeh, torej ne (le) znanje, marveč
energija in naša strast. Če ne najdemo motivacije za nekaj, se je res dobro vprašati,
kaj me ustavlja, me to sploh zanima, zakaj to počnem, za koga to počnem, se
želim čemu izogniti, me je strah (in če, česa)?

Če si ne odgovorimo iskreno, se situacije ponavljajo znova in znova. Postanemo
sužnji izkoriščanja drugih, (slabih) navad, svoje lenobe, cone udobja ali finančne
zlate kletke.

Vztrajanje pri znanem

Ko prihaja novo, spremembe, imamo vedno možnost za dva odziva: upiranje
ali sprejemanje. Na podzavestni ravni povezujemo spremembo s tem, da
nam bo nekaj odvzeto. Še nekaj je zelo zanimivo: Ko se vrnemo nazaj v svoje
»domače« okolje, delamo, ravnamo … po »starem«. Zato je tako težko doseči
trajne spremembe pri ukoreninjenem vedenju. Kako torej biti bolj učinkovit, kako
spremeniti svoje vzorce obnašanja za večjo uspešnost, kako doseči večjo
motiviranost in sodelovanje?  

Če bi le ... 

Pa kaj, če nam govorijo, da je zunaj kriza. Pa kaj, če vse ne teče točno tako, kot
smo si predstavljali, pa kaj, če … Vedno je kakšen ČE. Če bi le ne imel kredita, če
bi le imel svoje stanovanje, če bi le imel tisto (vstavi sam), če bi le imel nov avto,
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novo obleko ali nakit … A bi bili potem kaj bolj srečni? Znanstveniki so dokazali,
da smo. Bolj srečni. Približno 30 minut do 10 dni. Potem pa spet potrebujemo
nekaj novega, da nas zadovolji za naslednjih 10 dni …

Odgovor torej ni v materialnih stvareh, ampak v nas samih. Sprejeti se takšnega,
kot sem, imeti se rad/-a takšno/-ega, kot sem. Ko to zmoremo, to pomeni, da
oproščamo sebi in drugim. Morda bomo ugotovili, da želimo kaj spremeniti –
morda svoje prehrambene navade ali pa družbo, v kateri ste (Kdo pa je rad kar
naprej z nekom, ki nenehoma jadikuje?). Poglejmo dva primera zelo pogostih
vzorcev.

Vidni uspeh vs. notranja nesigurnost

Oseba, imenujmo jo Marko, na vidni poziciji v gospodarstvu, ima dilemo –
navzven uspešen (materialistično gledano) in srečen (materialistično
gledano), navznoter pa zmeden, nesrečen in izgubljen. Vprašanja, ki jih je
postavljal sam sebi, so bila npr.:
- Kdo sem? Kaj hočem? Zakaj moram biti ta, ki vedno zahteva vse in še več

od drugih?
- Kam naj grem? Kaj me v resnici osrečuje? Ne zanima me več samo to, kaj

hočejo lastniki, itak si stlačijo milijone v žep.
- Dovolj imam vseh zahtev vseh okoli mene … KAj PA jAZ?

Iz občutkov plehkosti so zrasli občutki gnusa do sebe, ki so ga pripeljali tako
daleč, da sam sebe več ne mara (kjer se je ta vedenjski izziv najverjetneje že
sprva začel). Od tu naprej je pot v depresijo lahko zelo enostavna (pravzaprav se
je Marko na četrtem srečanju   upal spovedati, da ima v torbici recept
»ustrežljivega« zdravnika, ki je že predpisal »pripomoček« za lažje
premagovanje vseh poslovnih stresov). 

Marko je le eden od mnogih, ki se srečuje z lomom vidnega (zunanjega
uspeha) in nevidnega (notranjih potreb človeka, kot so biti sprejet takšen,
kot si, biti ljubljen, biti preprosto to, kar si bil kot otrok, pa si se skozi lekcije
»fasad« naučil igrati …). Zdaj prihaja čas, ko ljudje, tudi tisti na najvišjih pozicijah
v gospodarstvu in drugih odločevalskih pozicijah počasi upajo spregovoriti o
tabujih, predpostavkah, pričakovanjih (drugih in svojih; do drugih in do sebe).
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Vzvišenost kot krinka ranjenosti

Kdo med nami se še ni srečal z ljudmi, ki so nas že na prvi pogled odbili, ker so
delovali vzvišeno? Ženska, imenujmo jo Sonja, se pred obremenitvami in drugimi
vsakodnevnimi pritiski iz okolja obrani z vzvišenostjo. »Kaj boš ti meni govoril!«
Odnos jo je pripeljal do tega, da so se problemi v službi tako nakopičili, da njena
vodja razmišlja o tem, kaj le ta Tina prikriva, kaj skriva. Ko si vzvišen, sprožiš pri
drugih osebah, ki so s teboj v interakciji. Prav tako določene odzive, mehanizme;
običajno vsaj nezaupanje; Ker so tudi vodje le ljudje s svojimi težavami, npr.
potrebo po nadzoru ali igranje vloge žrtve, se prepad med zaposlenim in vodjo
le še poglablja … in ker vodja v 90 % nesoglasij uveljavi svojo voljo (lahko tudi s
pozicije moči), potem bi podrejeni morali oditi.

Mehanizem vzvišenosti je namreč logična obramba – ker sem ranjen/-a, se
skrijem. Skrijem se v nekaj, kar me zaščiti. Vzvišenost daje moč – če sem
močan / močna, me pustijo na miru, ne bom ponovno prizadet/-a in ne bo
me bolelo. Verbalno in neverbalno lahko postanem grob/-a ali odmaknjen/-
a. Bolj kot sem občutljiv/-a, manj pazim na to, kaj rečem in kako s tem
prizadenem druge – paradoks tega vedenja pa je, da se morda celo ne
zavedamo, da tako ravnamo; ko pa vedenje ozavestimo, vzorca ne znamo
presekati.

Potrebno je najti svojstven način, kako pobožati ranjenega otroka znotraj sebe
ter ugotoviti, na kakšen način komunicirati, da druge osebe ne bodo več pustile
svoje opice na naših ramenih. Intuicija bo pri tem velikokrat pomagala, le
prisluhniti ji je treba. Kako? Tudi to se da priučiti. Poglejte med drugim v Myersovo
Intuition: Its Powers and Perils.
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Kako torej zasnovati svojo strategijo osebne znamke?

Pri tem vam – ob tem, da si iskreno odgovorite na vprašanja iz tega članka in tudi
priznate vse vzorce, ki ste jih razpoznali ob branju (in še katere druge, kajti vsak
od nas jih ima) – vam bo pomagala naslednja slika (Slika 2).

Slika 2: Kdo sem jaz: Priprava osebne znamke

Vir:  lastni

Pri udejanjanju vaše osebne znamke upoštevajte bistveno: KDO STE VI – in temu
sledite zato, ker si vi tako želite.
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Uspešnejši so tisti, ki dajejo, ob tem pa pazijo tudi na lastno dobro

Znani sociologi in antropologi so si edini: človek je 90 % šimpanza in 10 % čebele
(prim. Haidt). Kaj to pomeni? Pomeni, da smo pretežno individualisti, ko pa je
potrebno, »stopimo skupaj«. Pred tremi leti sem brala knjigo Daš in dobiš Adama
M. Granta, ki me je še utrdila v prepričanju, kako pomembno je dajanje. Na
osnovi mnogoletnih opazovanj in raziskav so ugotovili, da se ljudje delimo na
tri skupine: jemalce, dajalce in izenačevalce. Najbolj uspešni v vseh
poklicih, od prodajnih do vodstvenih, od vojakov do učiteljev, so … da, dajalci,
in sicer mešani dajalci, takšni, ki skrbijo za najvišje blagostanje drugih, a
pri tem ne pozabijo nase.

To je odgovor na vprašanje mnogih, s katerimi se srečujem zadnje čase – zakaj
naj še sploh delam dobro, če pa uspevajo tisti, ki izkoriščajo druge, ki so
brezbrižni, izkoriščevalski in skrbijo samo zase. Morda na prvi pogled, na prvo
žogo ali na kratek rok. No, na srečo so ugotovili, da je ravno obratno. 

10 zapovedi spreminjanja vzorcev 

Kaj je tisto, kar bi naj naredili vodje oz. vsi, ki imamo vpliv na delovanje družbe in
na njene vrednote oz. vsak med nami kot odgovorna posameznica, odgovoren
posameznik?
1. Bodi moralen (morala – kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot

posledica pojmovanja dobrega in slabega; SSKJ);
2. Naj te vodi etika (filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja

in ravnanja glede na dobro in zlo; SSKJ);
3. Komuniciraj odkrito, odprto in spoštljivo sogovornikov;
4. Resnica ni ena sama; prisluhni drugače mislečim (spomni se na Kurosawin film:

Katera verzija, če sploh katera, je prava, kdo govori resnico in kaj sploh je resnica?);
5. Drzni si povedati svoje mnenje (Vedno bolj se zavedam, da smo (tudi jaz), kot

pravi Cankar, narod hlapcev);
6. Najti kompromis ni stvar diplomacije ali popuščanja, ampak rešitve;
7. Vodi z vzgledom (Pravi vodja ljudi navdihuje, spodbuja v njih tisto najboljše in

prižiga iskrice v njihovih očeh.);
8. Odgovornosti nimaš le do lastnikov / uprave / delodajalca, ampak do vseh, ki

pomembno vplivajo na uspešno poslovanje in obstoj organizacije;
9. Imej se rad/-a, a ne enači tega z egoizmom;
10. Pomisli, če želiš v življenju imeti pravi ali želiš biti srečen/-na.
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MREžENjE – POT DO USPEhA

Avtorica: mag. Natalie C. Postružnik, direktorica φ Insights d. o. o.

Povzetek

Mreženje ima v različnih kontekstih različne pomene in definicije. V tem članku bomo
opisovali mreženje kot osebno in poslovno funkcijo v pomoč gradnji osebne znamke
in poslovnih odnosov. Pri tem bomo pogledali vse stopnje v procesu izvajanja
strategije mreženja in tudi morebitne ovire na poti. 

Ključne besede: mreženje, strategija, učinkovitost, uvidi.

Uvod

Ko govorimo o mreženju, govorimo o povezovanju ljudi in o vzpostavljanju
obojestransko koristnih, ugodnih odnosov s soljudmi. Učinkovito mreženje je
dodana vrednost za obe osebi, saj omogoča večjo učinkovitost. 
- Mreženje je vedno dvosmerna cesta.
- Pomembno je, da znamo prositi svojo »mrežo« za pomoč, ko jo potrebujemo

– in seveda, biti pripravljeni, da vrnemo uslugo, ko je potrebno.
- Mreženje je gradnja procesa … to je posel, ki ga delamo vse življenje.

»Mreženje je umetnost. Ni natančno in enoznačno definirano. Večina izmed
nas ga razume kot povezovanje ljudi in vzpostavljanje obojestransko
koristnih odnosov. je pa tudi sposobnost dobre komunikacije, ki je osnova
za gradnjo odnosov.« (Društvo za spodbujanje mreženja, 2011)

Termin mreženje označuje preprosto razvijanje in ohranjanje razmerij z ljudmi,
ki lahko posredno in neposredno vplivajo na posel. Mreženje je način
podjetniškega obnašanja. Osnovno jedro socialnega kapitala predstavljajo relacije
med ljudmi oziroma njihove medsebojne povezave – vezi. Tako socialni kapital
obravnavamo v povezavi z mrežami (IRP, 2012).
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Slika 1: Model mreženja

Vir: Gerard de Gier, 2007

Kontekst mreženja

Zakaj je mreženje pomembno? Zakaj nekatere uspešne osebe menijo, da se lahko
za svoj uspeh zahvalijo le »svoji podporni mreži«. Poglejmo nekaj razlogov, zakaj
se je smotrno ukvarjati z mreženjem:
1. 60 do 70 % dela najdete skozi mreženje, a odstotek se poviša z višjimi

pozicijami.
2. 50 % poslovnih priložnosti prihaja iz mreženja.
1. Če ne razvijate svoje mreže, se je težko priključiti priložnosti.
3. Vodilni zaposleni porabijo do 20 % svojega časa za vzdrževanje svoje mreže.
4. Poslujemo večinoma z ljudmi, ki jih poznamo in so nam všeč.
5. Mnogi podjetniki in poslovneži trpijo zaradi nedograjene poslovne mreže.

»Mreženje je ključ do uspeha v poslu,« je prepričan Keith Ferrazzi, avtor uspešnice
»Nikoli ne jej sam / Never eat alone« iz leta 2005.
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Definicija mreženja

- Vzpostavljanje povezav.
- Gradnja notranjih in zunanjih zavezništev.
- Deljenje informacij.
- Simbiotični proces.

Povzetek – zakaj je mreženje pomembno

Ker vzpostavlja in omogoča mreženje:
- Privabljanje novih ali različnih poslovnih priložnosti.
- Daje dostop do mnogih poslovnih priložnosti.
- S tem dobiš pravo pomoč, ko jo potrebuješ: nasvet, predstavitev nekomu,

vstop v …
- Dostop do strank.
- Dostop do investitorjev ali sponzorjev.
- Identificiranje in privabljanje talentiranih ljudi.
- Ohranjanje vidnost znotraj organizacije in stroke.
- Pridobivanje novih idej, vpogledov in celo novega znanja.

Najboljši podjetniki vedo, da je mreža odnosov kritična za uspeh, zato vložijo več
kot 70 % svojega časa v tovrstno poslovno promocijo. Uspešen podjetnik zna
uporabljati mrežo, jo tudi vzdrževati in graditi. Pri tem mora dobro poznati
značilnosti mreže. Zavedanje, da okoli njega obstaja mreža, da se mora vanjo
aktivno vključiti, je zanj ključnega pomena. Tako se lahko pripravi tudi na strategijo
mreženja (IRP, 2012). 

Zakaj nas je strah mreženja? je to za nas?

- Mreženje je izziv ali skrivnost za mnoge.
- Veliko jih razume mreženje kot »neodkrito«, če se izrazimo milo ali

»manipulativno« ,če smo grobi.
- Ne vidimo direktnega plačila … potrebujemo občutek produktivnosti.
- Ni podprto s kulturo, sistemom nagrajevanja, promocijskimi kriteriji ali z

drugimi mehanizmi.
- Ne uživamo v tem.
- Nismo dobri v tem, zato naj to dela nekdo drug.
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Običajno so vse to le izgovori, zakaj nekaj ni potrebno storiti, zato ne izgubljajte
preveč časa z iskanjem odgovorov na izgovore, ampak se mreženja enostavno –
lotite. Ob tem naj vas vodi iskrena želja pomagati drugim in vera vase.

Kako mrežiti? Strategija

Štirje ključni koraki pri pripravi strategije mreženja so:
1. Razmislek.
2. Načrtovanje.
3. Izvedba.
4. Follow-up. 

Ferrazzijevo razumevanje (Ferrazzi 2005) povezovanja s svetom okrog sebe
temelji na radodarnosti in na tem, da pomagate ljudem pri povezovanju z
drugimi ljudmi. Ferrazzi razlikuje pristno gradnjo odnosov od grobega,
obupanega 'veselega napravljanja', ki ga običajno asociiramo z »mreženjem /
networkingom«.

Strategija mreženja – razmislek

- Pripravite profesionalni načrt ali »osebni poslovni načrt«:
• Kje želite biti v petih letih?
• Kaj želite doseči?
• Podjetnik, izvršna delovna pozicija …?
• Kateri deležniki bodo najbolj vplivali na ta vaš cilj na vašem potovanju?

- Razvijte cilje mreženja:
• Jasno morajo biti definirani in zapisani.
• Katere ljudi morate spoznati – najvišja prioriteta?
• Kdo mi lahko pomaga doseči moje cilje?
• S kom naj razvijem odnose?
• S koliko ljudmi želim zgraditi odnose?
• Kaj želim od njih?
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Strategija mreženja – načrtovanje

- Razvijte specifičen akcijski načrt:
• Strukturiran načrt in proces.
• Načrtujte vašo mrežo – razmišljajte pet do deset let vnaprej.
• Osredotočite se na »vzhajajoče zvezde« (bodoči voditelji).
• Kam moram iti?
• Koga iz svoje mreže naj najprej nagovorim?
• Kako naj pristopim do ljudi?
• Pripravite strukturiran načrt in proces, ki vključuje:

- konference/strokovna srečanja;
- članstvo v strokovnih društvih, združenjih;
- aktivnosti v alumni klubu;
- zajtrk / kosilo / večerje;
- družbeno odgovorne aktivnosti;
- družabne prireditve;
- družbeni mediji.

Strategija mreženja – izvedba

Predpriprava za odlično izvedbo:
1. Načrtujte, kako boste postali znani kot odličen vir za druge:

- Ljudje se bodo obračali na vas, ko bodo potrebovali mnenj, ideje, imena
ljudi …

- To vas bo ohranilo vidne.
- Bodite tisti, ki ve – strokovnjak na enem področju.

2. Definirajte, zapišite in se na pamet naučite svoj »kratki govor« (elevator pitch):
- Kaj delate, zakaj, za koga?
- V čem ste drugačni?

3. Jasno definirajte, kar želite, zato, da boste pravilno formulirali:
- Kaj želite – iščete?
- Kako vam lahko drugi pomagajo?
- Prevečkrat nam na »jezik« skoči odgovor: »Kako vam lahko pomagam?«
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Izvedba – osnovna pravila in vrednote

- Razmišljajte o gradnji odnosa (temelječega na zaupanju) in vzajemnih koristi.
- Osredotočite se na dvig lojalnosti znotraj vaše trenutne mreže.
- Uporabite moč recipročnosti: 

• Posledica – vedno poskrbite za podporo in pomoč drugim, ko bo to potrebno.
- Dajajte več, kot dobite trenutno nazaj:

• »prejemanje« bo sledilo kasneje … in prišlo bo v najbolj nenadejanih načinih.
- Ne pričakujte takojšnjega zadoščenja iz mreženja.
- Ohranjajte dobre in redne kontakte z vašo mrežo (živost).
- Osredotočite se na nizke stroške / visok učinek dodane vrednosti.
- Učite / ne prodajajte. 
- Zabavajte se! Naj bo dobro za vas tako osebno kot poslovno.
- Delite svojo mrežo in seznanjajte druge.
- Naj bo mreženje del vaše dnevne (mesečne) rutine.
- Osredotočite se na kvaliteto, ne na kvantiteto kontaktov.
- Spoštujte in cenite priporočila.
- Uspešno mreženje je stvar:

• avtentičnosti – velikodušnosti,
• odločenosti – osredotočenosti in
• organizacije.

Slika 2: Izvedba mreženja: Kdo mora biti v vaši mreži 

Vir: lastni
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Izvedba – prvi pristop

- Nasmehnite se in pokažite, da ste dostopni.
- Naredite pozitivni prvi vtis.
- Sprašujte: pristopite v skupino ljudi z zavzetim pogovorom.
- Postavljajte vprašanja odprtega tipa, da boste več izvedeli o ljudeh:

• Kdo, kaj, kje, kdaj, kako? Pokažite poslušalcem, da se zanje resnično
zanimate!

- Več poslušajte kot govorite – z iskrenim zanimanjem.
- Osredotočite se na to, kaj lahko ponudite tem ljudem ali skupini:

• To je dvosmerna cesta – ponudite nekaj v zameno.
- Parafrazirajte povedano, kar vam je bilo zanimivega. Ljudje radi slišijo, da vas

je vsebina pritegnila.

Izvedba – pristop (nadaljevanje)

- Predstavite se in povežite ljudi med seboj.
- Kar pogumno javno pohvalite ali citirajte ljudi, podjetja, storitve.
- Povejte svojo zgodbo le v primeru, ko vas ljudje vprašajo: Kaj pa vi? Kaj vi

počnete? Kako lahko vam pomagam?
- Povzemite bistvo dogovora in kaj bo storjenega, preden odidete.
- Naredite si zabeležke po vsakem srečanju in hitro izpeljite follow-up.

Izvedba – izognite se

- Prekinitvam ljudem in nepozornemu poslušanju.
- Naj vas gneča okoli vas ne zmede – ljudem poglejte v oči.
- Izogibajte se vprašanjem zaprega tipa (ali … da).
- Ne govorite preveč.
- Ne zahtevajte takoj tega, kar želite.
- Ne bodite površinski.
- Ne igrajte igre – bodite to, kar ste.
- Ne osredotočajte se le na lastne interese – ljudje to čutijo.
- Nihče ne mara ljudi tipa »vzemimo in gremo« ali »sebičnežev«.
- Izognite se prošnji po vizitki, dokler vam je ne ponudijo. Bodite pa pripravljeni,

da daste svojo.
- Ne pretiravajte z opravičevanjem.
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Pogosta napaka, ki jo naredijo ljudje pri mreženju je, da mnogokrat stvari
»pospešujejo«, ko za to ni primeren čas. Za zaupanje se je treba potruditi. Če so
pri vzpostavitvi prvega vtisa najpomembnejši občutki sogovornika, potem je za
odnos najpomembnejša izmenjava koristi. Običajno je pri tem potrebno še
medsebojno razkrivanje, pri čemer ne gre toliko za vprašanje, koga posameznik
pozna, temveč ali ga pozna dovolj dobro, da ve, kaj ve, česa je sposoben, kaj rad
dela, v čem je spreten, kako se bo odzval in ali ima razloge, da mu bo pomagal
(IRP, 2012).

Follow-up

- Follow-up – hitro in učinkovito.
- Izpolnite svoje obljube in dogovore.
- Shranite si kontaktne detajle ljudi, ki ste jih srečali oz. se z njimi povezali:
- Družbeni mediji, outlook, excel, CRM …
- Prepoznajte strokovna področja teh oseb in jih »označite« (tag).
- Ostanite v stiku.
- Poskrbite za to, da bo vaša mreža vedela za vaše nedavne uspehe.

Zaključne misli 

Še nekaj zaključnih misli, ki vam jih podajam na vašo osebno / poslovno pot. Kar
je zapisano na prejšnjih straneh, je taksativni pripomoček k uspešnejšemu in
učinkovitejšemu mreženju vas kot osebe  na poslovnem in  osebnem področju.
Imejte v mislih, da je to, s kom želite mrežiti, zelo povezano s tem, kdo ste in kaj
želite doseči v življenju (v tem priročniku glejte tudi prispevek Osebna znamka –
kaj je to? in Kako odkriti svoje poslanstvo?). Če boste mrežili samo zaradi osebnih
koristi, bodo ljudje okrog vas to prepoznali in ne boste uspešni. Če boste mrežili
z željo pomagati drugim, pri čemer se boste iskreno zanimali za njihove potrebe
in želje ter jim pri udejanjanju le-teh v pomoč, potem se vam bo to mnogotero
vrnilo. V mislih imejte seveda tudi lastno dobrobit – energijo, čas, svojo mrežo in
vaše potenciale vlagajte v tiste, ki to želijo in so vam za to hvaležni, tega vredni
(ne v materialnem smislu). Tukaj je razlika med uspešnimi in neuspešnimi dajalci
(Grant, 2014).

Večkrat se dogaja, da me ljudje sprašujejo, kaj je skrivnost uspeha. Vprašam jih,
kaj je zanje uspeh. Tudi vi se zmeraj, vsak dan znova, vprašajte, kaj želite doseči v
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življenju, kaj je vaše poslanstvo, zakaj ste tukaj. Če bo odgovor povezan s tem,
kar počnete, ste na pravi poti in je to uspeh.

Udejanjanje lastnega poslanstva, uživanje v tem in zadovoljstvo z opravljenim,
doseženim, slavljenje vmesnih postaj. V tej luči glejte tudi na mreženje, ki je le
eno od orodij, sicer zelo uspešno in, kot kažejo raziskave, je tudi povezano z
uspehom v karieri in višino plače (Wolff in Moser, 2009). Obstaja še vrsta drugih
orodij, načinov in aktivnosti, ki so v vašem življenju prav tako pomembne, a
najpomembnejši ste vi. To vedno nosite v sebi in tega se spominjajte pri vsem,
kar počnete. 
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MLADI IN FINANČNA PISMENOST

Avtor: Matjaž Štamulak, direktor in ustanovitelj Inštituta za neodvisnost

Z novimi znanji lažje do zaposlitve

Mladi, ki zaključujejo šolanje in se soočajo z iskanjem prve zaposlitve, imajo na
začetku svoje poti veliko želja, ciljev in pričakovanj. Lastne želje in cilje po iskanju
neodvisnosti vsak posameznik lažje uresniči, če ima ob tem na voljo dovolj
finančnih sredstev. Za finančna sredstva pa se je potrebno nekje zaposliti, ali
preko kakšne dobre podjetniške ideje iskati možnosti samozaposlitve. A to, da
pričnemo služiti denar, nam ne daje garancije, da bomo svoje lastne želje in cilje
tudi dosegli. Za to potrebujemo točno določeno znanje. 

Ker je danes trg dela vedno bolj specifičen, nepredvidljiv in hitro spreminjajoč,
zahteva od vsakega novega iskalca zaposlitve vedno več kompetenc, ne le šolski
uspeh. Danes zaposlitev hitro najdejo tisti, ki so samoiniciativni, proaktivni in
znanja željni in seveda, da premorejo čim več znanja, ki ga danes trg potrebuje
in tudi nagradi. Med najbolj iskanimi so danes tisti mladi posamezniki, ki
premorejo znanje s področja poznavanja podjetništva, marketinga, komunikacije,
osebnostne rasti in seveda znanja o pravilnem ravnanju z denarjem. 

Ne le mladi, finančno nepismenih je večina ljudi!

Znanje posameznikov o upravljanju z denarjem po svetu in Sloveniji je že nekaj
let. Kot kažejo raziskave, je zares alarmantno. Številne študije, opravljene po vsem
svetu, potrjujejo, da je finančna nepismenost poglaviten razlog za večino
finančnih problemov posameznikov v sodobnem času. Raziskava revije Moje
Finance je pred leti pokazala, da smo Slovenci izjemno finančno nepismeni – po
opravljeni raziskavi smo namreč za naše znanje ravnanja z denarjem dobili
zadostno oceno 2. S takšno oceno bi sicer izdelali predmet v šoli, a tovrsten nivo
znanja nam vsekakor ne more pomagati, da bi v življenju sprejemali dobre in
pravilne finančne odločitve. Temu je pritrdila tudi zadnja raziskava organizacije
OECD (2017), ki je pokazala, da pravilno ravnanje z denarjem obvlada le slabih
20 % vseh Evropejcev, znanje preostalih 80 % pa je bilo povsem nezadovoljivo. 
Mladi so v tej statistiki tisti, kjer se finančna pismenost zadnja leta povečuje –
predvsem na račun lastnega zanimanja ter močne želje po neodvisnosti in
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svobodi. Znanje o pravilnem ravnanju z denarjem in povečevanje naše lastne
finančne pismenosti je za mlade iskalce zaposlitve ena izmed najpomembnejših
tem, s katerimi se lahko ukvarjajo. Predvsem zato, da ne podležejo in zaradi
napačnih finančnih odločitev zdrsnejo v podganjo dirko. 

Podganja dirka

Odvisnost posameznika zaradi neobvladovanja denarja je znani avtor knjižnih
uspešnic, Robert Kiyosaki, pred leti poimenoval »podganja dirka«. Podganja dirka
pomeni, da ljudje hitijo skozi svoje življenje, delajo za lastnike podjetij, državi
plačujejo davke in banki hipoteko ter dolgove, nabrane preko kreditnih kartic.
Takšen posameznik zaradi hitenja in vpetosti v odplačevanje nabranih dolgov
nima časa, da bi se ustavil in razmislil, ali obstaja še kakšna druga pot. Večini se
namreč zgodi, da podležejo sodobnemu potrošniškemu aparatu, ki nam vsili, da
večji del svojih prihodkov zapravimo za stvari, ki jih najverjetneje sploh ne
potrebujemo. Ker imamo že nekaj let sistem, ki posamezniku omogoči takojšen
dostop do denarja za dobrine, ki si jih v osnovi ne bi mogel privoščiti, se število
udeležencev v »podganji dirki« povečuje iz dneva v dan. 

Če se želimo rešiti »podganje dirke«, si moramo najprej pridobiti dovolj znanja in
postati finančno pismeni. Če želite izstopiti iz te dirke, potem se morate zavedati,
da morate znati ravnati s svojim denarjem. V resnici lahko finančno svobodo na
dolgi rok dosežete le tako, da privarčujete dovolj denarja, ali s pametnimi
poslovnimi idejami ustvarite dovolj velik denarni tok, s katerim lahko vzdržujete
kvaliteto življenja, ki si jo želite. 

Kaj sploh je finančna pismenost?

Wikipedija finančno pismenost razlaga kot tisto vrsto pismenosti, ki predstavlja
sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. To vključuje razumevanje pomena
in delovanja denarja, sposobnost izbiranja racionalnih investicij ter iskanja virov
prihodka. Nekateri avtorji jo definirajo kot  sposobnost branja, analiziranja,
upravljanja in komuniciranja o osebnih finančnih pogojih, kateri vplivajo na
materialno blagostanje. Vključuje tudi sposobnost sprejemanja finančnih
odločitev, razpravljanja o denarju in finančnih temah brez nelagodja, načrtovanja
za prihodnost in kompetentnega odzivanja na življenjske dogodke, ki
zaznamujejo vsakodnevne finančne odločitve.
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Finančna pismenost pomeni predvsem to, da posameznik živi naravni standard
in dela s svojim denarjem, v skladu s svojimi zmožnostmi ter v tem primeru
prejema obresti, če izbere pravilne naložbe za svoj denar. Popolno nasprotje
predstavlja umetni standard, kjer posameznik živi preko svojih finančnih
zmožnosti in za to najema kredite, dolgove in limite. V tem primeru on plačuje
obresti za najeti in izposojen denar.  Za mlade je tako izjemnega pomena, da na
začetku svoje poti prepoznajo pasti ujetosti v podganjo dirko in predvsem – da
imajo možnost, da se tej dirki s pravilnimi odločitvami in znanjem v celoti
izognejo. Zaradi tega zagotovo živijo bolj mirno in srečno. 

Pet napotkov za dosego finančne neodvisnosti

Doseči finančno neodvisnost ni lahko. Pot prav tako ni težka, če imamo jasen
načrt in definirane korake, po katerih je potrebno iti, da pridemo na koncu do
končnega cilja. Vsem mladim smo v programu Model M Slovenija na srečanjih
svetovali, da na poti do njihove osebne finančne neodvisnosti upoštevajo
naslednjih pet korakov:
1. Analiza prihodkov in odhodkov – s tem pridobimo vpogled v to, kako lahko

zmanjšamo določene stroške (ki niso nujni – čemu se lahko odpovemo?) in s
tem ustvarimo dodatno rezervo, ki je namenjena varčevanju in investiranju. 

2. Znebite se vseh dolgov – pregledati je potrebno ves dolg, ki ga ima
posameznik (krediti, limiti, leasingi, obročno odplačevanje, itn. …) in ugotoviti,
kako čimprej zaključiti z  obveznostmi, ki odnašajo iz družinskega proračuna.
Pred varčevanjem je to nujen korak.

3. Varčujte, varčujte, varčujte – varčevanje je ključnega pomena, saj le-to
omogoča rast neodvisnosti – privarčevani denar ostane na voljo za investiranje
v različne možnosti, ki lahko prinašajo pasiven denarni tok.

4. Poiščite strokovno pomoč – če sami niste specialist na področju osebnih
financ in investicij, si je dobro priskrbeti strokovno pomoč; tudi med finančni
in investicijskimi svetovalci vedno poslušajte več ljudi, da boste lahko zase
pridobili verodostojen nasvet. Dober svetovalec lahko prihrani veliko denarja
in časa na poti do cilja.

5. Vztrajajte na svoji poti – poleg denarja je naša disciplina tista, ki je ključna,
če bomo na dolgi rok dosegli finančno neodvisnost ali ne. Zato naj načrt, kako
to doseči, za vas postane igra, ki vas pozitivno motivira. Tako bo pot nedvomno
lažja.
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Mladi so naša družbena odgovornost

Delo z udeleženci izobraževanj Model M Slovenija mi je bilo v veliko veselje in
ponos. Neprestano sem se ob druženju z nadobudnimi mladimi vračal nazaj v
leta svojih začetkov in jim želel v svojih predavanjih predati čim več praktičnih
lekcij in napotkov, ki lahko njihovo življenjsko pot obarvajo na lepše. Nenazadnje
verjamem, da je družbena odgovornost tistih, ki smo v življenju uspeli najti delo,
ki nas veseli tudi to, da tovrstno znanje delimo naprej tistim, ki na svojo poklicno
pot šele stopajo in iščejo svoje mesto pod soncem.
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KAKO USTANOVITI PODjETjE?

Avtor: dr. Dario Berginc

Podjetje pomeni odgovornost 

Ustanovitev podjetja je dandanes zelo enostavna, če gledamo zgolj skozi
administrativni vidik. Podjetje lahko odpremo tudi na daljavo. Pri tem pa se
moramo jasno zavedati, da  ustanovitev podjetja v prvi vrsti predstavlja veliko
odgovornost. Tudi če se bomo odločili za najbolj enostavno rešitev (samostojni
podjetnik), bomo morali že prvi mesec državi odšteti za prispevke, računovodji
za knjiženje, najemodajalcu za najemnino in to ob malici ter potnih in drugih
stroških, kot so elektrika, telefon itd. To pomeni, da bomo morali že prvi mesec
dobiti na račun vsaj toliko denarja, kolikor imamo stroškov, če želimo poslovati
vsaj s pozitivno ničlo. S tega vidika nikakor ne smemo narediti napake, da najprej
odpremo podjetje, potem pa si rečemo, da bomo že. Najprej poglejmo, ali je v
bazenu voda, potem skočimo. 

Izkušnje kažejo, da številni podjetniki odprejo podjetje, še preden natančno
premislijo, komu natančno bodo prodajali in kakšne rešitve že obstajajo na trgu.
Nadalje številni ne naredijo niti osnovne kalkulacije prihodkov in odhodkov. Že
enostaven izračun v Excelu nam lahko pokaže, ali bo podjetnik pokrival stroške
in ustvarjal dobiček tekom naslednjih mesecev in let, ali pa se bodo pri določenih
mesecih pojavile težave. Nekoč mi je eden od podjetnikov, s katerim sva skupaj
pripravljala poslovni načrt, rekel: »Če se še v Excelu ne izide, potem se tudi v
realnosti ne bo.« Finančne projekcije so namreč pokazale, da prodaja ne pokriva
stroškov in poslovni izid ob koncu poslovnih let je bil negativen.

Ko se to zgodi, je to lahko za podjetnika samo dobro, saj ga prisili, da razmisli, kaj
je s poslovno idejo narobe, da ni pokazala dobička. Razlogov je pri tem lahko več.
Podjetnik je lahko prešibko raziskal trg, preveč pesimistično ocenil prodajo, lahko
je postavil prenizko ceno, lahko je previsoko ocenil stroške. Dovolj razlogov, da
se podjetnik zamisli in vnaprej naredi določene korekture v smeri, da bo njegova
poslovna ideja dobičkonosna.
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Poslovni načrt je več kot le dokument 

Poslovni načrt predstavlja najbolj enostavno in v podjetništvu najbolj uveljavljeno
obliko preverbe poslovne ideje. Z njim dobimo hitro povratno informacijo, ali je
poslovna ideja dovolj dobro razdelana za vstop na trg, ali pa je potrebno kakšno
zadevo še dodatno razmisliti oziroma narediti še dodatno raziskavo trga. Pripravo
poslovnega načrta predstavlja za bodočega podjetnika pomemben proces
učenja, ki mu lahko le koristi. V okviru izmenjave idej se nadalje pogosto zgodi,
da podjetnik dobi novo idejo za nov izdelek ali storitev oziroma za novo ciljno
skupino, o kateri prej niti ni razmišljal.

Poslovni načrt potrebujete najprej zaradi sebe. Gre za vašo osebno izkaznico,
neke vrste refleksijo in razgrnitev vaših sanj na papir. Ko imate idejo razdelano
tudi na papirju, lahko greste korak naprej: z njim greste lahko samozavestno na
banko po kredit, z dobrim poslovnim načrtom pa imate možnost kandidirati tudi
za nepovratna sredstva. Ko boste iskali poslovne partnerje in nove investitorje,
boste imeli večje možnosti dogovora, če jim boste lahko idejo predstavili tudi na
papirju. Poslovni načrt je pri tem lahko odlično izhodišče tudi za izdelavo spletne
strani podjetja, saj v njem opredelimo precejšnji del vsebine, ki jo nato lahko
objavimo na spletni strani – od poslanstva, vizije, ciljev, predstavitve ponudbe,
poudarjenih konkurenčnih prednosti, referenc, ekipe in podobno. 

Poslovni načrt ima sistematično in bolj ali manj standardizirano strukturo, ki
ponudi celovit vpogled v predstavljeno poslovno idejo. Priporočljiva dolžina
dokumenta je med 40 in 60 strani. Pri tem moramo paziti, da so podatki in ocene
čimbolj realne, jezik pa ne sme biti preveč zapleten in napolnjen s tehničnimi
izrazi. Dokument naj bo atraktiven in vizualno privlačen – vsebuje naj slike, grafe,
tabele, poudarki pa naj bodo izpostavljeni. 

Poslovni načrt začnemo s kratko predstavitvijo poslovne ideje v smislu povzetka.
Povzetek je namenjen tistim, ki nimajo časa prebrati celega dokumenta, pa tudi
podjetniku samemu, da zna v nekaj minutah povedati bistvo poslovne ideje
tistim, ki jim idejo predstavlja in jih želi vključiti v svojo zgodbo. Povzetek mora
odgovoriti na vprašanja, za kakšen izdelek ali storitev gre, kakšen problem rešuje,
kdo so kupci, kdo je podjetniška ekipa in koliko denarja (kapitala, kredita)
potrebuje podjetje za svoj zagon. 
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Panoga in trendi – kam se podajamo? 

Povzetku sledi pregled širšega in ožjega okolja podjetja. S tega vidika najprej
analiziramo panogo in trende v njej. Pri analizi panoge lahko uporabimo Porterjev
model petih konkurenčnih silnic, s katerim analiziramo, kakšna je moč
konkurence v panogi, kakšne so nevarnosti za vstop novih konkurentov, kakšna
je pogajalska moč kupcev in konkurentov, ter ali obstajajo nevarnosti substitutov
za naš izdelek ali storitev. Pri substitutih ne gre za konkurenčne izdelke, ampak
za izdelke ali storitve, ki pridejo iz druge panoge in nam lahko znižajo prodajo.
Primer substituta za veliko izdelkov (fotoaparat, kamera, diktafon, ura, budilka,
gps, svetilka itd.) so pametni telefoni. 

Nadalje je zelo pomembno, da dobro raziščete trende, ki kreirajo vašo panogo.
Analizirate ekonomske, tehnološke, demografske, družbene, politične in okoljske
trende. Pri tem se osredotočite bolj na tiste, ki najbolj vplivajo na vašo dejavnost.
Če so npr. vaše ključne stranke starejši, bodite pozorni na napovedi, da bo leta
2060 kar tretjina Slovencev starejših od 65 let. Če boste prodajali najstnikom, ne
pozabite dobro proučiti navad novih generacij. 

SWOT kot ogledalo, kje smo 

Iz makro analize se usmerimo v mikro analizo, torej v notranje okolje podjetja.
SWOT analiza (analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) nam pri tem
da zelo dober vpogled v našo pozicijo na trgu in perspektive za prihodnost.
Ocenimo realno, kje smo najboljši in kje so naše šibke točke danes ter kakšne
priložnosti lahko izkoristimo v prihodnje pa tudi, na katere nevarnosti moramo
najbolj paziti, da nam ne ogrozijo poslovanja. Prednosti so lahko kakovost,
inovativnost, fleksibilnost in podobne značilnosti našega podjetja in ekipe.
Slabost je lahko kadrovska omejenost in kapitalska šibkost, s čimer se običajno
sooči podjetnik na začetku svoje poslovne poti. Priložnosti običajno iščemo v
razvoju novih izdelkov in vstopu na nove trge. Pri tem pa ne pozabimo tudi na
nevarnosti, s katerimi se lahko soočimo v prihodnje: če danes vemo, da se bo v
prihodnje spremenila zakonodaja, ki lahko vpliva na naš posel, se že danes na to
pripravimo in nevarnost spremenimo v priložnost. 
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Smisel in vizija 

Poslanstvo je razlog za obstoj podjetja. Njegov domet seže čez zagotavljanje
prihodkov in dobička. Peter Drucker, največja avtoriteta na področju
menedžmenta vseh časov, je povedal, da mora biti poslanstvo vsakega podjetja
pridobivanje kupcev in reševanje njihovih problemov. Če je podjetje problem
dobro rešilo, bo dobiček prišel sam po sebi kot nagrada. Podjetnik v poslanstvu
najde smisel svojega delovanja, tisto, čemur rečemo »nekaj več.« S tega vidika
mora dobro razmisliti, na kakšen način ga bo formuliral. 

V viziji napišemo, kaj želimo doseči v naslednjih 5 ali 10 letih. Pri tem je
pomembno, da najdemo neko ozko tržno nišo, v kateri želimo postati najboljši v
Ljubljani, v Sloveniji ali širše, v Evropi ali svetu. Če vizijo ponotranjimo in jo živimo,
potem je velika verjetnost, da se bo tudi zgodila. Da jo dosežemo, si moramo
nadalje postaviti zelo konkretne cilje. Po modelu SMART morajo biti cilji specifični,
merljivi, atraktivni, realistični in časovno omejeni. Primeri ciljev so lahko naslednji:
doseči prodajo 30.000 EUR v prvem letu poslovanja; v drugem letu poslovanja
se razširiti na trg celotne Slovenije; zaposliti tri nove kadre v 3. letu poslovanja itd. 

Kdo so naši kupci?

Bistvo dobrega poslovnega načrta, kot tudi nasploh poslovanja, je dobro
poznavanje kupcev. Če dobro poznamo kupce, bomo znali bolj realno oceniti,
koliko izdelkov in storitev jim bomo prodali v določenem času. Slednje pomeni,
da bodo realne tudi finančne ocene, ki izhajajo iz prodaje in obratno. Površno
poznavanje kupcev se lahko rezultira zgolj v površnih prodajnih in finančnih
ocenah, kar lahko ogrozi stabilnost poslovanja podjetja. 

Pri analizi kupcev želimo odkriti čim več informacij o kupcih: kdo so, kakšne so
njihove želje in potrebe, kakšna je njihova kupna moč, s kakšnimi trendi so
povezani itn. Pri tem jih lahko ločimo na določene skupine, in sicer po različnih
karakteristikah, kot so npr. demografske (starost, spol, izobrazba, dohodek),
geografske (regija, urbano / ruralno okolje), pravno-ekonomske (fizične osebe,
velikost podjetja), vedenjske (kako uporabljajo izdelek, kakšne koristi vidijo v
njem) in psihografske značilnosti (osebnostne značilnosti, motivi, življenjski stili
itd.). Bolj podrobno analizo boste naredili, bolj jih boste spoznali in jim prilagoditi
svojo ponudbo. Nadalje boste znali izdelati tudi psihološki profil vašega tipičnega
kupca.
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Informacije o kupcih lahko pridobimo s pomočjo različnih metod: od anket,
intervjujev, obiskov krajev, kjer se kupci nahajajo, do spletnih raziskav in virov. Pri
tem je pomembno, da kombiniramo več virov, da čim več raziskav izvedemo
sami in da se čim več poskušamo s kupci družiti in pogovarjati – to je najboljši
način, da odkrijemo njihove realne potrebe in želje. Če postanemo »del njih«, jih
bomo nedvomno najbolje razumeli in jim posledično najbolje prilagoditi
ponudbo. 

S kom bomo tekmovali?

Na ponudbo ne smete gledati absolutno: če namreč mislite, da imate najboljši
izdelek po najbolj ugodni ceni za vašega kupca, to ne pomeni, da vaš konkurent
nima še boljšega za isto ceno ali podobnega za nižjo ceno. Zato je potrebno
pogledati čez prag in pridobiti čim več informacij o konkurentih in njihovi
ponudbi. Pri tem nikakor ni potrebno, da analiziramo vse konkurente v panogi –
osredotočimo se na tiste ključne in le-te raziščemo bolj poglobljeno, predvsem
se osredotočimo na njihove prednosti in slabosti. Smiselno je, da naredimo tudi
primerjalno tabelo, v kateri se primerjamo s konkurenti glede na ceno, kakovost,
inovativnost, fleksibilnost, širino ponudbe, reference itd. Rezultat te analize mora
biti identifikacija ključnih konkurenčnih prednosti našega podjetja v primerjavi s
tekmeci. Pri tem moramo paziti, da bomo razlikovalni, hkrati pa moramo imeti
za vsako trditev primeren argument. Če ocenimo, da je naša konkurenčna
prednost kakovost, potem moramo za to navesti tudi dokaze, kot so certifikati
kakovosti, nagrade, priznanja, pohvale strank itd.

Strategija sinjega oceana (Blue Ocean Strategy) uči, da je smiselno najti takšen
poslovni model, kjer bomo zaobšli konkurenco in jo naredili nerelevantno,
nepomembno. Gre za nasprotje strategije rdečega oceana (Red Ocean Strategy),
kjer se konkurenti med seboj trdo in neizprosno borijo za vsako stranko. S tega
vidika je naloga novodobnih podjetnikov, da so pri razvoju svoje ponudbe
maksimalno inovativni in da najdejo nove izdelke in storitve, ki jih konkurenti še
niso razvili. 
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Skrivnost trženjskega spleta 

Ko smo zaključili analizo kupcev in konkurentov, se odločimo, na kakšen način
bomo svojo ponudbo prilagodili kupcem. Pri tem lahko uporabimo model
trženjskega spleta (angl. Marketing mix), ki velja za enega najbolj uveljavljenih
modelov v trženju. Gre za 4 elemente (izdelek / storitev, cena, distribucija in
promocija), ki jim v angleščini rečemo tudi 4 P (Product, Price, Place, Promotion).
Skrivnost trženjskega spleta je, da kupcu ponudimo pravi izdelek po pravi ceni
na prave kraju in s pravim sporočilom. 

Pri izdelku oziroma storitvi je poleg opisa zelo pomembno, da jasno izpostavimo
njegovo dodano vrednost in dobro opišemo, kakšen problem rešuje. Ne prodajamo
namreč izdelka ali storitve, ampak kupcu ponujamo rešitev in dodano vrednost. Če
je rešitev inovativna in boljša od konkurentov, nas bo nagradil z nakupom. 

Naslednji element trženjskega spleta je cena. Poznamo več modelov določanja
cen, med katerimi so najbolj pogosti naslednji: na osnovi pribitka, na osnovi
povpraševanja (kupcev) in na osnovi konkurenčnih cen. Pri določitvi cene
moramo v prvi vrsti upoštevati stroške, ki jih imamo z izdelavo izdelka ali storitve
– cena mora pokrivati stroške in zagotavljati tudi primeren dobiček. Vendar je to
zgolj absolutni vidik določanja cen. Pri tem nikakor ne smemo zanemariti tudi
relativnega vidika, in sicer, kako na našo ceno gledajo kupci in kakšne so naše
cene glede na konkurente. Ali so kupci pripravljeni kupiti naš izdelek za določeno
ceno, smo lahko preverili že v raziskavi (npr. anketi). Kakšne so cene konkurentov,
smo ugotovili s pomočjo analize konkurence. Pomembno je, da torej
upoštevamo vse tri vidike: da s ceno pokrivamo stroške in dosegamo dobiček,
da so jo tudi kupci pripravljeni plačati in da kaže primerno pozicioniranje v
primerjavi s konkurenti. Pri tem ne pomeni, da moramo biti cenejši od
konkurentov, ampak stremimo k temu, da bolj izpostavimo kakovost in dodano
vrednost, tudi če je cena višja. Kupcem moramo zgolj dobro razložiti, da dobijo
ob višji ceni tudi višjo kakovost. Kupec namreč povezuje visoko kakovost z
visokimi cenami in obratno. Na to kaže tudi naslednji primer iz prakse. Nekaj let
nazaj je ekološki kmet pripeljal gospodični v Ljubljano oljčno olje, ki ga je pri njem
redno naročala. Cena litra oljčnega olja je bila 18 evrov. Ker ji je pripeljal 10 litrov,
ji je ponudil količinski popust in ceno 15 evrov. Nakar je gospodična rekla: »Ne,
jaz hočem imeti oljčno olje za 18 evrov, ne za 15.« Omenjena stranka je ceno tako
močno povezala s kakovostjo, da je tri evre nižja cena zanjo pomenila tudi za 
3 evre slabšo kakovost. Cilj je torej dobiti take stranke, ki bodo kakovosti dajale
prednost pred ceno. 
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Distribucija, tretji element trženjskega spleta, nam pove, na kakšen način bomo
kupcu dostavili naš izdelek ali storitev. Na poti izdelka do kupca je lahko eden,
dva ali več posrednikov, lahko pa nobenega. Neposredna distribucija zajema
osebno prodajo, kataloško prodajo, prodajo preko telefona, interneta ter prodajo
na sejmih in razstavah. Posredna distribucija predstavlja prodajo preko
posrednikov, bodisi prodajalcem na drobno ali na debelo. Ko govorimo o
storitvah, ki se prodajajo na licu mesta, pa je zelo pomemben ambient, ki ga
doživi stranka, ko pride po nakup. Pri tem je pomembna urejenost prostora,
lokacija, možnost parkiranja in podobno. 

Promocija predstavlja zadnji od štirih elementov trženjskega spleta. S
promocijskimi orodji kupcu sporočamo vse bistvene informacije o naši ponudbi.
Pri tem je pomembno, da oblikujemo jasno sporočilo (slogan), ki poudarja naše
konkurenčne prednosti, in izberemo primerne komunikacijske kanale, ki naj bodo
prilagojeni naši ciljni skupini. Med orodja promocijskega spleta spadajo
oglaševanje, odnosi z javnostmi (PR), pospeševanje prodaje, neposredno trženje
in osebna prodaja. Posebno pozornost je pri tem potrebno usmeriti predvsem
na brezplačna komunikacijska orodja, med katere spadajo družabna omrežja.
Tudi priporočila zadovoljnih strank so za nekatere podjetnike glavno promocijsko
orodje, če jih znajo pravilno uporabiti. 

Bo poslovna ideja dobičkonosna?

Analize, ki smo jih do sedaj naredili, nam služijo kot predpriprava za oceno
prodaje. Če smo dodobra spoznali kupce, bomo lažje ocenili, koliko jim bomo v
naslednjih mesecih in letih prodali. Začnemo z enostavnimi ocenami, in sicer
ocenimo, koliko naših izdelkov ali storitev in po kakšni ceni bodo naši kupci kupili
v prvem mesecu, v prvem četrtletju in v prvem letu. Nato ocenimo predvideno
rast tudi za naslednja leta (3–5). Pri finančnih projekcijah lahko uporabite
enostavne Excel tabele, lahko pa se poslužite tudi brezplačnega priročnika
Slovenskega podjetniškega sklada za pripravo finančnega dela poslovnega
načrta: 
https://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-
vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta/poslovni-nacrt-za-samostojne-
podjetnike.

Sledi ocena stroškov, ki jih bomo imeli kot podjetnik. Najpogostejši stroški
podjetnika so stroški ustanovitve, stroški nabave materiala, stroški dela in
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prispevkov, stroški malice in potnih stroškov, stroški najemnin, stroški storitev
(računovodstvo, promocija itd.), splošni stroški (elektrika, telefon, ogrevanje),
stroški kredita in drugi stroški. Vse omenjene stroške je potrebno oceniti, prav
tako na mesec, četrtletje, leto in predvideti rast v naslednjih letih (3–5). 

Če v nadaljevanju prihodke in odhodke združimo ter prikažemo v izkazu
poslovnega izida, dobimo že prvo oceno o tem, ali bomo poslovali z dobičkom
ali izgubo. Če poslovna ideja ne zagotavlja dobička, ni zanimiva tako za
podjetnika samega, kot tudi za vse tiste, ki bi radi investirali vanjo. Poleg
kapitalskih investitorjev so predvsem banke tiste, ki najprej pogledajo, ali so
finančne projekcije pozitivne. 

Poleg izkaza poslovnega izida je zelo priporočljivo, da naredimo tudi projekcijo
izkaza denarnega toka. Le-ta nam pokaže, koliko denarja imamo na računu ob
koncu vsakega meseca in vsakega leta ter je pokazatelj naše likvidnosti. Pove
vam, ali boste imeli dovolj denarja za pokrivanje tekočih stroškov ali ne. Prihodki
se od denarnega toka razlikujejo v tem, da so zabeleženi takrat, ko je račun izdan,
ne pa tudi še plačan. Tekoče stroške lahko pokrivamo zgolj s prihodki, ki so že
plačani. Prav zaradi tega je načrtovanje denarnega toka podjetnika tako
pomembno.

Poleg izkaza poslovnega izida in izkaza denarnega toka je v okviru finančnih
projekcij smiselno oceniti tudi začetno stanje bilance stanja ter njeno gibanje v
prihodnjih mesecih in letih. Gre za sredstva, ki jih podjetnik potrebuje za svoje
poslovanje in obveznosti do tistih, ki so ta sredstva financirali. Na naslovu sredstev
imate npr. prenosni računalnik, na naslovu obveznosti pa informacijo o tem, kdo
ga je financiral. Lahko ste ga vi s svojim kapitalom, lahko pa ga je banka preko
kredita. Med dolgoročna sredstva (njihova življenjska doba je daljša od enega
leta) spadajo predvsem proizvodna, poslovna, računalniška in vsa druga oprema,
med kratkoročna (življenjska doba krajša od enega leta) pa predvsem zaloge,
kratkoročne naložbe in denar. Smiselno je, da podjetnik dolgoročna sredstva
financira z dolgoročnimi obveznostmi (kapitala, dolgoročni kredit) in kratkoročna
s kratkoročnimi obveznostmi (obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne
obveznosti do bank itd.). Z vidika stabilnosti poslovanja je smiselno, da podjetnik
razpolaga s čim več lastniškega (kapital) in čim manj dolžniškega kapitala (krediti).
Kapitalsko močno podjetje je bolj finančno stabilno kot zadolženo podjetje. 

Vedeti moramo, da gre pri finančnih projekcijah v prvi vrsti za ocene, ki jih potem
popravljamo in korigiramo. Projekcije spreminjamo glede na spremenjene
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okoliščine in jih prilagajamo novim informacijam. Čez tri mesece npr. preverimo,
v kolikšni meri so naše napovedi skladne z realnimi številkami o prodaji in stroških
ter jih glede na to tudi korigiramo. Če je naša realna prodaja višja od načrtovane,
potem izboljšamo tudi napovedi za naprej in obratno, Če nismo dosegli
zastavljenih ciljev, potem bo – če se drugi pogoji ne bodo spreminjali – potrebno
nekoliko znižati napovedi tudi za naprej. Če bomo realno poslovanje redno
primerjali z ocenami, bodo le-te vedno bolj realne. 

Podjetniška ekipa 

Pred zaključkom poslovnega načrta nam ostanejo še tri organizacijsko-
menedžerske teme: organizacija in kadri, opredelitev tveganj in terminski načrt.
V okviru organizacije podjetja opišemo porazdelitev pristojnosti in
odgovornosti članov podjetniške ekipe. Pri tem se osredotočimo na znanje,
izkušnje in kompetence ekipe. Reference naj imajo poudarek predvsem na
področjih, na katero se nanaša poslovni načrt. Opis podjetniške ekipe mora
investitorje prepričati, da ekipa ima potrebne kompetence in da je sposobna
uspešno speljati predstavljeno poslovno idejo. V okviru tega poglavja je
smiselno, da omenite tudi vašo poslovno mrežo: s katerimi poslovnimi partnerji
ste vse povezani in s katerimi boste sodelovali pri različnih aktivnostih.
Informacije o tem, da ste umeščeni v močno mrežo, daje vaši podjetniški ideji
večji pomen. 

Ste res pripravljeni na vse?

Predzadnje poglavje poslovnega načrta se nanaša na analizo kritičnih tveganj,
ki lahko našo poslovno idejo zamajejo, če se nanje dobro ne pripravimo. Gre za
finančna (npr. tveganja neplačil s strani kupcev, stečaj kupcev), tržna (npr. vstop
novega konkurenta), kadrovska (npr. odhod ključnega kadra h konkurenci),
regulatorna (npr. sprememba zakona, ki nam lahko omeji poslovanje), pravna
(npr. kraja blagovne znamke), tehnološka in druga tveganja. Pri tem je
pomembno, da opredelimo vsa možna realna tveganja, poleg njih pa dobro
opišimo ukrepe, ki jih bomo izvedli, če bo res prišlo do določenega tveganja. To
poglavje poslovnega načrta je zelo koristno z vidika, da res vnaprej premislimo,
kaj se nam lahko zgodi in predvidimo za to primerne alternative. Ko vas bo
referent na banki ali potencialni investitor vprašal, kaj boste naredili, če gre vaš
največji kupec v stečaj, boste na to znali kratko in jasno odgovoriti – če ste dobro
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premislili tveganja in ukrepe. Če na to vprašanje ne boste znali odgovoriti, bo
to za referenta ali investitorja znak, da vaša poslovna ideja ni dovolj dobro
razdelana. 

Poslovni načrt se zaključi s terminskim načrtom. V njem predstavimo
časovnico naših začetnih aktivnosti, ki jih nameravamo izvesti, kot so npr.
registracija podjetja, ureditev računovodstva, najem prostora, zaposlitev,
najem kredita, nakup osnovnih sredstev, podpis pogodb s kupci itd.
Časovnico opredelimo čim bolj realno in za vsako aktivnost določimo tudi
odgovorno osebo. 

Elevator pitch 

Poslovni načrt mora torej odgovoriti na vprašanja, za kakšen izdelek ali storitev
gre, kakšen problem rešuje, kdo so kupci, kdo je podjetniška ekipa in koliko
denarja (kapitala, kredita) potrebuje podjetje za svoj zagon. Podjetniške ekipe po
vsem svetu se učijo vse to povedati v dveh minutah, ko se predstavljajo
investitorjem (tim, Elevator Pitch). Investitorji so namreč časovno omejeni in želijo
slišati zgolj res bistvene informacije o poslovni ideji, še posebej, ker se na srečanjih
navadno predstavlja veliko podjetniških ekip. Na spletu imate možnost videti
številne primere elevator pitchev, med drugim obstajajo tudi tekmovanja za
najboljši elevator pitch na različnih ameriških univerzah. Zelo priporočljivo je, da
so katere od dobrih praks tudi pogledate in analizirate, da boste lahko svoj
elevator pitch pripravili čim boljše. In prej ali slej vam bo ta trening prišel prav.
Če boste investitorja ali referenca na banki navdušili s kratko in jasno
predstavitvijo, si bo kasneje vzel čas tudi za to, da bo prebral vaš celotni poslovni
načrt. S tem pa si boste tudi povečali možnosti, da vašo poslovno idejo tudi
finančno podpre. 

Poslovni načrt lahko pripravite tudi sami

Če imate osnovno ekonomsko predznanje in obvladate osnovne prijeme Excela,
lahko enostaven poslovni načrt tudi pripravite sami. Za to imate na voljo
brezplačne priročnike, kot je npr. program Slovenskega podjetniškega sklada:
https://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-
vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta.
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Pomagate si lahko tudi s pregledom javno objavljenih poslovnih načrtov, ki so
na voljo tudi v obliki diplom (npr. Ekonomska fakulteta, GEA College). Koristno
pa je tudi, da se posvetujete s katerim od izkušenih svetovalcev, da vam vsaj
pregleda poslovni načrt. Res je, da slednje potegne za sabo tudi določene stroške,
vendar s tem poslovnemu načrtu povečate verodostojnost, hkrati pa lahko od
svetovalca dobite pomembne povratne informacije v zvezi s tem, ali je vaša ideja
tudi realno izvedljiva in tržno zanimiva. Svetovalec naj ima izkušnje s področja
pisanja poslovnih načrtov in poslovnega svetovanja in to po možnosti tudi s
področja, na katerem boste delovali kot podjetnik. 

Ste pripravljeni za skok v podjetništvo?  

Ko ste se odločili, da boste odprli podjetje, morate najprej razmisliti o tem, kakšno
obliko podjetja boste izbrali. Najbolj enostavna in tudi najbolj pogosta oblika
podjetja je samostojni podjetnik (s. p). Prednost te oblike je predvsem v tem, da
je enostavna in hitra, za registracijo pa ni potrebno položiti ustanovitvenega
kapitala – slednje je pogoj pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (d.
o. o.). Po drugi strani pa je slabost samostojnega podjetnika ta, da za dolgove
odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družba z omejeno
odgovornostjo odgovarja zgolj do višine kapitala podjetja. 

Ustanovitev s. p. 

Ustanovitev podjetja preko s. p. je možno opraviti fizično na VEM / SPOT točki,
lahko pa to izvedete tudi preko spleta na e-VEM točki (pri spletni prijavi morate
imeti pridobljeno digitalno potrdilo). V okviru postopka se najprej prijavite v
poslovni register (AJPES), sledi prijava v davčni register (FURS), tretji korak pa
predstavlja prijava v sistem zdravstvenega zavarovanja (ZZZS). 

Za vpis v AJPES potrebujete osnovne podatke, kot so ime in priimek, EMŠO,
davčna številka, prebivališče, firma podjetnika (npr. Računovodski servis Špela
Novak s. p.) in skrajšano firmo (npr. Špela Novak s. p.), poslovni naslov, overjeno
izjavo lastnika objekta, kjer bo poslovni naslov (v primeru, da niste sami lastniki
objekta) in dejavnost podjetja (glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti –
SKD).
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Prijavo na FURS lahko opravite sočasno s prijavo na AJPES. Na FURS je potrebno
posredovati naslednje podatke: davčno številko in osebno ime, firmo in
skrajšano firmo, osebo, ki vodi poslovne knjige, podatke o poslovnih enotah
doma in v tujini, morebitne številke poslovnih računov v tujini in podatke o
morebitnih kapitalskih naložbah doma in v tujini, info o povezanih osebah,
način ugotavljanja davčne osnove (po normiranih ali po dejanskih odhodkih),
višino prihodkov in višino odhodkov – zaradi določitve višine akontacije
dohodnine. 

Prijavo na ZZZS lahko prav tako  izvedete sočasno s prijavo na AJPES in FURS,
in sicer z oddajo ustreznega M-obrazca (M1 za navadni s. p., M12 za
popoldanski s. p.). Obrazec je možno oddati sočasno z ustanovitvijo s. p. na
točki VEM.

Popoldanski s. p. 

Poleg polnega s. p.-ja obstaja tudi popoldanski s.  p., pri katerem samostojni
podjetnik opravlja dopolnilno dejavnost in si prispevkov za socialna zavarovanja
ne plačuje sam, ampak ima to urejeno prek zaposlitve v drugem podjetju. Ima
ga lahko le oseba, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden).
Zaradi relativno nizkih stroškov prispevkov v primerjavi s polnim s. p.-jem (manj
kot 70 evrov na mesec) lahko popoldanski s. p. mnogi to obliko uporabijo za neke
vrste testiranje podjetniškega delovanja brez večjega tveganja. Če se poslovna
ideja izkaže za uspešno, lahko podjetnik odpre polni s. p. in se v celoti »vrže« v
podjetniške vode. 

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) pomeni, da za dolgove družbe
družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena
družba sama najmanj do višine osnovnega kapitala. Je najprimernejša statusna
oblika, kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov skupaj. 

Pri registraciji izbiramo med enostavnim in zahtevnim d. o. o.-jem. Enostavni d.
o. o. lahko ustanovimo preko VEM točke ali preko spleta na e-VEM točki (pri
spletni prijavi morate imeti pridobljeno digitalno potrdilo). Položiti je potrebno
7.500 evrov (ustanovitveni kapital). Na obrazcu VEM se sklene akt o ustanovitvi
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(enoosebni d.o.o.) oziroma družbeno pogodbo (večosebni d. o. o.). V primeru,
da gre za ustanovitev kompleksnejše oblike d. o. o., kjer je družbenikov več in
so razmerja med njimi bolj zapletena, je potrebno v proces ustanovitve vključiti
tudi notarja. Družbenik oziroma družbeniki morajo med postopkom
ustanavljanja d. o. o. odpreti depozitni oz. začasni transakcijski račun. Pogodba
za ustanovitev d. o. o. mora vsebovati: navedbo imena in priimka ter prebivališča
ali firme in sedeža vsakega družbenika; firmo (npr. Janez d. o. o.), sedež in
dejavnost družbe; navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega
vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni
delež; čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; morebitne
obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka,
in morebitne obveznosti družbe do družbenikov. Družbo z omejeno
odgovornostjo je prav tako potrebno prijaviti v davčni register (FURS), ob
zaposlitvi pa tudi na ZZZS. 

Izkoristite podporno okolje 

Pri pridobivanju dodatnih informacij glede ustanovitve podjetja in preverbe
poslovne ideje je smiselno, da izkoristite različne brezplačne podjetniške
podporne storitve, kot so npr. VEM-SPOT točke (http://evem.gov.si/info/spot-
tocke-in-notarji/), univerzitetni inkubatorji (npr. http://lui.si/) in tehnološki parki
(npr. http://www.tp-lj.si/). Koristno je tudi, če obiščete kakšno startup šolo, kot je
npr. Startup Slovenia (http://www.startup.si/), Hekovnik (http://hekovnik.com/)
in podobne subjekte podpornega okolja novim podjetjem. Priporočljiv je tudi
obisk startup vikenda, na katerem lahko svojo idejo preverite s pomočjo
mentorjev in investitorjev. Pomembno je, da ne čakate, ampak čim hitreje
pridobite čim več informacij, ki naj bodo podlaga za vaše nadaljnje odločanje.
Priporočljivo je tudi, da se povežete s kakšnim mentorjem, ki vas bo usmerjal na
vaši podjetniški poti. Predvsem pri začetnih korakih je možnost napačnih
odločitev večja. S pravim mentorjem, ki vas nanje opozori, lahko prihranite veliko
časa, energije in tudi denarja. 

Pomembna je vztrajnost 

Kljub vsem informacijam in storitvam, ki jih ponuja podjetniško podporno okolje,
pa ste na koncu vi tisti, ki boste, ali pa ne boste uspeli na podjetniški poti. Vse
ostalo okoli vas vam je lahko v pomoč, ključne korake in odločitve pa morate
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narediti vi. Vi ste tisti, ki morate na koncu vedno prevzeti odgovornost. Na tem
mestu vam zelo prav pride prav ena bistvenih podjetniških karakteristik:
vztrajnost. Če boste vztrajali na svoji poti in se preko napak učili, potem se nimate
ničesar bati. Michel Jordan, največji košarkaš vseh časov, je enkrat dejal: »V svoji
karieri sem zgrešil skoraj 9.000 metov in izgubil skoraj 300 tekem. 26-krat so mi
soigralci zaupali zadnji met, pa sem ga zgrešil. V svojem življenju sem znova in
znova doživljal poraze. In zato sem uspel!« Nauk Jordanove zgodbe lahko
prenesemo tudi v podjetništvo. Tudi na vaši poti bodo vedno zgrešeni meti in
porazi. Pomembno pa je, da vas le-ti ne ustavijo, ampak da se iz njih učite in da
so zaradi njih vaši naslednji koraki vedno boljši. Ravno nenehno učenje je v
kombinaciji s pogumom pravi recept za uspeh. Tako v življenju kot tudi v
podjetništvu. 
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KAKO USTANOVITI NEVLADNO ORgANIZACIjO?

Avtorja: mag. Natalie C. Postružnik, direktorica Insights d. o. o., certificirana poslovna
coachinja in certificirana equine assisted coachinja,
Gorazd Postružnik, direktor Zavoda Izida Vita

Povzetek

Prispevek je zbir informacij, dostopnih na spletu po trenutno veljavni zakonodaji
(avgust 2018), ki je namenjen kompilaciji podatkov in usmeritev bodočim
zainteresiranim posameznikom in posameznicam glede ustanavljanja NVO v
Sloveniji. V članku bomo pogledali različne oblike nevladnih organizacij (društvo,
zavod, ustanova), povzetek pravil glede ustanovitve in vodenja kot tudi glavne vire
informacij o teh treh oblikah organizacij. Dotaknili se bomo možnosti razpisov oz. kje
jih poiskati ter podali pregled virov, na katerih lahko najdemo več informacij o
nevladnih organizacijah. 

Ključne besede: nevladna organizacija, ustanovitev, zavod, društvo, razpisi.

Uvod

Nevladne organizacije (s kratico NVO) so organizacije, ki jih lahko na lastno
pobudo ustanovi vsakdo izmed nas. NVO v vseh pogledih delujejo neodvisno
od države in imajo nekaj temeljnih značilnosti. So neprofitne, večinoma
prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to
prvenstveno društva, ustanove in (zasebni) zavodi (Skupaj za skupnost – Priročnik
o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami, 2010).

NVO tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tudi tretji sektor ali civilna
družba. Opravljajo (vsaj) dve pomembni funkciji – zagovorniško in storitveno. Ob
tem, da predstavljajo eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države
in družbe, so namreč tudi pomemben izvajalec javno koristnih storitev na
področjih sociale, zdravja, družine, mladih, kulture, športa, okolja ... (ebda).
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Tako na evropskem področju, kot tudi pri nas, so izoblikovana določena načela,
ki opredeljujejo organizacije kot nevladne organizacije. Predvsem sta
pomembni načeli nepridobitnosti in neprofitnosti. Ko govorimo o nevladni
organizaciji, sta pomembna vidika tudi načeli prostovoljnosti in neodvisnosti
(Cilenšek, 2015).

Društvo je organizacija, preko katere se uresničuje pravica do združevanja, ena
od temeljnih človekovih pravic. Je članska in interesna organizacija. Društvo je
prostovoljno združenje, pravna oseba zasebnega prava. Temeljno  izhodišče
društva je namreč zadovoljevanje skupnih interesov svojih članov. Zavod je
organizacija, ki se ustanavlja za opravljanje neke dejavnosti. Bolj kot združevanje,
je pri zavodih v ospredju opravljanje določene dejavnosti. To je lahko dejavnost
vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, invalidskega varstva, otroškega
varstva, socialnega varstva, zdravstva ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja
dejavnosti ni pridobivanje dobička. Za razliko od društva zavod opravlja
dejavnosti za druge, je obrnjeno proti širši javnosti. Čisto drugačna organizacija,
kot sta društvo in zavod, pa je ustanova. Ustanova je za določen namen vezano
premoženje. Namen ustanove je splošno koristen in / ali dobrodelen. Vse tri
organizacije imajo svoj način ustanovitve in morajo izpolnjevati različne zahteve
za ustanovitev oziroma samo registracijo (ebda). 

KAj SO NEVLADNE ORgANIZACIjE1

NVO – društva, zavodi, ustanove

V Sloveniji poznamo tri prevladujoče oblike nevladnih organizacij, in sicer društva,
zavode in ustanove. Med 23.000 slovenskimi NVO prevladujejo društva, sledijo
zavodi in ustanove. 

Društva so članske organizacije, katerih člani med seboj izvolijo svoje vodstvo.
Najvišji organ je zbor članov oziroma vsi člani društva. Društvo je lahko
ustanovljeno za zagotavljanje interesov svojih članov ali za izpolnjevanje javno
koristnih interesov. 

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje neke dejavnosti. Nimajo
članstva, kakor ga imajo društva, vodilni v zavodu pa so njegovi ustanovitelji. 
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Namen zavodov je zagotavljanje nepridobitnih, javno koristnih storitev za
posameznike in organizacije. Ob zasebnih zavodih obstajajo tudi javni zavodi,
katerih ustanoviteljica je država ali občina in zaradi tega niso del nevladnega
sektorja. 

Ustanove tradicionalno pomenijo združevanje premoženja za neki določen
namen, ki ga upravlja upravni odbor. Tudi ustanova ni članska organizacija. 

Značilnosti NVO

Glavnih značilnosti delovanja NVO so:
- Neodvisnost (predvsem od države in političnih strank): 

• pri ustanovitvi; organizacije so odvisne le od zakonsko določenih pogojev
za registracijo;

• pri delovanju; organizacije same določajo svoje dejavnosti, cilje in naloge,
pri čemer država nima neposrednega vpliva na njihovo notranje
upravljanje;

• pri prenehanju; država nima vpliva na prenehanje organizacije, tudi
premoženje organizacije se po prenehanju ne prenese na državo temveč
na organizacije s podobno dejavnostjo.

- Neprofitnost: 
• NVO lahko izvajajo komercialne storitve na trgu, vendar morajo ustvarjeni

dobiček nameniti za svojo registrirano dejavnost, ne pa razdeliti med člane
ali upravne organe.

- Prostovoljnost:
• Članstvo v NVO ni obvezno ali kako drugače prisilno, hkrati pa organizacije

običajno vključujejo prostovoljno delo.
- Multifunkcionalnost:

• NVO niso omejene na delovanje znotraj ene same dejavnosti, temveč lahko
hkrati delujejo na več področjih, npr. na športnem, socialnem,
izobraževalnem, itn. 

- Inovacijski potencial:
• Zaradi neodvisnosti od države, političnih strank in trga se NVO lahko prej

in jasneje odzovejo na nove družbene potrebe. 
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Delovanje v javnem interesu

NVO lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu. Gre za pomembno
funkcijo NVO, ki nevladni sektor zelo razlikuje od ostalih sektorjev, predvsem
tržnega sektorja. Takšen status lahko pridobijo samo tiste organizacije, ki niso
namenjene zadovoljevanju ozkih potreb svojega članstva, temveč je njihovo
delovanje pripoznano kot splošno koristno za vso družbo. 

Običajno je delovanje v javnem interesu namenjeno NVO, ki delujejo predvsem
lokalno in tako mnogo prispevajo prav k neposredni dobrobiti lokalne
skupnosti. 

Zgodovina NVO

Razvoj NVO na Slovenskem seže daleč v zgodovino, saj so že različne zveze in
združbe prijateljev iz 7. in 8. stoletja našega štetja imele določene značilnosti
današnjih NVO. Zgodovinsko gledano pomeni začetek tovrstnih organizacij
nastanek cehov (obrtniških bratovščin), verskih dobrodelnih organizacij in
fundacij v 14. stoletju. V prvi polovici 19. stoletja so nastala prva delavska
gibanja, ki so bila s kasnejšo ureditvijo prepovedana oz. omejena v svojem
delovanju. Prvi pravni akti, ki urejajo področje interesnega združevanja, so bili
izdani po letu 1850. Tako prinaša društveni patent (izdan s strani cesarja avstro-
ogrske monarhije) prvo ureditev društev, Zakon o pravici do združevanja v
društva. Politična društva iz leta 1867 pa predstavljajo prvo zakonsko ureditev
na tem področju. Poseben pomen ima nastanek gibanj, namenjenih
narodnostnemu prebujenju. Najpomembnejše oblike združevanja so bile
čitalnice. Pomembno vlogo so imele tudi zadruge oz. zadružništvo kot gibanje
za obrambo interesov slovenskih kmetov, obrtnikov in delavcev. S približno
1.700 zadrugami je pred drugo svetovno vojno pomenilo izredno množično
obliko stanovske samoorganiziranosti. Med delavci so se izoblikovala podporna
društva, prostovoljne bolniške in pokojninske blagajne ter razni skladi pri
socialnih organizacijah. Konec druge svetovne vojne in prihod socialističnega
družbenega sistema sta pomenila zaton delovanja NVO, saj je državna
regulativa onemogočala razvoj nevladnega sektorja. Pomemben mejnik je
predstavljalo leto 1974, ki je z novim Zakonom o društvih pomenilo začetek
ustanavljanja NVO, pri čemer so te organizacije ob nestimulativni podpori
države ostajale majhne in nemnožične. V osemdesetih letih so nastajala številna
nova družbena gibanja (mirovna, ekološka, za varovanje človekovih pravic,
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duhovna, itd.), pri čemer je del najbolj aktivnih akterjev kasneje prešel v
politično sfero, del pa je ostal na nevladni ravni. Obdobje po osamosvojitvi
Slovenije je na področju nevladnih organizacij pomenilo nadaljevanje
njihovega razvoja in krepitve.

Organiziranost NVO v Sloveniji danes 

Povezave med slovenskimi NVO lahko razdelimo po treh kriterijih. 

Vsebinske in horizontalne povezave

Prvi je vsebinski in znotraj njega je mogoče ločiti vsebinske ter horizontalne
povezave. Med vsebinske sodijo gasilska zveza, planinska zveza, zveza kulturnih
društev, zveza društev upokojencev, zveza invalidskih organizacij itd., torej
povezave, ki združujejo organizacije z istega ali zelo podobnega področja
delovanja. Takšne zveze so v Sloveniji tudi najstarejše in najštevilčnejše, njihovo
število pa narašča iz leta v leto. 

Horizontalne povezave NVO so precej mlajše, saj so se razvile šele v zadnjih nekaj
letih. Ključ njihovega nastanka je skupna pravna oblika. V Zvezo društvenih
organizacij Slovenije (ZDOS) so včlanjene različne zveze društev ne glede na
njihovo dejavnost. Enako velja za Združenje slovenskih ustanov (ZSU), v katerega
so združene slovenske ustanove oziroma fundacije. Pred kratkim je bila
ustanovljena tudi Skupnost privatnih zavodov (SKUP), ki združuje nekatere od
slovenskih zasebnih zavodov. Poznamo še Center nevladnih organizacij Slovenije
(CNVOS), ki združuje tako društva, kot tudi zavode in ustanove, saj gre za mrežo,
katere članice so lahko vse slovenske nevladne organizacije, ne glede na področje
svojega delovanja ali pravno obliko.

Mreže in krovne povezave

Druga razdelitev NVO je glede na trdnost njihove povezave, in sicer na krovne
zveze in mreže. Pri prvih gre za reprezentativno oziroma predstavniško
povezovanje. Drugačno je delovanje mrež, ki je načeloma bolj ohlapno, praviloma
pa tudi nimajo predstavniške funkcije.
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Nacionalne in teritorialne povezave 

Tretji možen način delitve NVO je teritorialen. Nekatere povezave združujejo
organizacije iz celotne Slovenije, druge le organizacije iz določenega območja
ali regije. Tako govorimo o nacionalnih, regionalnih ter lokalnih zvezah in mrežah.
V preteklosti je bila pozornost usmerjena predvsem v nacionalne zveze. Z
ustanavljanjem pokrajin se preusmerja na regionalne mreže. Tudi pri teh velja, da
so regionalne vsebinske mreže precej starejše kot horizontalne. Slednje so se
namreč začele oblikovati šele pred dvema letoma skupaj z regionalnimi stičišči
nevladnih organizacij, ki so nastale z namenom okrepiti in povezati NVO znotraj
posamezne statistične regije. Pomen tovrstnega povezovanja bo najverjetneje
prišel do polnega izraza šele, ko bo regionalizacija zares izpeljana, a ravno zato
se zdi toliko pomembneje, da nevladne organizacije ustanovitev pokrajin
pričakajo dobro pokrajinsko organizirane in povezane.

OBLIKE NVO – DRUšTVO2

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki svojo pravno osebnost pridobi z
vpisom v register društev. Vpis v register se ureja na Upravnih enotah, opravi pa
ga Ministrstvo za notranje zadeve. Društvo zastopa zastopnik društva, ki je
določen s temeljnim aktom. Temeljnemu aktu se pogovorno reče tudi Statut ali
Pravila društva.

Društvo lahko zastopa le poslovno sposobna fizična oseba. Društvo ima lahko
več zastopnikov, če tako določa temeljni akt društva. Društvo v temeljnem aktu
določi tudi način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za
zastopanje.

a.) Ustanovitev društva
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne
osebe.

Kako poteka ustanovitev društva? V postopku ustanavljanja društva ustanovitelji
najprej skličejo ustanovni zbor. Na njem sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni
akt društva ter izvolijo zastopnika društva (običajno je to predsednik društva;
izvoli pa se lahko tudi druge organe, v kolikor tako določa temeljni akt).
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O vseh teh dejanjih (sklep o ustanovitvi, sklep o sprejetju temeljnega akta in sklep
o izvolitvi zastopnika) se mora sestaviti zapisnik, ki mora vsebovati kraj in čas
zbora ter podpise vseh ustanoviteljev. Enega od ustanoviteljev se določi kot
zapisnikarja, preostala dva pa kot overovitelja (če so samo trije ustanovitelji).

Temeljni akt društva
Temeljni akt društva mora določati:
- ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
- namen in cilje delovanja društva;
- dejavnost oziroma naloge društva, pri čemer je morebitne pridobitne

dejavnosti potrebno navesti ločeno in v skladu s Standardno klasifikacijo
dejavnosti;

- pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
- pravice in obveznosti članov;
- način upravljanja društva;
- zastopanje društva;
- financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s

premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
- način zagotavljanja javnosti dela društva;
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
- način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Dodatni pravilniki
Če temeljni akt določa posebne dodatne pravilnike, je potrebno sprejeti tudi te
ali določiti kdo in do kdaj jih mora sprejeti. Zaradi stroškov, ki nastanejo z
ustanovitvijo in delovanjem društva, je v temeljnem aktu priporočljivo sprejeti
tudi višino članarine.

Kaj potrebujete za ustanovitev društva?
Za registracijo društev je pristojna Upravna enota, na območju katere je sedež
društva. Elektronska vloga za registracijo društva se nahaja tukaj: 
http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120 
Zahtevi za registracijo oz. ustanovitev društva morajo ustanovitelji priložiti:
- zapisnik ustanovnega zbora;
- temeljni akt;
- seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva

in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne
osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime
zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;
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- dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice
društva;

- odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o
ustanovitvi društva;

- naslov sedeža društva; lahko tudi sklep o določitvi poslovnega naslova (ni pa
obvezno);

- izjavo lastnika objekta o dovolitvi poslovanja, v koliko vsaj eden od
ustanoviteljev ni lastnik objekta, kjer bo imelo društvo poslovni naslov;

- podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega
prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji
nima stalnega prebivališča), načinu zastopanja ter mejah pooblastil za
zastopanje;

- podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo;
- predlog za glavno dejavnost društva.

Za registracijo društva se plača upravna taksa v višini 31,70 evrov.

Postopki po registraciji društva
Po registraciji društva je potrebno izdelati žig, če se njegova uporaba določi v
temeljnem aktu, in odpreti poslovni TRR pri banki.

b.) Premoženje društva
Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja
društva med njegove člane je nična. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti
ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje
svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,
določene v temeljnem aktu.

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem
aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost
nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za
uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko
neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer
doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost
nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma
zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
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c.) Davčni vidik
Davčni vidik društva določa Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, torej je
obdavčeno na isti način kot vsaka druga gospodarska družba, vendar z nekaj
izjemami. Obdavčeno pa je samo društvo, ki se ukvarja tudi s pridobitno
dejavnostjo. Nepridobitna društva torej ne plačujejo davka.

Društvo lahko vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva ali
pa s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu
enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:
- da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega

dva;
- da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov;
- da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne

presega 50.000 evrov.

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar
prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 10.000 evrov, lahko vodi le
knjigo prejetih in izdanih računov, preostale podatke za letno poročilo pa
zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno
poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom
ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz
premoženja in poslovanja društva.

Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno
poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.
Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo za namen državne
statistike in javne objave do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne
spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi
oziroma prenehanju, predložiti AJPES.

d.) Prenehanje društva
Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k
drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
ali po samem zakonu.

Društvo preneha po volji članov, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju
društva. V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno
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pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti
prenese premoženje društva.

Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi
določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni
skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva,
pridobljena iz proračuna, se vrnejo v proračun, preostanek premoženja pa se
prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.

OBLIKE NVO – ZAVOD3

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje
nepridobitne dejavnosti. Gre za obliko, ki nekoliko spominja na d. o. o. in d. n. o.,
vendar pri zavodu najdemo kar nekaj specifik: ni predvidenega ustanovnega
kapitala, na nek način zavod spominja na društvo.

Za ustanovitev zavoda se običajno odločimo v primeru, da želimo opravljati
nepridobitno dejavnost, kar pomeni določene omejitve.

Omejitev glede opravljanja nepridobitne dejavnosti pa tudi pri zavodih ni
absolutna, saj 18. člen Zakona o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) izrecno določa, da
lahko zavod opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju
dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Zaradi omenjene določbe in nekaterih drugih prednosti predstavlja zavod
privlačno alternativno ostalim pravnoorganizacijskim oblikam, predvsem družbi
z omejeno odgovornostjo.

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. člen ZZ).

V aktu o ustanovitvi zavoda je torej lahko kot namen ustanovitve določen samo
en ali več zgoraj navedenih razlogov. Zavode v grobem ločimo na zasebne in
javne, ki se ustanovijo za opravljanje javnih služb (npr. zavod za zdravstveno 
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zavarovanje). V nadaljevanju se osredotočamo izključno na zasebne zavode, ki
niso ustanovljeni za opravljanje javne službe.

Za ustanovitev zavoda se lahko odločijo domače ali tuje fizične in pravne osebe,
če niso za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom
zahtevana drugačna določila.

Prednosti ustanovitve zavoda so predvsem naslednje:
- ni predpisanega minimalnega osnovnega kapitala;
- ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda (kar je potrebno izrecno

opredeliti v aktu o ustanovitvi);
- letna poročila se na AJPES-u ne objavljajo javno (jih je pa potrebno oddajati);
- dobiček iz opravljanja nepridobitne dejavnosti ni predmet obdavčitve.

Slabosti ustanovitve zavoda so predvsem naslednje:
- gre za omejeno število dejavnosti, za katere se lahko ustanovi zavod;
- potrebno je izkazati nepridobiten namen ustanovitve;
- ni možna brezplačna ustanovitev in spremembe prek e-VEM, temveč preko

notarja (kar ni brezplačno) oz. na klasičen »peš« način (traja dlje).

a.) Osnovni kapital
Minimalni osnovni kapital pri zavodu ni predpisan. Zavod se lahko ustanovi, če
so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni
drugi z zakonom določeni pogoji (7. člen ZZ). Ob vpisu v register pristojno sodišče
presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za ustanovitev in opravljanje dejavnosti
zavoda.

b.) Ime zavoda
Ime zavoda mora vsebovati označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda,
lahko pa vsebuje tudi ime ustanovitelja. Sestavni del imena je lahko tudi znak ali
grafična oblika imena, zavod pa ima lahko tudi skrajšano ime.

Primer:
- Ime: XY, zasebni zavod za raziskave, Ljubljana
- Skrajšano ime: XY, Ljubljana
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c.) Akt o ustanovitvi in razmerja med ustanovitelji
Akt o ustanovitvi zasebnega zavoda je temeljni akt zavoda, ki ureja njegovo
poslovanje ter razmerja med ustanovitelji. Akt o ustanovitvi zavoda skladno z 8.
členom ZZ vsebuje:
- ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja;
- ime in sedež zavoda;
- dejavnosti zavoda;
- določbe o organih zavoda;
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela;
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja

primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda;
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda;
- morebitne druge določbe skladno z zakonom.

Pri pripravi akta o ustanovitvi je potrebno biti pozoren predvsem na naslednje
sestavine:
- dejavnosti zavoda (tako kot pri ostalih pravnoorganizacijskih oblikah je

potrebno v akt o ustanovitvi navesti po SKD
(http://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf ) vse dejavnosti, ki jih namerava opravljati
zavod);

- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki (v aktu o ustanoviti
je potrebno izrecno določiti, da se lahko presežek prihodkov nad odhodki
uporabi tudi za druge namene, kot je opravljanje in razvoj dejavnosti);

- odgovornost ustanovitelja glede obveznosti zavoda (v aktu o ustanovitvi je
potrebno izrecno določiti, da ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti
zavoda);

- določbe o možnosti odsvojitve poslovnih deležev (odsvojitev poslovnega
deleža ustanovitelja je možna zgolj v primeru, da je to izrecno navedeno v
aktu o ustanovitvi).

Poslovodni organ zasebnega zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter
poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktorja imenujejo in razrešujejo ustanovitelji zavoda, njegov mandat
pa traja 4 leta, v kolikor ni v aktu o ustanoviti določen krajši mandat.
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d.) Obdavčitev zavoda
Na področju davka na dodano vrednost (DDV) in obdavčitve osebnih prejemkov
se za zavod uporabljajo enaka pravila kot za druge pravne osebe, ki so
ustanovljene za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Določene posebnosti, povezane z nepridobitnim namenom ustanovitve, se
pojavljajo na področju davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO).
Skladno s 1. odstavkom 9. člena Zakona od davku od dohodka pravnih oseb (Ur.
l. RS št. 117/06, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDDPO-2) zavod
ne plača DDPO, če je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Zavod lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost
Ne glede na omenjeno določbo zavod plača DDPO iz opravljanja pridobitne
dejavnosti. V obračunu DDPO je torej potrebno celotno dejavnost zavoda razdeliti
na nepridobitno in pridobitno dejavnost, pri čemer se DDPO plača izključno od
opravljanja pridobitne dejavnosti.

Podrobnejša merila za opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti so
predpisana v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l.
RS št. 109/07 in 68/09, v nadaljevanju: Pravilnik). Načeloma se kot pridobitna šteje
vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička ali pa
zavod z njo konkurira na trgu drugim osebam, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Ugotavljanje odhodkov
Za namene optimizacije DDPO pri zasebnih zavodih je poleg ugotavljanja višine
prihodkov iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti pomembno tudi
ugotavljanje odhodkov, ki so povezani s posamezno vrsto dejavnosti. DDPO se
namreč plača izključno od v davčnem obračunu ugotovljenega presežka
prihodkov nad odhodki. Višino odhodkov, povezanih s pridobitno dejavnosti,
lahko ugotavljamo na dva načina:
- sorazmerno ugotavljanje višine odhodkov (višina odhodkov, povezanih s

pridobitno dejavnostjo, se določi v deležu vseh odhodkov, ki je enak deležu
prihodkov iz pridobitne dejavnosti v vseh prihodkih. Npr. zavod ustvari 60 %
prihodkov iz pridobitne dejavnosti, zato se tudi 60 % vseh odhodkov vključi v
obračun DDPO).

- dejansko ugotavljanje višine odhodkov (v tem primeru za vsak posamezen
odhodek posebej ugotavljamo, ali je povezan z opravljanjem pridobitne ali
nepridobitne dejavnosti. V tem primeru je potrebno med letom voditi ločeno
evidenco za pridobitno in nepridobitno dejavnost).
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Kateri izmed zgoraj opisanih načinov je davčno ugodnejši, je odvisno od višine
odhodkov, ki jih lahko povežemo z opravljanjem pridobitne dejavnosti. V kolikor
je z opravljanjem pridobitne dejavnosti povezanih relativno malo odhodkov, je
bolj smiselno sorazmerno ugotavljanje višine odhodkov (v nasprotnem primeru
dobimo višjo davčno osnovo za DDPO).

Če so z opravljanjem pridobitne dejavnosti povezani relativno visoki odhodki, je
bolj smiselno dejansko ugotavljanje višine odhodkov (s tem znižujemo davčno
osnovo za DDPO bolj, kot v primeru sorazmernega ugotavljanja višine odhodkov).
O tem je smiselno razmisliti, že preden se odločimo za ustanovitev zavoda.

e.) Ustanovitev zavoda

Ustanovitev zavoda na upravni enoti
Zavod se lahko ustanovi tako, da ustanovitelji zberejo zahtevane dokumente (akt
o ustanovitvi, predlog za vpis zavoda v sodni register in sklep o imenovanju
direktorja) in svoje podpise na teh dokumentih overijo na upravni enoti.

Ustanovitev zavoda pri notarju
Postopek ustanovitve zavoda preko notarja poteka tako, da ustanovitelji z
osebnim obiskom, po pošti, ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse obvezne
atribute bodočega zavoda, ki jih bo potreboval pri sestavi akta o ustanovitvi in
drugih listin:
- ime in skrajšano ime;
- sedež (kraj) in poslovni naslov;
- podatke ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča za

fizične osebe, firma, matična številka in poslovni naslov za pravne osebe,
davčna številka za tuje fizične in pravne osebe);

- vrsto in obseg odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti zavoda;
- identifikacijske podatke in tip zastopnika (na primer direktor, član poslovodstva

in prokurist) in način zastopanja;
- dejavnost zavoda;
- sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela;
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja

primanjkljaja sredstev za delo zavoda.

Ko ustrezen organ zavoda sprejme akt o ustanovitvi, imenuje ustanovitelj vršilca
dolžnosti poslovodnega organa (direktorja), ki je pooblaščen, da pod
nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda.
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Obvezna je prisotnost ustanoviteljev
Za sestavo in podpis listin pri notarju je potrebna osebna prisotnost
ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb).
Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. Pooblastilo za
zastopanje pri ustanovitvi zavoda z aktom v obliki notarskega zapisa mora biti v
enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa.

Ustanovitelji predlog za vpis v sodni register skupaj z aktom o ustanovitvi in
sklepom o imenovanju direktorja osebno predložijo na sodišču ali pa ga pošljejo
po pošti. Notar pa sestavi in vloži predlog za vpis v sodni register v elektronski
obliki. Predlogu priloži priloge, ki jih predhodno pretvori v elektronsko obliko in
jih overi s svojim elektronskim podpisom.

O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče. Z vpisom akta o
ustanovitvi v sodni register pridobi zavod pravno sposobnost. Na podlagi
odločitve registrskega sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) temu
subjektu določi šifro glavne dejavnosti in matično številko.

OBLIKE NVO – FUNDACIjA/USTANOVA4

Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo zgolj pravne osebe, ki so
ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot
pridobitno dejavnost. 

A.) Definicija fundacije
Ustanova oz. fundacija je na določen namen vezano premoženje in označuje
pravno osebo zasebnega prava. Status pravne osebe ustanova pridobi takrat, ko
ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova
ustanovljena, izda soglasje k aktu o ustanovitvi. Tako na primer o soglasju o
ustanovitvi fundacije, ki je namenjena štipendiranju podiplomskega študija,
odloča ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

b.) Premoženje fundacije
Ustanovitveno premoženje lahko predstavljajo denar, premičnine, nepremičnine
ali druga premoženjska upravičenja. Ustanovitelj mora ustanovitveno 
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premoženje izročiti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma
ustanova, z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Velikost
ustanovitvenega premoženja ni zakonsko omejena, vendar mora biti primerna
za izvajanje namena ustanove.

c.) Namen ustanovitve
Namen fundacije mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen.
Namen se šteje za splošnokoristnega, če je ustanova ustanovljena za namene na
področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega,
invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in
kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen se šteje za dobrodelnega, če je ustanova ustanovljena z namenom
pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog oseb, ki pridejo v poštev kot
koristniki, je lahko omejen, vendar ne sme biti poimensko določen ali omejen le
na člane družine.

d.) Upravljanje fundacije
Ustanovo upravlja uprava, lahko pa ima ustanova tudi druge organe, v kolikor to
določa akt o ustanovitvi. Upravo sestavljajo najmanj trije člani. Člani uprave ne
morejo biti:
- osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne,
- osebe, zaposlene v ustanovi,
- osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo in opravlja druge
naloge določene v zakonu in aktu o ustanovitvi. Uprava ima svojega predsednika,
ki ga izvolijo člani uprave. Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če
akt o ustanovitvi ne določa drugače. Člani uprave so upravičeni do povrnitve
potnih stroškov, dnevnice in nagrade, ki jih določi uprava, ob upoštevanju meril,
ki so določena v aktu o ustanovitvi.

e.) Nadzor nad poslovanjem
Ustanove so podvržene precejšnjemu nadzoru s strani pristojnega ministrstva.
Ustanova mora voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila na enak način, kot
to velja za zavode. Uprava ustanove je dolžna pristojnemu ministrstvu vsako leto
do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem
koledarskem letu. Pristojno ministrstvo lahko zahteva, da mora poročilo o
finančnem poslovanju revidirati pooblaščeni revizor.
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f.) Uvrstitev na seznam za namenitev dela dohodnine
V skladu s 142. členom Zdoh-2 lahko rezident del dohodnine nameni za
financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in
reprezentativnih sindikatov. Seznam upravičencev do namenitve dela dohodnine
vsako leto objavi Vlada RS na predlog pristojnih ministrstev oziroma vladne
službe.

g.) Postopek ustanovitve
Ustanovo lahko ustanovi domača oz. tuja pravna ali fizična oseba. Ustanovo je
potrebno vpisati v register ustanov. Ustanovitelji sporočijo notarju naslednje
podatke v zvezi z ustanovo, ki se ustanavlja:
1. ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
2. ime in sedež ustanove,
3. navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
4. namen ustanove,
5. način in postopek imenovanja članov uprave,
6. poimenske člane prve uprave in njihove podatke (osebno ime, EMŠO oziroma

datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma
naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega
prebivališča).

Notar sestavi notarski zapis akta o ustanovitvi in ga najkasneje v 15 dneh predloži
pristojnemu ministrstvu. Notarskemu zapisu priloži dokazila o dejanskem obstoju
premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove in soglasja članov prve
uprave k svojemu imenovanju.

Soglasje k aktu o ustanovitvi izda pristojno ministrstvo v 30 dneh od prejema akta
o ustanovitvi. Soglasje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške
ustanove. Zoper odločitev pristojnega ministrstva je dovoljena pritožba, o kateri
odloča Vlada Republike Slovenije.

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na ustanovo, ta
pa lahko začne izvajati namen, za katerega je ustanovljena. Soglasje mora
pristojno ministrstvo posredovati ministrstvu za notranje zadeve, ki vpiše
ustanovo v evidenco ustanov. Evidenca ustanov je javno dostopna na naslednji
povezavi: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/us/index.faces.
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KORISTNE POVEZAVE

- Ministrstvo za notranje zadeve 
• o društvu, kako registrirati društvo,
• podatki centralnega registra društev, 
• vloga za registracijo društva, 
• vloga za registracijo zveze društev, 
• vloga za registracijo podružnice tujega društva, 
• vloga za registracijo spojitve, 
• vloga za registracijo pripojitve društva, 
• vloga za registracijo spremembe imena, sedeža temeljnega akta ali

zastopnika, 
• vloga za izbris društva/zveze društev iz registra društev.
• http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_

prireditve/drustva/ 

- SPOT – Slovenska poslovna točka, E-vem, Državni portal za poslovne subjekte
in samostojne podjetnike – O DRUŠTVIH –
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-
podjetij/drustvo/ 

- SPOT – Slovenska poslovna točka, E-vem, Državni portal za poslovne subjekte
in samostojne podjetnike O ZAVODIH –
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-
podjetij/zavod/ 

- Ministrstvo za notranje zadeve – izdaja soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove
in vpis ustanove v evidenco ustanov

- Vpogled v podatke evidence ustanov
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_prireditve/
ustanove/

- Kje najti notarja za registracijo zavoda? https://www.notar-z.si/poisci-notarja 
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RAZPISI

V Evropski uniji in v Sloveniji so na voljo različna povratna in nepovratna sredstva
za organizacije vseh velikosti in iz različnih sektorjev. Tukaj navajamo nekaj
povezav, na katerih lahko najdete več informacij:
- Financiranje podjetij EU: Banke in tvegani kapital
- Interreg Europe – programi medregijskega sodelovanja v Evropski uniji
- Horizon 2020
- Javna naročila in financiranje Evropske komisije
- Strukturni skladi EU v Sloveniji
- Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
- Sredstva EU za mala podjetja
- Javna agencija SPIRIT Slovenija
- Slovenski podjetniški sklad
- Slovenski regionalno razvojni sklad
- Javni razpisi – dnevno sveža baza razpisov v Sloveniji in EU
- Razpisi.info – vsi evropski, nacionalni in regionalni razpisi za nevladne

organizacije
- Pregled objav naročil srednje in velike vrednosti v Uradnem listu RS

ZAKLjUČEK

Iz lastnih izkušenj5 lahko poveva, da ustanovitev in vodenje NVO ni nič
enostavneje ali manj kompleksno od vodenja s. p. ali d. o. o. Vsaka pravna oblika
ima svoje prednosti in slabosti – tako z vidika pravne ureditve, vodenja – in pa
pojmovanja na trgu s strani naših deležnikov. 

Zato dobro razmislite, kaj je vaše poslanstvo in kako ga želite udejanjiti na
trgu (profitnem ali neprofitnem). Je res nevladna organizacija prava oblika za
vas? Če da, katera? Kaj želite doseči, s kom boste poslovali, zakaj prav s to
obliko? Boste našli vire financiranja? Torej veste, od kod bodo prišli vaši
prihodki. 
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Če ustanavljate društvo (vsaj tri osebe) ali zavod z več osebami – dobro premislite,
kaj in kako (in to zapišite), če se bodo razšle vaše poti. Nevladne organizacije niso
poezija in niso sanjarjenje – so prav tako resen posel, če ne še bolj, saj nosijo
bistveno večjo odgovornost – njihovi deležniki namreč niso »le« lastniki, ampak
vsi mi, širša, nedefinirana javnost.

Tudi tukaj velja – kot tudi na drugih področjih življenja – delajte s srcem in dušo
– razum in denar sta rada v dobri družbi, zato bosta sledila. 
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- Zakon o društvih (Zdru-1; U. l. RS, št. 39/2011).

- Zakon o zavodih (ZZ), Ur. l. RS št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami.
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- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Ur. l. RS, št. 117/06, s spremembami in
dopolnitvami.

- Zakon o ustanovah (Ur. l. RS št. 70/2005, s spremembami in dopolnitvami).

- Zakon o dohodnini (U. l. RS št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami).
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NASVETI IN IZKUšNjE POSAMEZNIKOV PRI
ISKANjU ZAPOSLITVE

Avtorica: dr. Martina Rauter

Usposabljanje v okviru projekta Model M Slovenija

Kaj je Model M Slovenija? Čisti odklop. Kaj je Model M Slovenija usposabljanje?
Večdnevni in večtedenski odklop. Zgodba sega v leto 2012, ko je Mestna občina
Maribor objavila javni razpis za sofinanciranje priprave novih programov v
mladinskem sektorju za potrebe Evropske prestolnice mladih in Model M (takrat
še brez Slovenija), prijavitelja Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO,
izbrala za enega izmed 52 sofinanciranih programov. 

Takrat se je začelo. Leta 2013 so v večmesečnem programu inštituta IRDO
sodelovali prvi modeli, kot radi rečemo našim udeležencem. Leta 2016 smo s
sofinanciranjem Urada RS za mladino in EU z Modelom M zasedli skoraj celo
Slovenijo, sedem slovenskih regij in sedem mest: Celje, Ljubljana, Murska Sobota,
Koper, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. Od leta 2013 do 2018 smo izvedli 11
usposabljanj in »zmodelirali« 118 oseb. 

Verjamemo, da bomo v prihodnosti dobili še več udeležencev. Vedno večkrat se
nam zgodi, da ko rečemo Model M Slovenija, slišimo, da nekdo poznam nekoga,
ki je sodeloval v tem projektu. Naš cilj je, da postanemo prepoznavni zaradi
našega načina dela in rezultatov. Smo odprti, drugačni in inovativni. Takšni želimo
ostati in seveda dosegati rezultate, saj je rezultat vsakega našega udeleženca
malo tudi naš rezultat in želja po –  delati še več in bolje.

Kako delamo? Najprej vas povabimo na informativni sestanek v posamezni regiji,
ki smo ga v okviru Modela M Slovenija vsakokrat izpeljali skupaj z našim
dolgoletnim partnerjem Zavodom RS za zaposlovanje. Na informativnem
sestanku predstavimo naš način dela, a ne sami. Povabimo naše modele, vse tiste,
ki so že potovali skozi usposabljanje Model M Slovenija skupaj z nami, da vam iz
prve roke povedo, kako je bilo, kako jim gre zdaj in kaj si želijo, torej svojo izkušnjo
z Modelom M Slovenija. Modele povabimo še enkrat, na samo usposabljanje, ker
je takrat več časa. Modeli postajajo ambasadorji projekta Model M Slovenija. 
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Na informativnem sestanku vam damo prijavnico. Najbolje je, da se odločite takoj,
saj so takšne odločitve najboljše. Lahko se tudi kasneje, ampak izkušnje kažejo,
da je takih manj. Najbolje se je torej odločiti takoj, ker se potem  proces tudi takoj
začne. Čestitamo, postali ste bodoči model in biti model ni kar tako.

Prvi dan usposabljanja je praviloma prvi dan v tednu, torej ponedeljek. Doslej je
usposabljanje trajalo 6 tednov, po 2 ali 3 dni na teden. Model M Slovenija
usposabljanje je sestavljeno iz 6 modulov: 
1. jAZ IN MOjI NAČRTI: Odkrivanje lastnega poslanstva, sposobnosti in

omejitev – skupinska predavanja in diskusije 
2. Načrtovanje kariere in poslovno okolje – skupinska predavanja in

diskusije, ogledi dobrih praks
3. Svetovanje (skupinsko in individualno)
4. Spoznavanje poslovnega in zaposlitvenega okolja – skupinska

predavanja in diskusije, ogledi dobrih praks
5. Iskanje priložnosti za delo in ogledi dobrih praks
6. Predstavitev lastnega kariernega ali poslovnega načrta: ZAKLjUČNI

POSVET 

Na voljo vam je več kot 100 ur odkrivanja, spoznavanja, učenja, svetovanja s strani
odličnih predavateljev in svetovalcev. To je Model M Slovenija. Vsega ne smemo
povedat, so najboljše izkušnje tiste, ki jih sami doživite. Ustvarjam lastno
prihodnost. Skupaj ustvarjamo našo prihodnost. 

Kako do zaposlitve – spoznanja predavateljev, moderatorjev
in udeležencev projekta Model M Slovenija 

Ko smo z našimi predavatelji, moderatorji in drugimi sodelujočimi opravili več
intervjujev, smo med njimi ugotovili veliko podobnosti, veliko podobnih misli.
Imajo veliko znanja in izkušenj. Želijo deliti z mladimi, ker radi delajo z njimi in
vedo, da je v sodelovanju moč, sploh v medgeneracijskem. V nadaljevanju vam
predstavljamo rezultate naše kvalitativne raziskave. Podkrepljeni z rezultati te
raziskave in dodatne evalvacije projekta že pripravljamo nov okvir za
usposabljanje. Prilagodili se bomo predvsem željam mladih, ki bi radi bolj
intenzivno in krajše usposabljanje. Naš glavni cilj je, da imamo dovolj časa za
kvalitetno delo in … morda čas tudi za večje spremembe. Pri vas, pri nas in za
vse nas. Spremembe zahtevajo svoj čas, sploh spremembe na bolje in izstop iz
okvirjev, ki nas (pre)pogosto omejujejo.
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Spoznanja kvalitativne raziskave Model M Slovenija
V obdobju od 23. maja 2018 do 2. julija 2018 smo zbirali odgovore s strani
mnenjskih voditeljev, podjetnikov, svetovalcev, nevladnikov, predavateljev in
udeležencev v projektu Model M Slovenija. Zbrali smo 16 odgovorov, in sicer 9 s
strani mnenjskih voditeljev, podjetnikov, svetovalcev, nevladnikov in
predavateljev ter 7 s strani udeležencev v projektu Model M Slovenija.

Po zbranih odgovorih smo lahko ugotovili podobnost v razmišljanju
posameznikov, ki so bili vključeni v projekt Model M Slovenija kot mnenjski
voditelji, podjetniki, svetovalci, nevladniki in predavatelji. Iz odgovorov je bilo
mogoče razbrati, da se vsi zavedajo vseživljenjskega izobraževanja in dopolnitve
formalnega izobraževanja z neformalnim izobraževanjem. 

Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino, meni, da je »neformalno
izobraževanje vse bolj pomembno dopolnilo katerikoli formalni izobrazbi, ki jo
posameznik in posameznica pridobi. Omogoča pridobivanje različnih kompetenc
v praksi, ki jih v formalnem izobraževalnem sistemu ni mogoče pridobiti, prav
tako pa take oblike vse bolj cenijo tudi delodajalci oziroma delodajalke«.

Projekt Model M Slovenija so označili kot pomembno dodano vrednost za mlade
na njihovi poti do zaposlitve oziroma samostojne podjetniške poti zaradi več
pozitivnih učinkov. Mirjana Zgaga in Smiljana Černezel Hrastar, Zavod RS za
zaposlovanje, ocenjujeta, da »vstopati na trg dela ni lahko in da je vsako znanje,
ki prispeva k izboljšanju zaposljivosti, dragoceno. Kar nekaj udeležencev je s
pomočjo izkušnje iz MODELA M našlo zaposlitev, nekateri tudi pred zaključkom
programa, saj so se s pridobljenimi znanji in novimi kompetencami znali bolje
predstaviti in tržiti«. 

Monika Rajšp, lastnica in direktorica podjetja MrClick IT, udeleženka prve
generacije Model M v Mariboru leta 2013, pritrjuje, da je »Model M Slovenija
odlična 'odskočna deska' za tiste, ki se še iščejo, ali potrebujejo potrditev svoje
ideje. Projekt nudi tako strokovno kot tudi mentorsko podporo pri postavljanju
in uresničevanju ciljev«. 

Anketirani predavatelji so se na svoji karierni poti srečevali z različnimi življenjskimi
in kariernimi izzivi, o katerih so z mladimi spregovorili že med samim
usposabljanjem v okviru projekta Model M Slovenija. Tatjana Fink, direktorica
DEMT d. o. o., je navedla tri ključne izzive in njihove rešitve, s katerimi se je srečala
na svoji karierni poti:
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1. Izziv: Razumeti pravi problem in potrebo kupca: Rešila sem ga tako, da sem
veliko spraševala in poslušala.

2. Izziv: Navdušiti sodelavce za skupen cilj: Rešila sem ga tako, da sem veliko
komunicirala in jasno predstavila koristi za podjetje in zanje osebno.

3. Izziv: Samoiniciativnost zaposlenih: Rešila sem ga tako, da sem uvedla nagrade
in priznanja za najboljše sodelavce.

Zaradi soočanja z različnimi izzivi na karierni poti povabljeni mnenjski voditelji,
podjetniki, svetovalci, nevladniki in predavatelji poudarjajo pomen vlaganja v
sebe, prepoznavanje svojih potencialov in sledenje samemu sebi. Mladim
sporočajo, da najprej spoznajo sebe in svoje potenciale ter želje, potem pa
raziščejo, v katerem poslovnem okolju bodo lahko sebi in organizaciji ustvarili
največjo dodano vrednost. 

Mag. Natalie C. Postružnik, direktorica Insights d. o. o., mladim priporoča, »naj
preverijo, v kakšno okolje se podajajo. Kdo so zaposleni, kakšni so vodje? Ali se
vaše vrednote ujemajo? Ali imajo vzpostavljen sistem mentorstva ali kariernih
sider oz. kakšne druge oblike spremljanja in razvoja zaposlenih«? 

Matjaž Štamulak izpostavlja, da je dobro najprej spoznati podjetje, kjer mladi želijo
zaposlitev: »Priporočam, da naj (mladi posameznik, op. s.) najprej dobro razišče
podjetje, kjer želi zaposlitev in se pozanima o tem, kje ima mogoče podjetje
težave ali izzive in jim lahko on konkretno pomaga  s svojim znanjem,
kompetencami, itn. Vsekakor naj posameznik pride na razgovor na podjetje zelo
pripravljen in »oborožen« s podatki o podjetju, njihovem delovanju in produktih.
Pripravljene naj ima konkretne rešitve o  tem, kje jim lahko on pomaga in
prispeva.« 

Med osebnimi in delovnimi lastnosti, ki so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve in jih iščejo tudi pri mladih, navajajo: samoiniciativnost
in proaktivnost, inovativnost, prilagodljivost, komunikativnost, želja po
pridobivanju novih znanj, pozitivna naravnanost, strast in osebna rast. 

Za Model M Slovenija so udeleženci izvedeli največkrat preko poslovnih
partnerjev in povabila Inštituta IRDO. Povabilu so se z veseljem odzvali zaradi
zavedanja o kvaliteti programa Model M Slovenija in nujnosti tovrstnih projektov
in programov za mlade. 
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Podobnost v odgovorih  je mogoče zaznati tudi pri anketiranih udeležencih
usposabljanja Model M Slovenija, mlajšim od 30 let. Za sodelovanje v projektu
so se odločili, ker jih je bodisi pritegnila predstavitev bodisi je vabilo prišlo ob
pravem času, ali pa so želeli širiti znanje in svojo mrežo poznanstev. Kot je
mogoče razbrati iz odgovorov, sodelovanje v projektih, kot je Model M Slovenija,
priporočajo tudi drugim mladim. Brez zadržkov lahko zaključimo, da so bili vsi
anketirani z izvedbo programa Model M Slovenija zadovoljni, saj jim je pomagal
pri nadaljnjih korakih na njihovi karierni poti. 

Jerneja Fekonja, 24 let, je povedala, da »ji je projekt pomagal do rešitve mojega
izziva. Pomagal ji je tudi, da je prišla do novih idej o samozaposlitvi in spoznala
veliko novih stvari o sebi«. Več o sebi je izvedela tudi  Katja Romih, 28 let: »Projekt
mi je ponudil dobro priložnost, da na eni strani spoznam sebe in morda
ugotovim, kaj si želim v življenju počet/doseč, po drugi strani pa je z dobro
zasnovanim programom in aktivnostmi projekt dosegel, da sem razvila tudi
določene kompetence, ki so mi pomagale pri nadaljnji zaposlitvi« in dodaja, da
naj »tako zaposleni ali ne, vsi aktivni na svoj način, izkoristijo tovrstne priložnosti,
kot je tudi Model M Slovenija. Vsa ta srečanja ti dajo ogromno. Morda ne direktno
na karierni poti, nekateri se najdejo osebnostno. Že to je velik korak zanje. Če
spoznaš, kaj si zares želiš, je pot veliko lažja in se ti priložnosti pokažejo same, ti
kot udeleženec pa jih znaš izkoristiti tisoč procentno«. 

Maji Junc, 27 let, je projekt Model M Slovenija »pomagal pri najpomembnejši
odločitvi in to je – ne predaj se. Seveda je bilo ogromno drugih uporabnih znanj,
ki verjamem, da mi bodo prišle prav. Ta pa je ena od teh, ki me je zaznamovala«.
Tjaša Jenko, 27 let, se je »na projekt prijavila čisto brez pričakovanj, »nisem
pričakovala, da bo dejansko tako kvalitetno izpeljan (vsi predavatelji so bili super).
V bistvu sem se prijavila zato, da bi malo razbila monotonost iskanja zaposlitve
(vsak dan pošiljanje prošenj itd.) in da bi spoznala nove ljudi«. Jenkova še pravi,
da »je spoznala, da mora biti pri iskanju zaposlitve zelo proaktivna, sama iskati
možnosti zaposlitve in biti pozitivna, saj nikoli ne veš, kje se ti odprejo vrata. Kdor
čaka, dočaka«. Katarina Parovel, 30 let, pritrjuje, da se je »v času projekta Model
M Slovenija moja poslovna ideja skristalizirala do take mere, da me danes
(samo)zaposluje. Predavanja so bila odlična. Vsakodnevno sem dobila ogromno
informacij in za razliko od podatkov pridobljenih tekom šolanja in študija sem te
informacije bila še isti dan primorana uporabiti v praksi. Tekom programa so se
mi odpirala številna obzorja. Spoznala sem čudovite ljudi, tako sošolce kot
mentorje«.
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Luka Žunec, 26 let, drugim mladim svetuje, da »izkoristite možnosti, ki so na voljo.
Bodite aktivni, stopite v akcijo, mrežite, ... Možnosti je neskončno. To je moja
izkušnja. Verjamem, da je ravno to eden od receptov do uspeha. Ni edini, vendar
lahko zatrdim, da pri meni deluje. Pa ne jezite se, če takoj ne uspete. Iz vsakega
neuspeha se kaj naučite in pojdite naprej. Ni problemov – so samo izzivi«. Špela
Bergant, 29 let, pa pravi »naj se (mladi op. a.) odločijo za sodelovanje v projektu,
kajti postali bodo bogatejši na svojem osebnem in družbenem področju. Dobili
bodo veliko koristnih in uporabnih nasvetov pri iskanju zaposlitve, pri
spodbujanju hobijev, da se iz njih mogoče pokaže projekta in dobila mnoge nove
ideje za naprej, za svojo prihodnost«.

Mnenjski voditelji

Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino 
(v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Predstavnica IRDO me je povabila k nagovoru na eni izmed konferenc, kjer so
mladi, ki so bili vključeni v projekt, predstavljali svoje poslovne ideje. Model
izobraževanja oziroma usposabljanja, ki je bil razvit v okviru tega projekta, je zelo
zanimiv. Vabilu sem se odzval zato, ker sem ga želel videti v praksi ter od
udeležencev in udeleženk slišati, kakšne izkušnje so imeli z njim.

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Poiščite svoje močne točke in jih jasno predstavitev delodajalcu oz delodajalki. 

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
Bodite vztrajni – včasih je pomembno najti čim več načinov, kako neka stvar ne
uspe, da je lahko potem zadnji poizkus zelo uspešen (To velja tudi za prejšnjo
točko).
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Kateri so bili trije največji izzivi / ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Na moji karierni poti sem se srečal s precej izzivi in preizkušnjami. Največja izmed
njih je bilo verjetno delo v mednarodnem timu, kjer sem se moral za uspešno
delo naučiti veliko potrpežljivosti in upoštevanja različnih pogledov in metod
dela. Pred precejšnje preizkušnje sem bil postavljen tudi, ko sem večkrat
prevzemal dodatne naloge in odgovornosti, kar poizkušam reševati na način, da
se čim bolj izobražujem in razvijam svoje kompetence za uspešno opravljanje
teh nalog. Zadnji izziv, ki bi ga izpostavil, pa je, da sem se moral naučiti reči ne
oziroma znati omejiti moje naloge na nivo, da sem lahko vse opravil kakovostno
in pravočasno. Sliši se sicer preprosto, a v praksi je precej težko reči ne novim
nalogam in izzivom. Menim, da je to kompetenca, ki jo lahko razviješ šele skozi
leta prakse in učenja na napakah.

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Menim, da so to:
- iznajdljivost oz. prilagodljivost – sposobnost optimalnega delovanja v različnih

okoljih in v različnih pogojih;
- odgovornost – predvsem prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja
- in samoiniciativnost.

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Neformalno izobraževanje je vse bolj pomembno dopolnilo kateri koli formalni
izobrazbi, ki jo pridobi posameznik in posameznica. Omogoča pridobivanje
različnih kompetence v praksi, ki jih v formalnem izobraževalnem sistemu ni
mogoče pridobiti, prav tako pa take oblike vse bolj cenijo tudi delodajalci oziroma
delodajalke. Vsem mladim bi svetoval, da se vključijo v različne oblike
izobraževanja in da so aktivni v različnih organizacijah v mladinskem sektorju (in
drugih nevladnih in prostovoljnih organizacijah), saj bodo tako lahko pridobili ne
le kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod na trg dela, ampak tudi
možnost aktivnejše participacije pri oblikovanje družbe, razvoju svojih
potencialov na različnih področjih ipd.
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Mirjana Zgaga, Zavod RS za zaposlovanje,
območna služba Maribor in 
Smiljana Černezel hrastar, Zavod RS
za zaposlovanje, območna služba Ptuj

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti se je v letu 2012 obrnil na Zavod RS za
zaposlovanje, Območno službo Maribor s ciljem sodelovanja v projektu pod
naslovom »MODEL M« – Pilotni model kariernega usposabljanja in svetovanja za
večjo zaposljivost mladih. Projekt je bil podprt s strani Mestne občine Maribor v
okviru Evropske prestolnice mladih 2013. Zaradi zanimive vsebine projekta in
drugačnega pristopa k mladim je Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba
Maribor z veseljem pristopil k sodelovanju in pritegnil tudi sosednjo Območno
službo Ptuj. Kot izredno dobro je Zavod prepoznal idejo, da se v projektu
združujejo brezposelni mladi, mladi študentje, mladi iz neprivilegiranih družbenih
skupin, s ciljem povečanja zaposljivosti in zaposlenosti. Ciljna skupina so bili mladi
v starosti do 30 let iz Podravja in prav to je sovpadalo s projektom Jamstva za
mlade, ki se je v letu 2012 pričel izvajati v Sloveniji.

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Pri iskanju zaposlitve so mladi lahko uspešni, če verjamejo v lastno moč,
sposobnost, potenciale … zato je odkrivanje »sebe« vstopnica in popotnica do
»prave zaposlitve«. 

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
Ob vstopu v podjetništvo se je ključno seznaniti z vsemi zakonitostmi
podjetniškega delovanja. Mladi lahko dobijo uvid v to tematiko in hkrati preverijo
svojo podjetniško idejo v okviru programa Spodbude za mlade podjetnike, ki ga
izvaja Zavod RS za zaposlovanje. V okviru tega programa se oseba najprej vključi
v usposabljanje, nato pa lahko kandidira za Subvencijo v višini 5.000 EUR, ob
zavezi 12 mesečne ohranitve samozaposlitve.

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

129



Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
- Motivacija,
- samoiniciativnost in
- osebni razvoj.  

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Vstopati na trg dela ni lahko in vsako znanje, ki prispeva k izboljšanju zaposljivosti,
je dragoceno. Kar nekaj udeležencev je s pomočjo izkušnje iz MODELA M našlo
zaposlitev, nekateri tudi pred zaključkom programa, saj so se s pridobljenimi
znanji in novimi kompetencami znali bolje predstaviti in tržiti. Rezultati so več
kot potrdili smisel projekta, saj se je veliko udeležencev samozaposlilo oz.
realiziralo različne podjetniške ideje in realiziralo svoje cilje. 

Svetujemo lahko, da se mladi vključujejo v čim več različnih neformalnih oblik
usposabljanja in izobraževanja. Pridobijo dodatna znanja, spretnosti, razvijejo
socialne veščine, trenirajo komunikacijo, s tem povečujejo možnosti za zaposlitev
ali samozaposlitev ter tako izkoristijo svoj potencial.
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Podjetniki, svetovalci, nevladniki – predavatelji v projektu
Model M Slovenija

Mag. Natalie Cvikl Postružnik, 
direktorica Insights d. o. o.

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
V projektu Model M Slovenija sodelujem že od samega začetka. Je izjemen
projekt s krasnimi ustvarjalkami in ustvarjalci, ki so program zasnovali ne le v
teoretični obliki, ampak predvsem v praktični izvedbi. Kot mama treh hčera, dveh
gimnazijk in ene osnovnošolke, se zavedam neustreznega šolskega sistema, ko
govorimo o načinu, kako poiskati svojo poklicanost in s tem poklic, delo, službo.
Vse to je vedno povezano z osebnostjo posameznika / posameznice, njegovimi
/ njenimi potenciali in talenti. Mladi se velikokrat po končani formalni izobrazbi
srečujejo z vprašanjem – kaj pa zdaj? Kako do zaposlitve? Model M je ena od
oblik, ob tem zelo učinkovita, da mladi najdejo odgovor.

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
- Ne pretvarjajte se, da ste nekdo drug le zato, da boste dobili delovno mesto.

Bodite, kar ste, ker se bo to v delovnem okolju zelo kmalu pokazalo – in če ne
boste ustrezali, bo bolečina ob odhodu večja, kot je bolečina ob NE na prvem
srečanju. 

- Preverite, v kakšno okolje se podajate. Kdo so zaposleni, kakšni so vodje? Ali
se vaše vrednote ujemajo? Ali imajo vzpostavljen sistem mentorstva ali
kariernih sider oz. kakšne druge oblike spremljanja in razvoja zaposlenih? 

- Pozanimajte se o organizaciji, v katero greste na razgovor. Ni hujšega od
kandidatke / kandidata, ki niti dobro ne ve, kaj ta organizacija počne.

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
- Sledite svojim sanjam. Sanjarite in sanjarjenje zapišite. 
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- Dovolite si ne uspeti. Nič hudega. Prvič, drugič, tretjič ni šlo ... petič ali desetič
in bo šlo. Zaradi tega niste »zguba«, ampak vas izkušnje bogatijo. Kje se boste
pa učili, če ne na lastnih napakah?

- Verjemite, da bo uspeh prišel, če je v poslu, ki ga želite delati, vaše srce, intuicija
in tudi razum v pravi meri. Denar je posledica udejanjanja sanj, ne vzrok. 

- Obkrožite se z ljudmi, ki imajo podobno vizijo, tudi če vam nasprotujejo ali
imajo različna mnenja od vašega. Znanje bodo ljudje že pridobili, spreminjanje
vrednot pa je bistveno težje.

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
a. Usklajevanje družine in službenih izzivov (ob prvi hčeri, ko sem delala še v

Ljubljani). Takrat je bila pravzaprav le ena možnost – izbira druge službe in
vrnitev v Maribor. 

b. Usklajevanje različnih pričakovanj deležnikov v veliki organizaciji in »kako
pozabiti na svoj ego«. Uh, ta je bila težka. Sem bila večkrat »tepena« in sem
očitno potrebovala veliko lekcij, saj sem očitno bolj trmaste (vztrajne) sorte.
Naučila sem se prisluhniti drugim, veliko spraševati in čim manj predvidevati.
Sprašuj, sprašuj, sprašuj in preverjaj!

c. Menjava uprave ob prodaji in posledična nekompatibilnost. To je bilo obdobje,
ko sem si končno priznala, da me nekje »pač nočejo« in da nekoga ne moreš
prisiliti, da te ima »rad«. Seveda v prenesenem pomenu. Je pa to obdobje dalo
priložnost ugotavljati, kaj v resnici hočem početi – in mi odprlo vrata k mojemu
trenutnemu poslanstvu (verjetno ne zadnjemu) – odkrivanju in razvoju
potencialov ljudi (coachingi s konji, psi ...).

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Radovednost, pripravljenost na spremembe, empatija. 

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Izkoristite priložnost. Obžalujete lahko, če niti poskusili niste!
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Tatjana Fink, MBA, direktorica DEMT, 
upravljanje podjetij in poslovno svetovanje, d. o. o.

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
S projektom Model M me je seznanila mag. Anita Hrast in me povabila k
sodelovanju.

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
1. Ima jasno sliko kakšnega delodajalca išče.
2. Se pozanima o delodajalcu preko javno objavljenih podatkov in informacij, če

je mogoče tudi pri zaposlenih ali poslovnih partnerjih glede:
- vrednot in korporativne kulture,
- dejavnosti in proizvodov ali storitev,
- finančnega stanja delodajalca,
- nalog in odgovornosti ter vseh pogojev za zaposlitev.

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
- Definirati: poslanstvo, vizijo in USP ter izdelati okviren poslovni model in načrt.
- Poiskati mentorja, ki mu bo pomagal na tej poti.
- Sistematično delati v smeri vizije.

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
1. Izziv: Razumeti pravi problem in potrebo kupca.

Rešila sem ga tako, da sem veliko spraševala in poslušala.
2. Izziv: Navdušiti sodelavce za skupen cilj.

Rešila sem tako, da sem veliko komunicirala in jasno predstavila koristi za
podjetje in zanje osebno.

3. Izziv: Samoiniciativnost zaposlenih.
Rešila sem tako, da sem uvedla nagrade in priznanja za najboljše sodelavce.
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Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)? 
- Inovativnost.
- Iznajdljivost.
- Komunikativnost.
- Pozitivna energija in strast.

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Pri mladih, s katerimi sem sodelovala, sem prepoznala veliko talentov. Dobro bi
bilo, da si sami izoblikujejo svojo jasno sliko prihodnosti, in da vztrajajo na poti
do svojega velikega cilja. Priporočam, da bi več časa in pozornosti namenili temu,
kar bodo radi delali v življenju. 
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Matjaž štamulak, direktor CRESUS, 
Premoženjsko svetovanje, 
Matjaž Štamulak s. p.

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Vabilu v projekt Model M Slovenija sem se odzval takoj, saj sem bil tudi sam pred
16 leti na poti zaposlovanja in vem, kako ti lahko primerno znanje pomaga in
olajša pot do prve zaposlitve. Vsekakor sem se odločil za sodelovanje tudi in
predvsem zaradi tega, ker je to organiziral Inštitut IRDO, s katerim uspešno
sodelujem že nekaj let in izjemno podpiram njihovo idejo o širjenju zavesti o
družbeni odgovornosti. Tudi sam namreč verjamem, da je potrebno v življenju
najprej dajati in šele nato tudi kaj prejeti. 

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali?

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu): 
Najprej naj dobro razišče podjetje, kjer želi zaposlitev in se pozanima o tem, kje
ima mogoče podjetje težave ali izzive in jim lahko on konkretno pomaga s svojim
znanjem, kompetencami, itn. Vsekakor naj posameznik pride na razgovor na
podjetje zelo pripravljen in »oborožen« s podatki o podjetju, njihovem delovanju,
produktih in naj ima pripravljene konkretne rešitve o tem, kje jim lahko on
pomaga in prispeva. 

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.): 
Vsem bi svetoval, da naj najprej dobro raziščejo ali njihova poslovna ideja ustreza
potrebam trga. Če ugotovijo, da so potrebe na trgu, mora mlad in neizkušeni
podjetnik nujno v sodelovanje z bolj izkušenimi podjetniki ter iz njihovega znanja
črpati najboljše ideje za izvedbo in uspeh podjetniške poti. Vsekakor ne bo odveč,
da ima posameznik, ki ima namen ustvariti lastno zaposlitev, naslednje lastnosti:
vztrajnost, pozitivnost, voljo do trdega dela, proaktivnost, komunikacijske
sposobnosti, željo po novih znanjih in predvsem, da ima rad tisto, s čimer bi se
rad ukvarjal. 
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Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Trije največji izzivi do sedaj so bili:
- Spremembe zakonodaje – na tovrstne spremembe je potrebno biti pripravljen

in vedeti, da so edina stalnica v življenju spremembe – mi smo zakonske
spremembe dobro pregledali in potem prilagodili poslovni model.

- Prihod družabnih omrežij – na te spremembe smo se odzvali dokaj hitro in
pridobili potrebno znanje na več različnih delavnicah ter vpeljali družbena
omrežja kot pomemben stik in komunikacijo med podjetjem in potencialnimi
strankami.

- Menjava poslovnih partnerjev – kar dvakrat se je na dosedanji poslovni poti
izkazalo, da je bilo potrebno menjati poslovne partnerje zaradi boljših ponudb
za stranke – tovrstne izzive imamo radi in ne predstavljajo težav, saj je za obstoj
naših podjetij ključnega pomena, da imamo poslovne partnerje, na katere se
lahko zanesemo.

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Disciplina, vztrajnost in volja do dela ter poštenost in iskrenost!

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Naj poizkušajo najti tisto, kar resnično radi delajo. Verjamem, da ne bo večjih težav
z zaposlitvijo v prihodnosti, če prepoznajo lastne vrednote in sposobnosti ter
najdejo za zaposlitev ali samozaposlitev tisto, kar resnično radi delajo. Če delaš s
srcem, je nemogoče zgrešiti. 
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Andreja Vidrih, svetovalka, 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Za projekt Model M Slovenija smo izvedeli preko naših poslovnih partnerjev
Inštituta IRDO. K sodelovanju nas je na podlagi dobrih izkušenj iz preteklih
projektov povabil IRDO. 

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Išči zaposlitev tudi izven tvojih znanj, potrjenih s formalnim izobraževanjem.
Vsako novo znanje te bogati in lahko dopolnjuje kasneje v življenju in pri
zaposlitvi, ki je usklajena s tvojim formalno potrjenim znanjem. Večopravilnost in
sposobnost prilagajanja različnim področjem delovanja, bo v prihodnosti zelo
iskana veščina.

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
Nikoli ne podvomi vase. Uspeh je skrit v tebi. Misli na uspeh privabijo uspeh!

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Zaposliti se po letih dela prek študentskega servisa – v nekem trenutku sem se
odločila, da dam takratnega delodajalca, ki mi je več let obljubljal pogodbo, 'na
čevelj', da si vzamem še zadnje počitnice, potem pa zagrabim kar koli. Pred
počitnicami sem napisala prošnjo za zaposlitev in dobila usoden klic že prvi dan
mojega dopusta. Ko se odločiš v glavi, vse sledi temu.
Ohranjati delovno vnemo v istem kolektivu, na istem delovnem mestu – iskanje
novih projektov, učenje novih področij. 
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Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
- Znatiželjnost
- Zanesljivost – lojalnost
- Večopravilnost

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Zgrabite vsako priložnost, četudi ne obljublja bajnih plačil, če se iz nje lahko kaj
naučite. Naj ne bo zaslužek prvotnega pomena, kar seveda ne pomeni, da
sprejmete vsako delo pod ceno. Bodite radovedni, zanimajte se za stvari iz
različnih področij. Ko ugotoviš, da nekaj ni zate, ne vztrajaj, išči nove priložnosti.
Posvetite veliko časa osebnemu razvoju, kajti samo človek, ki razume in sprejema
sebe, sprejema in razume tudi druge. Pri tem se vedno skušajte postaviti v čevlje
drugega. Ko razmišljate, kaj bi lahko v življenju počeli, pomislite, kaj je tisto, do
česar čutite strast. Ko to odkrijete, razmislite, kako temu dodati dizajn in narediti
drugače. Vedno razmišljajte digitalno. Ugotovi, kaj bi rad in potem vse misli
usmeri tja. 
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mag. Mitja Košak, 
direktor Solos d. o. o.

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Projekta sem se udeležil na priporočilo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
krajine.

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Postani PROAKTIVEN!

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
PROAKTIVNOST … je pogoj za osebni in poslovni uspeh.

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Izziv je bil, kako obstoječe podjetje pripeljati do poslov z večjo dodano
vrednostjo. Rešitev je bila izobraževanje in v končni fazi pridobitev določenih
certifikatov, diplom in podobno, ki »kupcem« dokazujejo kompetentnost.

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Fokus na izpolnjevanje zastavljene vizije / poslanstva. Zavezanost lastnim merilom
kvalitete, kar pomeni, da večkrat narediš več kot zahteva naročnik, prav zato, ker
sebi dokazuješ svojo stopnjo kvalitete. Izpolnjevanje obljub – zaveza, da izpolniš,
kar si si zadal.

Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
V vsakem primeru je pomembno, da od vsakega posameznega koraka, ki ga
narediš, potegneš čim več znanja in mogoče še bolj pomembno: ker predavatelji
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nekaj znajo in so tam zaradi izkušenj, da s spraševanjem od njih pridobite čim
več njihovih izkušenj, saj je včasih neumno pridobivati lastne. Širite svojo vizijo
in ideje in poslušajte izkušene ljudi in njihove komentarje ter jim ne verjemite na
prvo besedo. Uporabite njihovo znanje za razmišljanje tako, da kritično in na
podlagi že pridobljenih znanj ocenjujete na osnovi lastne identitete njihov
pogled na isto stvar. Izobraževanje je super in nujno potrebno, pridobljeno znanje
pa koristite kritično. Ostanite, kar ste, samo z več kompetencami, znanjem in
sposobnostmi! Osebna sprememba pride sama od sebe.
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Matej Kosi, karierni svetovalec v Kariernem centru Univerze
v Mariboru

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
K sodelovanju nas je povabila direktorica IRDO. Glavni razlog za sodelovanje pri
projektu je bil zanimiv in inovativen ter vsebinsko bogat program za udeležence. 

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Predlagal bi, da se poleg študija vključujejo v vrsto aktivnosti, s katerimi
pridobivajo nove veščine in znanja ter izkušnje.

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
Za podporo in lažjo pot naj se obrnejo na podporno okolje, ki je dobro razvito (v
Mariboru IRDO, Tovarna podjemov …).

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Odločitev v zvezi s podano možnostjo napredovanja, sprememba področja
dela in biti vodja. V vseh izzivih so veliko doprinesle izkušnje in znanja, ki sem
si jih nabral skozi delo. Sestavni del uspeha je tudi neuspeh, na katerem se pa
vseeno zelo veliko naučimo in ga je smotrno jemati kot pot oziroma sestavni
del učenja.

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Delavnost, samoiniciativnost in natančnost.
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Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Čim več časa naj vložijo v pridobivanje različnih izkušenj, saj s tem krepijo
zaposljivost in svojo konkurenčno prednost. Delo naj si skušajo na področjih, ki
je posredno ali neposredno povezano z njihovim hobijem oziroma s stvarmi, ki
jih veselijo. Motivacija za delo in razvoj kariere je v tem primeru bistveno večja.
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Monika Rajšp, direktorica MrClick IT, 
Monika Rajšp, s.p.

Kje ste izvedeli za projekt Model M Slovenija in kaj je bil glavni razlog, da
ste se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu?
Za projekt Model M Slovenija sem prvič izvedela od vodje projekta Anite Hrast,
ko je sporočila, da je projekt odobren. Vabilu za sodelovanje sem se odzvala na
podlagi predhodnega dobrega sodelovanja z inštitutom IRDO, ker sem menila,
da lahko kot udeleženka prve generacije Model M (2013) predstavim lastno
izkušnjo sodelovanja na takšnem projektu. 

Če bi imeli na voljo le en dober nasvet za »modelko ali modela«, ki išče
službo, ali si ustvarja svojo lastno zaposlitev, kaj bi jim svetovali? 

a) V primeru, da išče zaposlitev (pri delodajalcu):
Naj bodo proaktivni pri iskanju zaposlitve, ki jih dejansko veseli, naj se dobro
pripravijo na zaposlitveni razgovor in samozavestno predstavitev delodajalcu. 

b) V primeru, da si želi ustvariti lastno zaposlitev (podjetje, organizacijo ipd.):
Verjemite v svojo idejo in ne obupajte nad prvim neuspehom. 

Kateri so bili trije največji izzivi/ali preizkušnje na vaši karierni poti doslej
in kako ste jih rešili?
Največji izziv je bil sprejeti odločitev, ali iti na svoje ali vztrajati v iskanju zaposlitve
v takratnih neugodnih zaposlitvenih razmerah. Zahvala za takratno odločitev gre
prijateljem, ki so mi zaupali prve poslovne priložnosti. Imeti dobre prijatelje in
ljudi, ki jim lahko zaupaš, da ti bodo pomagali, se je kot pomemben dejavnik
izkazal tudi pri premagovanju likvidnostnih težav, ki so se pojavile. Zagotovo je
še danes izziv spodbuditi samo sebe, da je bila odločitev prava, saj delam delo,
ki me veseli. Opravljam ga lahko skoraj kjer koli in izbiram, s kom bom delala. 

Katere osebne in delovne lastnosti so najbolj pomembne za uspeh na
področju dela in zaposlitve (prosimo naštejte tri)?  
Samozavest, (samo)disciplina, proaktivnost kot osebne lastnosti. Timsko delo,
komunikativnost, odgovornost kot delovne lastnosti. 
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Kaj bi lahko svetovali mladim v povezavi s projektom Model M Slovenija
in podobnimi neformalnimi izobraževanji za dvig zaposljivosti in
zaposlenosti mladih?
Mladim bi svetovala, naj poslušajo sami sebe, naj sledijo svojim sanjam in željam.
Neuspeh je del poslovnega in kariernega življenja, vendar s sabo prinaša tudi
priložnosti za rast in napredek, zato ga naj ne jemljejo kot nekaj slabega. Model
M Slovenija je odlična 'odskočna deska' za tiste, ki se še iščejo ali potrebujejo
potrditev svoje ideje. Projekt nudi tako strokovno kot tudi mentorsko podporo
pri postavljanju in uresničevanju ciljev. 
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Udeleženci projekta Model M Slovenija

jerneja Fekonja, 24 let, 
zaposlena po udeležbi v projektu Model M Slovenija 
Novo mesto

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Za sodelovanje v projektu sem se odločila zato, ker me je pritegnila sama ideja
in zasnova Modela M. Izziv je bil na začetku, da si na inovativen način poiščem
zaposlitev ali samozaposlitev. 

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Projekt mi je pomagal do rešitve mojega izziva. Pomagal mi je tudi, da sem prišla
do novih idej o samozaposlitvi in sem spoznala veliko novih stvari o sebi. 

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Po udeležbi sem začela iskati zaposlitev na drugačen način, začela pa sem tudi
razvijati nove ideje za samozaposlitev. Obiskala pa sem tudi 2. stopnjo
usposabljanja Modela M. 

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno sem zaposlena, vendar ne v svojem poklicu. S tem, da nisem več doma,
sem se premaknila korak bližje do mojega cilja. Zapomnila sem si, da če si preveč
časa v svoji coni udobja, se tvoji načrti težko uresničijo, zato sem stopila iz svoje
cone udobja. 

Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
Model M je enkratna priložnost, da spoznaš ogromno novih ljudi in se z njimi
povežeš. Naučiš se veliko novih in uporabnih stvari t za posel in za zasebno
življenje. Model M ti pomaga, da spoznaš samega sebe in delaš na sebi.
Priporočala bi ga vsem, ki se iščejo in ne vedo, kako začeti. Model M je super
izkušnja, ki je ne bom pozabila in verjamem, da je nihče od nas ne bo pozabil.  
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Katja Romih, 28 let, brezposelna, 
udeleženka Model M Slovenija Celje

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Moj izziv ob vključitvi je bil status brezposelne osebe. Nikakor nisem želela
posedati doma in čakati na rešitev. Projekt je prišel ravno ob pravem času, da sem
se premaknila iz cone udobja v aktivno delovanje, da svojo situacijo obrnem v
bolj pozitivno izkušnjo. 

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Projekt mi je ponudil dobro priložnost, da na eni strani spoznam sebe in morda
ugotovim, kaj želim početi / doseči v življenju, po drugi strani pa je z dobro
zasnovanim programom in aktivnostmi projekt dosegel, da sem razvila tudi
določene kompetence, ki so mi pomagale pri nadaljnji zaposlitvi. 

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Kmalu po koncu projekta sem dobila svojo prvo redno zaposlitev, kjer so mi
potrdili, da je vključevanje v tovrstna neformalna izobraževanja dobro in pozitivno
sprejeto tudi pri določenih delodajalcih. Model M je bil vstopna točka v mojo
poklicno rast. 

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno sem ponovno brezposelna (dva meseca), vendar mi doslej pridobljeno
znanje pomaga, da se lažje znajdem in poiščem rešitve, nove priložnosti in
ostanem aktivna. Ravno v času izpolnjevanja tega vprašalnika sem dobila
povabilo na razgovor za ponovno zaposlitev v domačem kraju. Moj cilj je
prepričati delodajalca in pridobiti to službo. Ne zapiram si možnosti za morda
nekoč samostojno podjetniško pot. V ta namen sem že obiskala en start up
vikend s podjetniškim pospeševalnikom Ustvarjalnik in začela krojiti svojo idejo.
Morda se ta nekoč uresniči, zato moja pot za v prihodnje ostaja odprta za nove
izzive. 
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Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
Zaposleni ali ne, vsi aktivni na svoj način, izkoristite tovrstne priložnosti, kot je
tudi Model M Slovenija. Vsa ta srečanja ti dajo ogromno. Morda ne direktno na
karierni poti, nekateri se najdejo osebnostno in je že to velik korak za njih. Če
spoznaš, kaj si zares želiš, je pot veliko lažja in se ti priložnosti pokažejo same, kot
udeleženec pa jih znaš izkoristiti tisoč procentno. Predlagam, da se udeležujejo
tovrstnih projektov, saj je to prvi korak k izpopolnjevanju samega sebe. Veliko
ljudi spoznaš in ustvariš si mrežo prijateljev. Res neprecenljivo. 
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Maja junc, 27 let, 
zaposlena po udeležbi Model M Slovenija Novo mesto

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Pri predstavitvi mi je ideja bila zelo zanimiva. Ko sem spoznala koncept
usposabljanja in izvajalce, sem bila navdušena. Lahko rečem, da so resnično
najboljša podpora za mlade iskalce zaposlitve. 

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Model M mi je pomagal pri najpomembnejši odločitvi in to je – ne predaj se.
Seveda je bilo ogromno drugih uporabnih znanj, ki verjamem, da mi bodo prišle
prav. Ta pa je ena od teh, ki me je zaznamovala. 

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Ohranjala sem stike z izvajalci modela M in naprej iskala zaposlitev. 

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno sem zaposlena. Načrti trenutno ostajajo podobni kariernemu načrtu,
ki sem ga napisala v Modelu M. 

Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
V času iskanja službe potrebuješ nekoga, ki bo razumel probleme in jih pomagal
premagati. Okolica misli, da je to odlično obdobje in da uživamo. Ja, to vsekakor
ni res! Model M je skupina takih ljudi, ki te razumejo. To je vsekakor samo plus
situaciji, v kateri se nahajaš med iskanjem zaposlitve. 
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Tjaša jenko, 27 let, brezposelna, 
udeleženka Model M Slovenija Kranj

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Na projekt sem se prijavila čisto brez pričakovanj. Nisem pričakovala, da bo
dejansko tako kvalitetno izpeljan. Vsi predavatelji so bili super. V bistvu sem se
prijavila zato, da bi malo razbila monotonost iskanja zaposlitve (vsak dan
pošiljanje prošenj itd.) in  bi spoznala nove ljudi.

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Da, spoznala sem, da moram pri iskanju zaposlitve biti zelo proaktivna, sama iskati
možnosti zaposlitve in biti pozitivna, saj nikoli ne veš, kje se ti odprejo vrata. Kdor
čaka, dočaka.

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Po projektu se je vse odvijalo zelo hitro. Nekaj razgovorov, nato pa že pogajanje
za zaposlitev v mesecu juniju.

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno se dogovarjam za zaposlitev v odvetniški pisarni.

Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
V zvezi z Modelom M … da je izjemna izkušnja, ki te veliko nauči, ne samo
splošnega znanja, ampak veliko tudi odkriješ o sebi in drugih.
Na splošno pa ... vse se zgodi z razlogom, naj ravnajo po svojem občutku, na
koncu se bo vse izšlo tako kot se mora.
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Katarina Parovel, 30 let, 
zaposlena po udeležbi Model M Slovenija Koper

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
V podjetju, v katerem sem delala več let, sem dala odpoved. Vedela sem, česa ne
želim več delati, nisem pa imela razjasnjene ideje, kaj bi počela. Predstavitev
projekta Model M Slovenija na koprskem Zavodu za zaposlovanje me je pritegnila
in prišla ob pravem času. 

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
V času projekta Model M Slovenija se je moja poslovna ideja skristalizirala do take
mere, da me danes (samo)zaposluje. Predavanja so bila odlična. Vsakodnevno
sem dobila ogromno informacij in z razliko od podatkov, pridobljenih tekom
šolanja in študija, sem te informacije bila še isti dan primorana uporabiti v praksi.
V času programa so se mi odpirala številna obzorja, spoznala sem čudovite ljudi,
tako sošolce kot mentorje.

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Samozavestnejše in z bolj jasno vizijo sem stopila v kontakt s potencialnimi
plačniki moje storitve ter bila pri tem uspešna. 

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno izvajam programe neformalnega izobraževanja (predvsem s področja
okoljevarstva), ki so financirana s strani javnega podjetja. Po testnih nekaj mesecih
se pogovarjamo o 3-letni pogodbi sodelovanja. Poleg tega sem prejela številne
občinske projekte v naši regiji in se s partnerji iz različnih držav EU prijavila na
evropski razpis (v fazi čakanja rezultatov). Načrti so, da bi v prihodnjih letih imela
manj večjih projektov in še koga zaposlila.  
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Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
Morda je smiselno, da jim svetujem, naj pogledajo na zaposlitev izven svojih
okvirjev. Menim, da rutinska, a sigurna delovna mesta skrivajo mnogo
nerealiziranih talentov.  
Model M Slovenija je na področju zaposlovanja mladih odskočna deska v pravo
smer. Projekt ti omogoči, da se spoznaš do take mere, da ugotoviš, kakšno delo
si želiš opravljati in narediš načrt, kako boš takšno delo dobil oz. si ga ustvaril. V
dinamičnem okolju »modelov« se prav vsakdo lahko kadar koli zateče na miren
posvet ali zgolj klepet k mentoricama (Aniti in Martini), ki s svojo iskrenostjo in
toplimi besedami ter zaupanjem v posameznika spodbudita še tako
pesimističnega iskalca zaposlitve.   
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Luka žunec, 26 let, brezposeln, 
udeleženec usposabljanja Model M Slovenija Kranj

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Za sodelovanje v projektu Model M sem se odločil zaradi želje po širjenju znanja,
novih poznanstvih in mreženju. Z aktivno udeležbo na tovrstnih dogodkih si
želim odpirati nove poti in razvijati nove ideje. Menim, da mi je z udeležbo na
omenjenem projektu to kar dobro uspelo.

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Udeležba pri projektu je potrdila moje razmišljanje. Veliko sem pridobil, hkrati pa
sem, verjamem, lahko nekaj ponudil v zameno tudi ostalim. Vzdušje na
delavnicah je sproščeno in omogoča, da vsak posameznik prepozna in gradi svoje
lastne močne kompetence. Okolje je pozitivno in spodbudno.

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Takoj po zaključenem projektu Model M sem se vključil v program za spodbujanje
samozaposlitve med mladimi (to sem načrtoval že pred samo vključitvijo v Model
M). Sedaj sem v procesu odpiranja s. p.-ja. Že med samim potekom delavnic sem
postal tudi prostovoljec inštituta IRDO.

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno zaključujem s pisanjem magistrske naloge. Zaključujem program
samozaposlitev mladih, pospešeno delam na svoji poslovni ideji in odpiram s. p.

Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
Mladi, izkoristite možnosti, ki so na voljo. Bodite aktivni, stopite v akcijo, mrežite,
... Možnosti je neskončno. To je moja izkušnja. Verjamem, da je ravno to eden od
receptov do uspeha. Ni edini, vendar lahko zatrdim, da pri meni deluje. Pa, ne
jezite  se, če takoj ne uspete. Iz vsakega neuspeha se kaj naučite in pojdite naprej.
Ni problemov – so samo izzivi. 
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špela Bergant, 29 let, brezposelna, 
udeleženka Model M Slovenija Kranj

Kakšen je bil vaš izziv na začetku oziroma zakaj ste se odločili za
sodelovanje v projektu Model M Slovenija?
Zaradi novih izkušenj in idej na področju iskanja zaposlitve, tudi zaradi novih
poznanstev in mreženja z novimi ljudmi.

Ali ste našli rešitev vašega izziva oziroma vam je projekt Model M Slovenija
pri tem pomagal?
Seveda, veliko sem pridobila novih, koristnih informacij na vseh področjih. Spletli
smo mnoga nova poznanstva, ki jih bomo mogoče lahko uporabili tudi v
prihodnje.

Kakšni so bili vaši nadaljnji koraki po udeležbi oziroma seznanitvi s
projektom Model M Slovenija?
Iskanje na različne načine zaposlitve, mreženje med poznanstvi in prakticiranje
ter izdelava mojih izdelkov za vajo doma.

Kaj trenutno počnete (kariera, zaposlitev, načrti)?
Trenutno, priznam, mi je prioriteta zdravje oz. za naju z možem nekaj novega na
področju zanositve in teh zadev. Zaradi določenih postopkov in raziskav sem to
dala malo na stran. Še vedno pa v prostem času veliko pečem za vajo doma,
iščem možnosti za naprej, moj NPK pa je tudi je že skoraj pri koncu.

Kaj bi svetovali drugim mladim (na splošno in v povezavi z Modelom M
Slovenija)?
Svetujem, naj se odločijo za sodelovanje v projektu, kajti postali bodo bogatejši
na svojem osebnem in družbenem področju. Dobili bodo veliko koristnih in
uporabnih nasvetov pri iskanju zaposlitve, pri spodbujanju hobijev, da se iz njih
mogoče pokaže možnost dela, ki te veseli ... Res veliko dobrega. Ni mi žal, da sem
spoznala nove ljudi preko tega projekta in dobila mnoge nove ideje za naprej, za
svojo prihodnost.
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PODPORA DRžAVE MLADIM PRI VSTOPU NA TRg DELA 

Avtorici: Mirjana Zgaga, Smiljana Černezel Hrastar

Mladi in brezposelnost

Mladi so v času gospodarske krize postali posebej ranljiva skupina prebivalstva na
področju zaposlovanja, saj so težje prišli do prve zaposlitve in s tem do prvih delovnih
izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce in konkurenčni na trgu dela.

Vir: SURS, ZRSZ

Najvišje število registrirano brezposelnih mladih je bilo konec leta 2013, ko je
bilo v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) prijavljenih 32.523 mladih. V
tem letu je bila tudi najvišja stopnja registrirane brezposelnosti mladih (1) v
starosti od 15–24 let in je znašala decembra 2013 – 33,8 %, v starostni skupini od
25–29 leta pa 19,9 %.
Delovna aktivnost mladih se je zmanjševala vse do leta 2013. 

Stopnja anketne brezposelnosti mladih, 
primerjava z vsemi brezposelnimi v SLO in EU 2012–2016

Vir: EUROSTAT
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Stopnja anketne brezposelnosti (2) mladih je dosegla najvišjo vrednost
v Sloveniji v letu 2012, ko je v zadnjem četrtletju leta znašala 24,4 % in je bila
precej višja kot med vsemi brezposelnimi. Na nivoju EU je bila stopnja anketne
brezposelnosti mladih v letu 2012 nekoliko nižja kot v Sloveniji in je znašala
23,7 %. 

Položaj mladih na trgu dela se torej ni poslabšal le v Slovenji, temveč v celotni
Evropski uniji. Prav zaradi tega je Svet EU v aprilu 2013 podal Priporočilo za
ustanovitev jamstva za mlade. 

Za izvajanje Jamstva za mlade je potrebno pripraviti nacionalni izvedbeni načrt.
Prvi takšen Izvedbeni načrt je Slovenija sprejela za obdobje 2014–2015. Trenutno
je v izvajanju drugi Izvedbeni načrt za obdobje 2016–2020.

Kaj je jamstvo za mlade?

To je shema, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja
mladih v državah članicah EU.
Jamstvo za mlade je učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih.

V okviru Jamstva za mlade naj bi v Sloveniji omogočili nemoten prehod med
šolanjem in zaposlitvijo, podprli vključevanje mladih na trg dela in mladim
zagotovili, da nihče od njih ne bo zapostavljen.

Sistem naj bi zagotovil, da vsi mladi do 29. leta prejmejo kakovostno ponudbo
za:
- zaposlitev (tudi s pripravništvom),
- usposabljanje na delovnem mestu in
- vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali

praktičnega usposabljanja, in sicer v štirih mesecih po tem, ko postanejo
brezposelni, ali se prenehajo formalno izobraževati.

Pri iskanju zaposlitve mladim poleg lastne aktivnosti pomagajo sprejeti ukrepi in
spodbude za zaposlovanje v okviru sheme Jamstva za mlade. Mladim mora biti
zagotovljen popoln dostop do informacij o razpoložljivih storitvah in podpori.
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Kako deluje?

Vsaka država članica bi morala uvesti in izvajati sistem Jamstva za mlade ob
tesnem sodelovanju delodajalcev, zavodov za zaposlovanje, ustanov za
izobraževanje in usposabljanje ter služb za pomoč mladim. Ključno je
medresorsko povezovanje in vključevanje mladinskega sektorja v pripravo
ukrepov, spremljanje in vrednotenje izvajanja Jamstva za mlade.

Tesno sodelovanje ključnih akterjev na trgu dela je pogoj za uspešno izvedbo
jamstva za mlade!

Kakšni so rezultati prvega obdobja izvajanja 2014–2015?

Rezultate prvega izvedbenega načrta Jamstva za mlade so komentirale
mladinske organizacije, ki so bile in so aktivno vključene v spremljanje izvajanja
aktivnosti. To so Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, Sindikat Mladi
plus in Študentska organizacija Slovenije.

Mladinski Svet Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje izvedel v
oktobru 2015  Anketo »Evalvacija ukrepov jamstva za mlade« s ciljem, pridobiti
mnenja mladih o smiselnosti, učinkih in priporočilih izvajanja Jamstva za mlade.

Na podlagi Poročil MDDSZ o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za mlade
2014–2015, Komentarjev mladinskega sektorja, Poročila EK in rezultatov Zavoda
RS za zaposlovanje je možno ugotoviti, da se je z uvedbo Jamstva za mlade
povečala delovna aktivnost mladih, zmanjšala stopnja registrirane in anketne
brezposelnosti mladih. 

Na nivoju EU je Odbor za zaposlovanje poudaril, da so se države članice
odločno zavezale k izvajanju jamstva. Ugotovil je tudi, da so bili z izvedenimi
ukrepi doseženi pozitivni rezultati.

Evropska Komisija je oktobra 2016 izdala Poročilo o izvajanju jamstva za
mlade, v katerem predstavlja ugotovitve v zvezi z dosedanjim napredkom. Iz
njega je razvidno, da je učinkovitost mladih na trgu dela na splošno v EU presegla
pričakovanja, saj je bilo v EU brezposelnih 1,4 milijona manj mladih kot leta
2013.
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Odbor za zaposlovanje na nivoju EU je tudi opredelil, kateri so ključni izzivi za
države članice EU, ki bodo morale med drugim:
- najti načine, kako bolje nagovoriti mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo

ali usposabljajo;
- okrepiti javne službe za zaposlovanje in
- izvesti reforme izobraževalnih sistemov.

Analiza ukrepov Aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, v katere so bili
vključeni mladi v obdobju 2014–2016, kaže na visok delež prehodov v zaposlitev
in ohranitve zaposlitve mladih tudi po zaključku subvencioniranega obdobja
zaposlitev:
- Po zaključku programov Usposabljanja na delovnem mestu se je tako v letu

2014 zaposlilo 76,3 % mladih. Ta delež je v letu 2016 narasel na 77 %.
- Analiza je prav tako pokazala, da je bilo, za obdobje od leta 2014–2016, na 30.

dan, po zaključku programov Javnih del, v zaposlitvi pri izvajalcu javnih del
ali pri drugih delodajalcih kar 20,8 % mladih, ki so bili v navedenem obdobju
vključeni v javna dela. Ta podatek se je precej zvišal ob merjenju v enem letu
po zaključku javnih del. Kar 36,8 % mladih, ki so bili vključeni v javna dela v
obdobju 2014–2016, je bilo v zaposlitvi čez eno leto po zaključku javnih del.
Slednje dokazuje, kako pomemben ukrep so javna dela, ki omogočajo mladim,
ki na trgu dela dlje časa ne najdejo priložnosti za zaposlitev, da se ponovno
aktivirajo pri neprofitnih izvajalcih javnih del. Tako pridobijo nova znanja in
predvsem delovne izkušnje. Zviša se jim samopodoba in prepričanje v lastne
sposobnosti, kar vodi v zaposlitve na realnem trgu dela po zaključku javnih
del.

- Pri ukrepih subvencioniranih zaposlitev se učinek subvencij meri tudi v
deležu oseb, ki so ohranile zaposlitev po izteku enega meseca in enega leta
po subvencionirani zaposlitvi.
V ukrepu »Iz faksa takoj praksa«, ki se je izvajal le v letu 2015, je zaposlitev
ohranilo kar 83 % mladih na 30. dan po izteku subvencioniranega ukrepa.
Od vseh vključenih mladih v ukrep »Zaposli.me« v letu 2014 jih je na 30. dan
po zaključku subvencije bilo zaposlenih pri istem ali drugem delodajalcu še
zmeraj 80,9 %. Eno leto po zaključeni subvencionirani zaposlitvi je bilo
zaposlenih 81,8 % mladih, kar je odličen rezultat ukrepa. 
Med osebami, vključenimi v »Prvi izziv« v letu  2014, je na 30. dan po izteku
subvencionirane zaposlitve zaposlitev ohranilo 68,8 % vključenih. Eno leto po
izteku subvencionirane zaposlitve je med vključenimi v letu 2014 bilo
zaposlenih še 76,1 % vključenih.
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Kakšne bodo aktivnosti jamstva za mlade v obdobju 2016–2020?

V obdobju drugega izvajanja Jamstva za mlade v obdobju 2016–2020 bodo
ukrepi bolj ciljno usmerjeni k mladim, ki le-te dejansko potrebujejo. Mlade, ki
imajo na trgu dela več možnosti, bodo svetovalke/-ci za mlade intenzivno
napotovale/-i na prosta delovna mesta, jim nudili karierno svetovanje in podporo
pri učenju veščin iskanja zaposlitve. 

Intenzivnejši ukrepi Aktivne politike zaposlovanja bodo namenjeni predvsem
mladim z manj priložnostmi, mladim, ki so dlje časa brezposelni ter tistim mladim,
ki so bili v shemo Jamstva za mlade že vključeni, pa se jim kljub temu ni uspelo
zaposliti.

V obdobju 2016–2020 bo posebna pozornost namenjena hitri aktivaciji mladih
in mladim, ki so dolgotrajno brezposelni, torej v evidenci Zavoda prijavljeni več
kot 12 mesecev. 

Večji poudarek bo na sistemskih ukrepih, ki naj bi dajali dolgoročnejše učinke in
jih podpira mladinski sektor. Gre predvsem za prenovo sistema pripravništva
in ponovno uvajanje sistema vajeništva. Ukrepi hitre aktivacije mladih morajo
biti usmerjeni v kakovostne in trajnejše zaposlitve. Med ukrepe Jamstva za mlade
sta dodatno uvrščena tudi ukrepa dodatnega informiranja in obveščanja
mladih o jamstvu za mlade ter ukrep preprečevanja prekarizacije na trgu
dela.

V obdobju 2016–2020 Izvedbeni načrt Jamstva za mlade vsebuje 15 ukrepov, ki
jih bodo izvajala različna resorna ministrstva. 

Delijo se na dva sklopa:
a) preventivni sklop ukrepov – namenjeni so mladim, ki še niso prišli na trg dela;
b) ukrepi namenjeni hitri aktivaciji mladih na trgu dela.

a) Preventivni sklop ukrepov zajema:

- Vseživljenjsko karierno orientacijo. Cilj je povečanje dostopnosti informacij
o poklicih in bodočih možnostih zaposlovanja ter učenja veščin vodenja
kariere vsem mladim. 
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- Sistemske spremembe na področju pripravništva. V okviru ukrepa se bodo
izvajale aktivnosti sistemskega urejanja pripravništva. 

- Prenova sistema poklicnega izobraževanja. V okviru ukrepa se bo pripravila
podlaga za nov model vajeništva v Sloveniji, kar vključuje med drugim tudi
prenovo poklicnega izobraževanja, kjer bo poudarek na razvoju modelov
praktičnega usposabljanja ter pripravo zakona, ki bo uredil področje vajeništva.

- Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Ukrep vključuje
različne aktivnosti, ki so namenjene mladim med šolanjem za povečanje
njihovih kompetenc na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti, torej
kompetenc, ki so ključne za ustvarjalne in podjetne posameznike. 

- štipendiranje. Ukrep zajema različne štipendije, ki jih podeljuje ali sofinancira
Vlada RS: Regijske štipendijske sheme (kadrovske), Štipendije za deficitarne
poklice, Štipendije – AD Futura, Štipendije za specializirane in deficitarne
poklice v kulturi.

b) Aktivacija mladih na trgu dela

Za hitro aktivacijo mladih na trgu dela bodo izvedeni štirje sistemski ukrepi in
šest ukrepov, ki so namenjeni mladim brezposelnim osebam, starim do 29 let. 

- Krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ. Cilj je okrepiti delo z
mladimi brezposelnimi in s povečanim številom svetovalcev, ki bodo posebej
usposobljeni, povečati kakovost svetovanja in opolnomočenja mladih za
učinkovito vodenje lastne kariere. 

- Preprečevanje in odkrivanje prekarizacije na trgu dela. Cilj ukrepa je
preprečevanje zaposlovanja mladih v prekarnih oblikah dela z ozaveščanjem
mladih in delodajalcev ter s krepitvijo inšpekcijskih služb. 

- Mednarodna mobilnost mladih. Cilj ukrepa je pomagati mladim, ki si želijo
svojo priložnost poiskati na evropskem trgu dela ali v okviru vključevanja v
izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev, na podlagi delovno-učne oziroma
z delom povezane učne izkušnje v tujini ali prek študijskih izmenjav v tujini
ipd. 

- Informiranje in obveščanje o jamstvu za mlade. Cilj ukrepa je informiranje
mladih o jamstvu za mlade in ukrepih, ki so mladim v danem trenutku na voljo
ter o različnih priložnostih za izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev ali razvoj
podjetniške ideje. 

- Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih mladih. Cilj ukrepa je
povečati zaposljivost mladih z dodatnim usposabljanjem ali izobraževanjem
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ter podpora mladim brezposelnim na poti k trajnejšim in kakovostnejšim
oblikam zaposlitve. Izvajali se bodo programi izobraževanja in usposabljanja
za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z
njihovimi aktualnimi potrebami. Na kulturnem področju se bo izvajala
podpora novim kariernim perspektivam.

- Spodbude za zaposlovanje mladih. Cilj ukrepa je spodbujanje zaposlovanja
brezposelnih mladih, zlasti iskalcev prve zaposlitve ali brez delovnih izkušenj
(prva zaposlitev, pripravništvo), s posebnim poudarkom na trajnejših
zaposlitvah. Namen aktivnosti je povečanje zaposlitvenih možnosti mladih
brezposelnih in zagotavljanje obveznega pripravništva oziroma pridobivanja
prvih delovnih izkušenj. 

- Ukrepi za ranljive mlade. Cilj ukrepa je aktivacija dolgotrajno brezposelnih
mladih, ki so na ZRSZ prijavljeni več kot 12 mesecev, in podpora mladim s
posebnimi potrebami v prehodu na trg dela. 

- Podpora podjetništvu mladih. Cilj ukrepa je pomagati mladim, ki se želijo
preizkusiti na samostojni podjetniški poti, se samozaposliti ali zaposliti,
predvsem z zagotavljanjem podpornega okolja in prek usposabljanj,
mentorstva, svetovanj, zagona podjetniških idej ipd. Spodbujalo se bo tudi
poslovno sodelovanje in zaposlovanje mladih v mladinskih zadrugah in drugih
oblikah socialnega podjetništva. 

- Mladi na podeželju. Cilj ukrepa je pomagati mladim za vzpostavitev in razvoj
kmetijske dejavnosti, hkrati pa spodbujati ustanavljanje novih delovnih mest
ter tako prispevati k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju.
Generacijska pomladitev je eden od ključnih osnovnih pogojev za hitrejše
prestrukturiranje in povečanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. 

- Projekti za mlade. Cilj je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem določene
dejavnosti ali storitve mladim brezposelnim osebam zagotavljali hitrejši in
enostavnejši dostop do zaposlitve in / ali ustvarjali nova delovna mesta. V
okviru projektov se bo krepilo mladinsko delo in preko zaposlovanja mladih v
okviru projektov v mladinskih strukturah krepili procese aktivnega
državljanstva mladih. 

Kako jamstvo za mlade brezposelne poteka v praksi?

Po prijavi v evidenco Zavoda se mlada oseba s svetovalcem temeljito pogovori
o svojih znanjih, izkušnjah in ciljih ter na tej osnovi izdelata načrt. Na razgovor se
je potrebno dobro pripraviti – zapisati svoje delovne izkušnje, znanja in
kompetence, se seznaniti z ukrepi, s katerimi je možno pridobiti dodatna znanja,
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delovne izkušnje ali subvencijo za zaposlitev. Vsak ukrep ima določene pogoje
in na svetovalnem razgovoru mlada oseba skupaj s svetovalcem presodi kateri
ukrep bi zanjo bil najboljši. 

Aktualni ukrepi za mlade

USPOSABLjANjE

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Lokalni programi
neformalnega izobraževanja: 
V program se lahko vključijo zainteresirani mladi. V okviru programa se lahko
mladi udeležijo različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih
povprašujejo delodajalci. Pridobijo znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo na
konkretnem delovnem mestu. S pridobitvijo teh znanj si lahko povečajo
zaposlitvene možnosti.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/
neformalno-izobrazevanje-za-mlade in
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ lokalni-
neformalno-izobrazevanje

Preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij / Temeljnih
kvalifikacij: 
Vključijo se lahko mladi, ki z vključitvijo preverijo in potrdijo svojo usposobljenost
za opravljanje poklicev ali poklicnih nalog, po katerih povprašujejo delodajalci. V
okviru programa lahko mladi pridobijo certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
in si tako lahko povečajo zaposlitvene možnosti.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/
preverjanje-in-potrjevanje-npk-tk

Projektno učenje mlajših odraslih: Vključijo se lahko mladi med 15. in 26. letom
starosti, ki so opustili šolanje in so brezposelni. Program omogoča mlademu, da
razvija svoje sposobnosti, se druži z vrstniki, spoznava nove stvari in se odloči za
svoj poklic in svojo prihodnost. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ pum-o

Delovni preizkus: Vanj se lahko vključijo mladi, prijavljeni v evidenci
brezposelnih pri Zavodu, ne glede na trajanje brezposelnosti. S pomočjo
delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in
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spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali
zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali
in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Program omogoča delodajalcem, da preizkusijo kandidate za delo na
konkretnem delovnem mestu, preverijo njihovo znanje, veščine, delovne navade,
spretnosti in odnos do dela, preden ga uradno zaposlijo. Tako delodajalec kot
mlada oseba lahko v času trajanja programa preverita, kako se posamezniki in
posameznice vključujejo v samo delovno okolje. Program traja najmanj sto ur,
največ en mesec. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ delovni-
preizkus

Usposabljanje na delovnem mestu za mlade: Vključijo se lahko mladi
prijavljeni v evidenci brezposelnih vsaj tri mesece. Mladi v tem programu
spoznajo delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu
pri delodajalcu. V času vključitve lahko pridobijo nova znanja, spretnosti in
delovne izkušnje, ki povečajo njihove možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem
delodajalcu. Gre za vključitev v delovno okolje, kjer mladi spoznajo nove ljudi,
odprejo se lahko nove priložnosti za zaposlitev. Usposabljanje lahko traja dva ali
tri mesece.
Več: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/usposabljanje- na-delovnem-
mestu-mladi

Usposabljamo lokalno: V program se lahko vključijo mladi, ki so v evidenci
brezposelnih prijavljeni najmanj tri mesece in njihova znanja in izkušnje ne
omogočajo zaposlitve v najbolj iskanih poklicih na trgu dela – deficitarni poklici.
Mladi lahko spoznajo konkretne delovne postopke, naloge in opravila v najbolj
iskanih poklicih, kjer primanjkuje ustreznih kandidatov za zaposlitev. Z vključitvijo
lahko pridobijo dodatna znanja, spretnosti in praktične izkušnje, ki razširijo njihove
zaposlitvene možnosti. Usposabljanje traja tri mesece.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ usposabljamo-
lokalno

Učne delavnice: V program se lahko vključijo iskalci prve zaposlitev, ki so vsaj
šest mesecev brezposelni, mladi, ki so najmanj dve leti brezposelni, mladi, ki imajo
končano največ osnovno šolo S tem programom lahko mladi pridobijo praktična
znanja, spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Vključijo se v
delovno okolje na področju socialnega podjetništva in si izboljšajo možnosti za
zaposlitev. Učna delavnica poteka kot šest mesečno praktično usposabljanje pod
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strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/ ucne_
delavnice

ZAPOSLOVANjE

Spodbuda za zaposlitev: Mladi, ki so prejemniki denarnega nadomestila za
brezposelnost in imajo končano največ srednjo šolo ali gimnazijo ter se zaposlijo
za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/spodbuda-za- zaposlitev

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih: Namenjena je spodbujanju
zaposlovanja mlajših od 30 let, prijavljenih med brezposelnimi. S pomočjo tega
programa se lahko mladi zaposlijo za nedoločen čas, delodajalci, izbrani na
javnem povabilu, pa za njihovo zaposlitev prejmejo subvencijo. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/trajno-zaposlovanje-
mladih

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice: Mladi, ki so
zaključili praktično usposabljanje v Učnih delavnicah in so prijavljeni med
brezposelnimi, se lahko vključijo v šest mesečno zaposlitev v okviru Spodbude.
Več:  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/spodbude-za-
zaposlovanje-ucne-delavnice

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov: Za mlade s statusom invalida
lahko delodajalec za zaposlitev te osebe uveljavlja olajšavo pri FURS-u. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/davcne_olajsave_ invalidi

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev: Delodajalci lahko uveljavljajo vračilo
prispevkov delodajalca pri ZPIZ, v premeru prve zaposlitve mlade osebe v starosti
do 26 let ali mlade mame, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti. Zaposlitev mora
biti za nedoločen čas.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/vracilo_prispevkov_prva_zaposlitev

Spodbude za zaposlitev na območjih z visoko brezposelnostjo: Hrastnik,
Trbovlje, Radeče, Pokolpje in Maribor z okolico, Pomurje. Za mlade, ki v zadnjih
šestih mesecih niso bili redno zaposleni in nimajo končane srednje strokovne ali
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srednje poklicne šole, imajo status invalid, lahko delodajalec za njihovo zaposlitev
uveljavlja povračilo prispevkov in davčno olajšavo. 
Več:  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/povracilo_prispevkov_
pokolpje_maribor_hrt

Za mlajšo osebo od 26 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci Zavoda,
lahko delodajalec uveljavlja Davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih,
v kolikor gre za zaposlitev za nedoločen čas. 
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/davcna_olajsava_
brezposelni

Mladi, ki so dolgotrajno brezposelni, so ciljna skupina za vključevanje v javna
dela 2018.
Več:  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/javna-dela-2018

SAMOZAPOSLOVANjE

S pomočjo programa Spodbude za mlade podjetnike lahko mladi uresničijo
svojo poslovno idejo. Najprej se vključijo v podjetniško usposabljanje, nato lahko
kandidirajo za pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje/podjetnistvo- mladih

Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene omogoča uveljavljanje
znižanja prispevkov prvič samozaposlenim osebam. Ukrep izvaja FURS.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje/oprostitev_prispevkov_sz

Spodbujanje ženskega podjetništva. Mlade ženske s terciarno izobrazbo lahko
svojo podjetniško idejo uresničijo s pomočjo vključitve v podjetniško
usposabljanje za ženske. Po zaključenem usposabljanju lahko kandidirajo za
pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Več: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje/zensko-podjetnistvo
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Več aktualnih informacij za mlade na trgu dela najdete na spletni strani Zavoda
RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/ 

Vsi ukrepi, ki se izvajajo v okviru Jamstva za mlade, so na voljo na:
http://www.junakizaposlovanja.si/jzm-ukrepi/

Ključni poudarki pri iskanju zaposlitve 

Kljub vsemu podpornemu okolju države je ključno, kako se posameznik loti
iskanja zaposlitve in kakšen odnos ima do iskanja zaposlitve. Nujen je
sistematične pristop po posameznih korakih, ki pripomorejo do hitrejše in želene
zaposlitve.

Kot velja za uspešno prodajo izdelkov in storitev, da mora prodajalec izdelke zelo
dobro poznati, mora tudi iskalec zaposlitve pred vstopom na trg dela prepoznati
svoje zmožnosti, sposobnosti in kompetence, da bo le-te lahko uspešno ponujal
delodajalcem in se v času zaposlitev samouresničeval. Za pristop k iskanju
zaposlitve je potrebna poglobljena priprava po posameznik ključnih korakih, ki
jih mora posameznik sproti preverjati.

SAMOOCENA POSAMEZNIKA

Posameznik mora prepoznati svoje osebnostne lastnosti (značajske in delovne),
ki jih lahko podkrepi, interese, kompetence, vrednote, slog življenja, realno oceniti
formalne in neformalne delovne izkušnje ter definirati  svoje ambicije.

Ob dejstvu, da so spremembe vsakdanja stalnica, je nujno, da posameznik
prepozna svoj odnos do sprememb (kako hitro se je sposoben prilagoditi na
spremenjene okoliščine in kako na spremembe reagira).

Pri kompetencah, ki si jih iskalec zaposlitve pripisuje, je zelo pomembno, da gre
za realno vrednotenje, sicer nas lahko na zaposlitvenem razgovoru izdajo in se
izkažejo kot neresnične. 

V prednosti so posamezniki, ki prepoznajo svoje ovire in težave, kompetence ter
jih spremenijo v priložnosti. 
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Na trgu dela so zlasti zaželene naslednje splošne kompetence: znanje tujih
jezikov, poznavanje informacijske tehnologije, učinkovita komunikacija,
iznajdljivost, fleksibilnost, timsko delo, sodelovalnost, strateško in analitično
razmišljanje in povezovanje, vedoželjnost, prodaja, vodenje, poznavanje
družbenih omrežij in prožnost na spremembe. 

Vse bolj je pomemben razvoj mehkih veščin, ker se na podlagi tega oblikujejo
posameznikove karakterne lastnosti (empatija, odgovornost, odločnost
obvladovanje stresa, …). 

V družbi so vse pomembnejše kompetence splošne razgledanosti,
transdisciplinarnosti (pripravljenost posameznika za delo, ki ni le njegovo
področje), socialna inteligenca (sposobnost ustvarjati pozitivne odnose) ter
sprejemanje različnih kultur in spoštovanje le-teh. 

Cilj samoocene je večja samostojnost oseb pri odločanju, pri postavljanju in
širjenju zaposlitvenih ciljev ter učinkovitem nastopu na trgu dela. 

Pri ugotavljanju lastnih kompetenc in osebnostnih lastnosti si lahko pomagate z
različnimi orodji, ki so na voljo na spletu, v Kariernih središčih ZRSZ, kariernih
centrih Univerz in drugih zaposlovalskih portalih:
• https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/OsebnostneLastnosti/Vprasalnik

OsebnostneLastnosti/
• https://www.ess.gov.si/_files/4339/kaj_si_zelim_in_v_cem_sem_dober.pdf
• http://www.mojaizbira.si/
• https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako
• http://www.spletisvojokariero.si/orodjarna#
• https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/podrocje/orodja-6

RAZISKOVANjE IN DEFINIRANjE KARIERNIh CILjEV

Za postavljanje zaposlitvenih ciljev je nujno poznavanje informacij trga dela,
lastnih zmožnosti, sposobnosti, kompetenc in poklicnih interesov. Določitev
zaposlitvenih ciljev nam omogoča izvajanje zaposlitvenih aktivnosti ter
fokusiranje na konkretne kratkoročne in dolgoročne zaposlitvene cilje, ki
posameznika pripeljejo do želene in ustrezne zaposlitve. Za postavitev
zaposlitvenih ciljev je nujno poznavanje poklicev in zaposlitvenih možnosti na
trgu dela – lokalnem, nacionalnem, mednarodnem. 
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Pomembno je, da ima posameznik izdelan nabor poklicev in da aktivnosti zoži
na manjše število zaposlitvenih ciljev, hkrati pa zna tudi svoje cilje po potrebi
razširiti. Izdelati je potrebno plan aktivnosti za vsak cilj posebej in ga časovno
opredeliti.

Posameznik mora pridobiti informacijo o formalnih in neformalnih znanjih
potrebnih za dosego delovnega mesta opredeljenega v zaposlitvenem cilju.
Pridobitev neformalnih znanj v okviru koncepta vseživljenjskega učenja mora biti
ciljno usmerjeno glede na zastavljen zaposlitveni cilj. 

Ključno je, da se pri postavitvi zaposlitvenih ciljev ne omejujemo le na pridobljeno
izobrazbo, ampak upoštevamo talente, interese, hobije, življenjske in delovne
izkušnje, neformalna znanja. Pri navedenem izhajamo iz predhodno pripravljene
samoocene in analize trga dela.

Številni delodajalci pri iskalcih zaposlitve najbolj pogrešajo željo, motivacijo in
strast do dela, kar je lahko posledica tega, da iskalci ne vedo, kaj konkretno želijo
delati in kakšno je njihovo želeno delovno mesto. Navedeno je običajno posledica
površno opravljene ali neopravljene samoocene, ki je osnova za učinkovito
postavitev zaposlitvenih ciljev in aktivnosti usmerjenih k realizaciji le-teh. 

Več informacij: 
• https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLn

lSSeeRb
• https://esvetovanje.ess.gov.si/KajMeZanima/RazlicniInteresniTipi/
• https://esvetovanje.ess.gov.si/Registracija/
• http://www.center-pds.si/
• https://www.ess.gov.si/ncips/cips
• CPI – Center RS za poklicno izobraževanje 
• NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija 

TRg DELA IN VEšČINE ISKANjA ZAPOSLITVE 

Ključno za uspešno iskanje zaposlitve in za definiranje zaposlitvenih ciljev je
poznavanje trga dela:
- splošni trendi na trgu dela (lokalni, nacionalni, mednarodni – glede na

mobilnost posameznika);

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

169



- trendi zaposlovanja v posameznih panogah;
- poznavanje strukturnih neskladij na trgu dela (deficitarni in suficitarni poklici);
- poznavanje aktualnih potreb delodajalcev lokalnega in širšega trga dela ter
- poznavanje »skritega trga dela«.

Informacije o trgu dela lahko pridobiti na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje,
spletnih portalih različnih agencij, oglasnih deskah delodajalcev in kadrovskih
službah. Za raziskovanje navedenega je potrebno prepoznati vire informacij in
pripomočke za iskanje zaposlitve. Ena najpomembnejših metod je mreženje.

Mreženje je oblika iskanja zaposlitve, ki je zasnovana na vaših poznanstvih
(prijatelji, znanci, bivši sošolci, sosednje, …). Mreženje kot oblika iskanja zaposlitve
temelji na osebnem priporočilu: določena oseba, ki verjame v vas, vam lahko
zagotovi pomembno informacijo o podjetju, razpisanem delovnem mestu, lahko
pa vas tudi priporoča ali predlaga za prosto delovno mesto. 

Zaposlitveni sejmi so odlična priložnost za spoznavanje priložnosti na odprtem
in skritem trgu dela z delodajalci. So dobra priložnost za mreženje in neposredne
stike s potencialnimi delodajalci, preizkus veščin komuniciranja, trening uspešne
predstavitve in pridobivanje na samozavesti. Z udeležbo na sejmih posameznik
pridobi dragocene izkušnje neposrednega komuniciranja in vpogled v realnost
lastne samoocene in preveritev oblikovane predstave o sebi.

Neposredni kontakt z delodajalci
Z neposrednim kontaktom do delodajalcev lahko pridobimo prednost predvsem
na skritem trgu dela (ni objavljeno prosto delovno mesto), saj je manjša
konkurenca ostalih iskalcev zaposlitve. Ta način zahteva veliko načrtovanja
priprave, iznajdljivosti, inovativnosti in vztrajnosti.

Posebnega pomena je temeljita priprava življenjepisa, ponudbe, trening
zaposlitvenega razgovora, ki mora vedno biti ciljno usmerjen na konkretno
delovno mesto, na katerega kandidirate.

Več informacij:
• https://www.ess.gov.si/trg_dela
• https://www.ess.gov.si/eures
• različne agencije za zaposlovanje
• https://www.ess.gov.si/_files/4340/kje_in_kako_iscem_zaposlitev.pdf
• https://www.ess.gov.si/_files/4343/prijava_vloga_ponudba_in_zivljenjepis.pdf

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

170



• https://www.ess.gov.si/_files/4344/zaposlitveni_razgovor.pdf
• htps://www.mojazaposlitev.si/kariera/
• https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti
• http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=

2ahUKEwj1z6ajnoHdAhWRK1AKHSBfBnoQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%
2Fwww.lampretconsulting.si%2Fsi%2Ffile%2Fdownload%2F812_82b3fc8646f4%
2FPrvi%2520koraki%2520do%2520zaposlitve.pdf&usg=AOvVaw2NZI8pZPTR2
RQXfMJMYph5

Stopnje brezposelnosti (1), (2):
Stopnja brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih v % od aktivnega
prebivalstva, pri čemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in
število brezposelnih.

V Sloveniji razlikujemo dve stopnji brezposelnosti:

- stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb, registriranih pri
enotah Zavoda RS za zaposlovanje (registrirano brezposelnih) s številom
aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano brezposelnih tvorijo še
zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira SURS preko
registra delovno aktivnega prebivalstva;

- stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o
delovni sili. Anketa se izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za
delo (ILO) in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat). Po teh so
brezposelne tiste anketirane osebe, ki v referenčnem tednu niso bile delovno
aktivne (v skladu z navodili), a aktivno iščejo delo (preko zavodov za
zaposlovanje, so poslale prošnje za zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh
tednih pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v
zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo za
plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, ali imele status zaposlene ali
samozaposlene, čeprav niso delale.

Mednarodno primerljiva je le stopnja anketne brezposelnosti, ki se računa
skladno z mednarodnimi navodili.
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Druge pomembne povezave:

• MINISTRSTVO ZA DELO: http://www.mddsz.gov.si/
• ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE: http://www.ess.gov.si/
• FINANČNA UPRAVA RS: http://www.fu.gov.si/
• eDAVKI:  https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/

Opdynp/PageA.aspx
• ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE: https://www.zpiz.si/
• AJPES: https://www.ajpes.si/
• MIKROBIZ: http://www.mikrobiz.net/
• JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS:

http://www.skladkadri.si/
• JAVNA AGNECIJA ZA RAZSIKOVALNO DEJAVNOST RS:

http://www.arrs.gov.si/sl/
• SPOT – SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA:

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
• ENERPRISE EUROPE NETWORK: http://een.si/
• MLADI PODJETNIK: http://mladipodjetnik.si/
• SPIRIT: http://www.spiritslovenia.si/ 
• SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: https://www.podjetniskisklad.si/sl/
• SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD: http://www.regionalnisklad.si/
• ERASMUS: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
• OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE: http://www.ozs.si/
• OBMOČNA OBRTNO ODJETNŠKA ZBORNICA MARIBOR: 

https://www.ooz-maribor.si/
• GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE: https://www.gzs.si/
• ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA: https://www.stajerskagz.si/
• TOVARNA PODJEMOV: http://www.tovarnapodjemov.org
• MRA: http://www.mra.si/
• FUNDACIJA PRIZMA: www.fundacija-prizma.si
• FININVEST d. o. o. svetovanje za podjetništvo: www.fininvest-mb.si
• KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU: www.kc.uni-mb.si 
• BISTRA PTUJ: https://www.bistra.si/spodbujanje-podjetnistva
• ANDRGOŠKI ZAVOD MARIBOR – Ljudska univerza: http://www.azm-lu.si/
• DOBA – https://www.doba.si/
• MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR: http://www.mms-mb.si/
• MLADINSKI SVET SLOVENIJE: http://mss.si/
• ZVEZA SVODOBDNIH SINDIKATOV SLOVENIJE:

https://www.zsss.si/projekti/junaki_zaposlovanja/
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• MENTORSKI PROGRAM: https://www.mentorstvo.si/sl/
• JUNAKI ZAPOSLOVANJA: http://www.junakizaposlovanja.si/
• MLADI PLUS: https://www.mladiplus.si/
• INFOPEKA: http://www.infopeka.org/web/
• TKALKA: http://tkalka.si/

Viri:

- http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/
jamstvo_za_mlade/

- http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__
pdf/zaposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf

- http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__
pdf/word/zaposlovanje/porociloJM_2014_15.docx

- http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__
pdf/zaposlovanje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf

- http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__
pdf/zaposlovanje/Zaposlovanje_mladih.pdf

- https://www.ess.gov.si/mladi

- http://www.vlada.si/teme_in_projekti/jamstvo_za_mlade/

- http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2014/jamstvo_za_mlade/
LexUriServ.pdf

- http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2014/jamstvo_za_mlade/
Jamstvo_za_mlade_seznam_ukrepov.pdf

- http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=sl

- https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EN.pdf

- http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/youth-employment/youth-guarantee/

- http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/JRAD_2016-
2018/Gradivo_AD/Mladi_plus/Ukrepi_aktivne_politike_zaposlovanja_za_mlade_Sindikat_Mladi
_ plus__1_.pdf

- http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/MSS-16-001_Osnutek%20JzM%202016-20-st-3_
Odziv_MSS-SOS.pdf

- https://www.mladiplus.si/podrocja-dela/jamstvo-za-mlade/
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- http://www.junakizaposlovanja.si/jzm-ukrepi/

- http://www.saop.si/poslovne-informacije/novice/razpisi/za-jamstvo-za-mlade-v-petih-letih-300-
milijonov-evrov/

- http://mss.si/novice/jamstvo-za-mlade-mladim-prinasa-zaposlitve-a-prostora-za-izboljsave-je-
se-veliko/
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PROjEKT MODEL M SLOVENIjA IN NjEgOVI UČINKI

Avtorica: mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti
(IRDO) in vodja projekta Model M Slovenija

Povzetek:
V tem prispevku na kratko predstavljamo projekt Model M Slovenija in njegove učinke.
V prvem delu predstavljamo osebno izkaznico projekta, njegove aktivnosti in cilje,
podporne partnerje in sofinancerje. Sledijo rezultati projekta, učinki na ciljne skupine
projekta in predstavitev rezultatov evalvacije projekta. Ugotavljamo, da je tovrstno
delo smiselno opravljati še naprej, v tesnem sodelovanju z regijskimi partnerji,
lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi sofinancerji ter aktivno udeležbo mladih,
podjetnikov in strokovnjakov.

OSEBNA IZKAZNICA PROjEKTA MODEL M SLOVENIjA

Ime projekta: Model M Slovenija: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in
podjetništvo za mlade

Skrajšano ime: Model M Slovenija

Trajanje: Projekt je trajal od 1. avgusta 2016 do 15. septembra 2018.

Lokacija: Projekt se je izvajal nacionalno, s poudarkom v sedmih statističnih
regijah po Sloveniji. Program usposabljanja mladih je potekal v:  Celju,  Ljubljani,
Murski Soboti,  Kopru,  Novem mestu,  Kranju in Novi Gorici. 

Ključni rezultati projekta: Za večjo zaposljivost in zaposlenost smo želeli
usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.
Usposobili smo 118 mladih, od katerih se jih je do konca maja 2018 zaposlilo
najmanj 50, nekaj zaposlitev pa še pričakujemo.

Podporni partnerji: V projekt so bile vključene še druge nacionalne in
regionalne mladinske, podjetniške in strokovne organizacije kot podporniki
projekta. 
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Regijski partnerji projekta so bili:
1. Inkubator Savinjske regije d. o. o. (http://www.inkubatorsr.si)
2. Javni zavod Cene Štupar Ljubljana (http://www.cene-stupar.si)
3. Aurora Coworking center Murska Sobota (Skrivnostni otok d. o. o.)

(http://www.auroracoworking.com/)
4. Središče rotunda so. p. (https://sredisce-rotunda.si/)
5. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (http://www.gzdbk.si/si/)
6. Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (http://www.oozkranj.com/)
7. Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (http://www.ooz-

novagorica.si/ )
8. Zavod RS za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/) 

Vrednost projekta: 339.206,59  EUR

Sofinancerji: Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna
os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«;
prednostna naložba 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih,
ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno
prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti
mladih«.

Spletno mesto projekta: www.model-m.si, www.irdo.si

Nosilec projekta: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), Preradovičeva
ulica 26, 2000 Maribor, www.irdo.si, info@irdo.si 

Kontakt:
Vodja projekta: mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO, anita.hrast@irdo.si, 
GSM: 031 344 883

Ključni poudarki projekta:
Model M Slovenija, mladi, podjetništvo, nevladništvo, zaposlovanje, povečanje
zaposljivosti, zaposlitev, mreženje, povezovanje, zaposlitveni razgovori, poslovni
sestanki, posveti, socialni kapital, usposabljanje, načrti in akcija.
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Povzetek projekta:
Mlade smo z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo
v družbi opolnomočili, da so ustvarili svoje Modele uspeha. S pomočjo
praktičnih nasvetov strokovnjakov in podjetnikov ter na podlagi vrednotenja
njihovih kulturnih, socialnih in psihosocialnih potencialov so oblikovali lasten
karierni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in promocijo bolj ali manj tudi
uresničili. Projekt je trajal od 1. 8. 2016 do 15. 9. 2018. Vanj je bilo vključenih 118
mladih iz sedmih statističnih regij Slovenije. Več kot 50 mladih (v starosti 15–29
let) je do konca maja leta 2018 pridobilo zaposlitev.

Opis projekta: 
Namen projekta je, da mladim z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno
participacijo omogočimo, da ustvarijo svoje modele uspeha. S pomočjo praktičnih
nasvetov strokovnjakov in podjetnikov so sodelujoči oblikovali lasten karierni ali
poslovni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in promocijo tudi uresničili. 

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev
ali ustvariš svojo lastno. S projektom smo želeli:
- povečati zaposljivost in zaposlenost mladih v starosti od 15 do vključno 29 let

na trgu dela v vsaj sedmih statističnih regijah Slovenije; 
- prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih in jim omogočiti

zaposlitev (inovativno iskanje zaposlitve, ustvarjanje lastne zaposlitve preko
lastne pravne osebe) s pomočjo podjetniških mrež, regijskih gospodarskih
zbornic in kariernih centrov pri univerzah v posameznih regijah ter s pomočjo
mladinskega dela in sodelovanja z nevladnimi organizacijami;

- usposobiti regijske organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in
reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti
kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-
gospodarski potencial, tudi s pomočjo Train the trainer programa zanje. 

Aktivnosti v okviru projekta:

Izobraževanje in usposabljanje
- Model M  Slovenija – regijske šole (izvedba programa usposabljanja mladih

brezposelnih oseb za podjetništvo, nevladništvo in inovativno iskanje
zaposlitve) v posamezni regiji (skupaj sedem regij, po 1,5 meseca izvedbe v
posamezni regiji).

- Svetovanje mladim – individualno in skupinsko svetovalno delo glede na
potrebe udeležencev projekta.
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- Najboljši Model M – motiviranje udeležencev programa usposabljanja za
najboljši podjetniški, nevladniški in karierni načrt  v vseh sedmih regijah.

- Train the trainer program – program usposabljanja lokalnih predavateljev za
delo v projektu v posamezni regiji, s poudarkom na sodelovanju z
gospodarskimi zbornicami in mladinskimi organizacijami v regiji in podelitev
certifikatov tem predavateljem.

Mreženje, povezovanje in ogledi dobrih praks
- Vključevanje širše populacije mladih in podjetnikov v razvoj zaposlovanja,

podjetništva in nevladništva z ogledi dobrih praks slovenskih podjetij in NVO
ter mreženjem.

- Priprava in izvedba poslovne konference Model M Slovenija – Mladi,
podjetništvo in družbena odgovornost 2017 v Mariboru in Konferenca
Mladimo prihodnost 2018 v Ljubljani.

- Prenos EU pobude Zavezništvo za mlade (Pact4Youth) v Slovenijo –
predstavitev pobude, prilagoditev za Slovenijo in priprava nacionalnega
akcijskega načrta ter izvedba le-tega.

- Evalvacija in predlogi za nadgradnjo projekta v prihodnje – Izvedba raziskave
med udeleženci projekta (slušatelji, predavatelji in podjetniki) v posamezni
regiji ob zaključku projekta za ugotavljanje njihovih potreb po nadgradnji
programa in zbiranje predlogov za razvoj programa v prihodnje.

Oblikovanje skupnosti Model M Slovenija
- Organizacija hitrih poslovnih sestankov med mladimi in podjetniki v

posamezni regiji
- Oblikovanje, vpis, spremljanje in promocija na spletu – potencialnih:

• kandidatov za zaposlitev (mladi, ki aktivno iščejo zaposlitev),
• ponudnikov izdelkov in storitev (mladi, ki so ustanovili lastno podjetje ali

nevladno organizacijo),
• iskalcev kadrov (podjetij in drugih pravnih oseb, ki iščejo primerne

kandidate za zaposlitev),
• ponudnikov pripravništev in prakse (podjetij in drugih pravnih oseb, ki

lahko mladim nudijo prakso ali pripravništvo),
• predavateljev in svetovalcev mladim (podjetnikov, nevladnikov in drugih

strokovnih delavcev, ki so mladim pripravljeni svetovati),
• mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki so usposobljene za

krepitev zaposljivosti in zaposlenosti mladih v regiji,
• mladih, ki so že uspešno našli zaposlitev ali ustvarili svojo – ppt (video)

razglednice udeležencev projekta.
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Zaposlovanje mladih: 
- Pomoč pri vzpostavitvi kontaktov z delodajalci in zaposlovanju, spremljanje

zaposlovanja mladih, svetovanje mladim in delodajalcem (po potrebi).

Vse skupaj smo podpirali z delom projektne skupine in promocijskimi aktivnostmi
projekta.

Projekt Model M Slovenija je imel več dodane vrednosti in inovativnost:
1. Pomenil je širitev programa v druge regije Slovenije.
2. Pomenil je večjo udeležbo mladih iz drugih koncev Slovenije in povezovanje

le-teh v skupnost Model M Slovenija, s katero so drugim mladim pokazali, da
se da uspeti na trgu delovne sile.

3. Pomeni dvig samozavesti mladega človeka, vrnitev njemu lastnega
dostojanstva, izraz spoštovanja do mladega človeka in prepoznavanje
njegovih vrednot, sposobnosti, možnosti in nudenje priložnosti mlademu
človeku ter zaupanja vanj, da mu lahko uspe biti srečen, varen, zdrav, sprejet
in zaposlen ali samozaposlen.

4. Pomeni oporo, mentorstvo, svetovanje, usmeritev mlademu človeku s
pomočjo izkušenih svetovalcev ter ustvarjanje pogojev za njegovo rast in
napredek ter socialno varnost in s tem za blaginjo družbe.

5. Pomeni kreiranje skupnosti svetovalcev, predavateljev, podjetnikov, mladih,
iskalcev zaposlitev, mladinskih delavcev, mladinskih organizacij in vseh drugih,
ki želijo pomagati mladim uspeti na trgu delovne sile. Pomeni njihovo
mreženje in ustvarjanje sinergij, saj se je iz dosedanjih izkušenj pokazalo, da
se v skupini mladih, ki se usposabljajo in mrežijo med seboj, ustvarjajo
multiplikativni učinki, ki mlade še hitreje aktivirajo v aktivne državljane,
pripravljene sprejeti odgovornost za lasten uspeh in tako tudi uspeti.

6. Pomeni oblikovanje programa za trenerje, ki bodo lahko kasneje po zaključku
programa v regiji sami usposabljali s pomočjo vzpostavljenih mrež
podjetnikov in nevladnikov ter strokovnjakov nove generacije mladih
brezposelnih iz regije, hkrati pa jih bodo povezovali v skupnost Model M
Slovenija ter tako še pripomogli k njihovi promociji, izmenjavi mnenj, izkušenj
in večanju njihove zaposljivosti in zaposlenosti.

7. Pomeni izdajo dveh pomembnih priročnikov – za mlade brezposelne in za
trenerje le-teh, s katerimi bodo oboji lažje in bolj učinkovito uresničevali svoje
poslanstvo. V priročniku bo natančneje opisan koncept usposabljanja in
zaposlovanja po programu Model M Slovenija, mreženje ter navodila za delo
in ustvarjanje zaposlitve (lastne ali pri kom drugem).

ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

179



Rezultati projekta Model M Slovenija – številčno

Projekt Model M Slovenija se je izvajal v sedmih statističnih regijah. Vanj je bilo
od 1. 8. 2016 do 15. 9. 2018 vključenih 118 udeležencev, ki so se usposabljali 702
uri. Na udeleženca je bilo izvedenih skupaj 11.146 ur, kot prikazuje tabela 1. V
programe usposabljanja je bilo vključenih več kot 80 zunanjih predavateljev,
strokovnjakov, podjetnikov.

Tabela 1: Število udeležencev in ur po usposabljanjih

Opomba: Število udeleženec / ur je število, ki ga dobimo tako, da seštejemo zmnožke števila ur

posameznega usposabljanja s številom udeležencev na njem.

Glede na starost je bilo v projekt vključenih največ udeležencev s 27 leti, sledijo
udeleženci s 29 in 26 leti, kot prikazuje tabela 2.
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Tabela 2: Št. vključenih in zaposlenih udeležencev po starosti

Kot prikazujejo tabele v nadaljevanju je bilo v usposabljanje vključenih 118 oseb,
od tega več žensk kot moških in več v zahodni kohezijski regiji kot v vzhodni.
Glede na število zaposlenih se je zaposlilo več oseb v vzhodni kohezijski regiji,
saj smo tam tudi najprej izvedli večino usposabljanj in so bili zato ti učinki prej
vidni.
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Kot prikazuje tabela v nadaljevanju, smo večino usposabljanj izpeljali v letih 2017
in 2018.

Vsekakor so bili ob regijskih usposabljanjih udeleženci deležni tudi drugih
aktivnosti projekta, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Konkretni rezultati projekta, ki smo jih dosegli, so:

1. Svetovanje mladim – potekalo je individualno in skupinsko svetovalno delo
glede na potrebe udeležencev projekta, v katerega je bilo vključenih 118
oseb.

2. Izpeljali smo sedem Regijskih šol Model M Slovenija – programov
usposabljanja mladih brezposelnih oseb za podjetništvo, nevladništvo
in inovativno iskanje zaposlitve v sedmih regijah po Sloveniji. Izpeljanih
je bilo 11.406 udeleženec / ur.

3. Potekalo je mreženje in vključevanje širše populacije mladih in
podjetnikov v razvoj zaposlovanja, podjetništva in nevladništva z ogledi
dobrih praks slovenskih podjetij in NVO (vključenih je bilo več kot 80
podjetnikov, predavateljev, nevladnikov v program usposabljanja, še več
predstavnikov podjetij in NVO iz regij v oglede praks na terenu).

4. Oblikovali smo Model M skupnost podjetnih – oblikovanje, vpis,
spremljanje in promocija baz potencialnih kandidatov za zaposlitev,
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ponudnikov izdelkov in storitev, iskalcev kadrov, ponudnikov pripravništev in
prakse, predavateljev in svetovalcev mladim, mladinskih organizacij in
organizacij za mlade, ki so usposobljene za krepitev zaposljivosti in
zaposlenosti mladih v regiji, mladih, ki so že uspešno našli zaposlitev ali
ustvarili svojo …

5. Organizirali smo hitre poslovne sestanke med mladimi in podjetniki v
posamezni regiji ter pomagali pri zaposlovanju mladih: pri vzpostavitvi
kontaktov z delodajalci, spremljanju zaposlovanja mladih, svetovanje mladim
in delodajalcem po potrebi, rezultat 50 novih zaposlitev.

6. Izvedba dveh konferenc za mlade – Izpeljali smo poslovno konferenco
Model M Slovenija – Mladi, podjetništvo in družbena odgovornost 2017 v
Mariboru in Skupno zaključno konferenco Mladimo prihodnost septembra
2018 v Ljubljani.

7. Naredili smo prenos EU pobude Zavezništvo za mlade (Pact4Youth) v
Slovenijo – predstavitev pobude, prilagoditev za Slovenijo in pripravili
nacionalni akcijski načrt (www.paktzamlade.si). 

8. Train the trainer program – izpeljali smo program usposabljanja lokalnih
predavateljev za delo v projektu v posamezni regiji, s poudarkom na
sodelovanju z gospodarskimi zbornicami in mladinskimi organizacijami v
regiji in jim podelili certifikate.

9. Izpeljali smo promocijske in založniške aktivnosti projekta – spletna stran
projekta (www.model-m.si), FB in Linkedin stran projekta, produkcija 12 e-
video razglednic projekta, izdaja priročnika za mlade »ABC Model M
Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega
podjetja ali nevladne organizacije?« in priročnika za trenerje »Model M
Slovenija: Train the Trainer«

10. Pripravili smo evalvacijo projekta in raziskavo zanjo ter pripravili
predloge za nadgradnjo projekta v prihodnje.

Mladi so v okviru projekta Model M Slovenija pridobili naslednje:
- povečali so zaposljivost in zaposlenost,
- posamezen slušatelj je prepoznal svoje sposobnosti in pridobil nove

kompetence za podjetniško razmišljanje in delovanje oz. samozaposlitev ali
hitrejšo zaposlitev pri delodajalcih,

- predstavil je pridobljena znanja v programu skozi delo na praktičnem primeru
(poslovni načrt za lastno organizacijo ali karierni načrt za zaposlitev),

- okrepil je svoj socialni kapital za razvoj lastnih kariernih možnosti in
- aktivno je iskal zaposlitev ali ustvarjal svojo lastno (podjetje, NVO).
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Učinki projekta na delovanje inštituta IRDO

Projekt Model M Slovenija je nadgradnja pilotne izvedbe projekta Model M
(Podravje: 2012–2013 Model M, 2014 Model M, 2015 Model M Express, 2016
Model M R(e)volucija) v letih 2012–2016 in je pomenil širitev tega programa
usposabljanja mladih v druge statistične regije, na podlagi triletnega preizkušanja
programa v regiji Podravje. V tej regiji se v izogib dvojnega financiranja projekt
Model M Slovenija v času trajanja tega projekta ni izvajal.

Projekt Model M Slovenija je inštitutu IRDO doprinesel širitev mreže delovanja v
sedem novih statističnih regij (Pomurska regija, Savinjska regija, Jugovzhodna
Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Goriška regija, Obalno-kraška
regija). Vzpostavil je možnosti sodelovanja s 118 novimi mladimi udeleženci
projekta, več kot 80 predavatelji iz prakse in več kot 14 novimi regijskimi partnerji,
ki so pomagali pri izvedbi projekta. 

Predstavljal je most med teorijo in prakso pri usposabljanju in zaposlovanju
mladih ter obogatil tudi po vsebinski plati delo inštituta IRDO. Nadgradil je pilotno
izvedbo tovrstnega usposabljanja, ki je bila v nekaj letih prej (2012–2015) testirana
v regiji Podravje, projekt Model M Slovenija pa je omogočil njeno diseminacijo
in nadgradnjo še v druge regije po Sloveniji. Dodatno je dvignil prepoznavnost
inštituta in vseh vključenih v projekt. Omogočil je dve zaposlitvi v inštitutu in delo
več kot 80-tim strokovnjakom po pogodbi (usposabljanje, svetovanje, avtorska
in druga strokovna dela) ter več kot 50 mladim nove zaposlitve pri drugih
delodajalcih.

Več o aktivnostih, rezultatih in evalvaciji projekta Model M Slovenija najdete na
spletni strani www.model-m.si. Hvala vsem, ki ste bili kakorkoli povezani in
sodelujoči v projektu Model M Slovenija za ves vaš trud, podporo in sodelovanje.
Veselimo se sodelovanja z vami še naprej!
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EVALVACIjA PROjEKTA: REZULTATI SO jASNI,
MODEL M SLOVENIjA MORAMO PELjATI NAPREj

Avtorica: dr. Martina Rauter, Martina Rauter s. p.

Ob koncu projekta Model M Slovenija je Inštitut IRDO opravil multipraktik
evalvacijo, kar pomeni, da je najprej združil vse regijske elevacijske vprašalnike.
Osebno smo kontaktirali 25 izbranih mnenjskih voditeljev, podjetnikov,
svetovalcev, nevladnikov in predavateljev ter mlade udeležence v projektu Model
M Slovenija in jih prosil za izpolnitev opisnega vprašalnika. Na koncu je preko
spletne ankete (1ka) pripravil še dve kvantitativni raziskavi – eno za predavatelje,
moderatorje in druge s projektom povezane osebe – ter drugo za mlade, ki so
ali pa niso bili vključeni v projekt Model M Slovenija. Rezultati so izjemni, res
izjemni, tako izjemni, kot je Model M Slovenija. 

Najprej smo pregledali opisne odgovore 16 mnenjskih voditeljev, podjetnikov,
svetovalcev, nevladnikov in predavateljev ter mladih udeležence v projektu
Model M Slovenija. Ugotovili smo izjemno podobnost v razmišljanju ljudi, ki so
bili vključeni v projekt Model M Slovenija, tako mlajših kot starejših. Morda
podobno misleče izbiramo, bolj verjetno je, da izbiramo ljudi z visoko stopnjo
proaktivnosti in zavedanja o sebi in okolici. Super ljudi. Iz odgovorov je bilo
mogoče razbrati, da vsi pritrjujejo pomenu vseživljenjskega izobraževanja in
dopolnjevanju formalnega izobraževanja z neformalnim izobraževanjem. Projekt
Model M Slovenija so označili kot pomembno dodano vrednost za mlade na
njihovi poti do zaposlitve zaradi številnih že preizkušenih pozitivnih učinkov.
Mladi pa … hvaležno so izrazili pohvale in zahvale projektu Model M Slovenija,
ker jim je ponudil dobro priložnost, da spoznajo sebe in svoje kompetence, preko
tega pa trdneje zastavijo svojo zaposlitveno in tudi življenjsko pot. 

Spletno anketo za predavatelje, moderatorje in druge s projektom povezane
osebe je izpolnilo 27 oseb. Kar 77 % vseh teh je s programom Model M Slovenija
izredno zadovoljnih, podalo mu je najvišjo oceno odlično. 73 % je obkrožilo
največjo potrebo po usposabljanju Model M Slovenija še naprej. Zakaj? Ker
projekt Model M Slovenija daje odlične rezultate. Število zaposlenih mladih, ki so
se udeležili projekta Model M Slovenija, je že zdavnaj prestopilo zastavljeni cilj,
to je pomagati do zaposlitve 32 vključenim mladim. V danem trenutku (maja
2018) je zaposlenih že preko 50 mladih ali preko 50 »modelov«, kot radi rečemo
našim udeležencem. Anketiranci so ocenili tudi  en sam dan izvedbe
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usposabljanja v okviru projekta Model M Slovenija, tisti dan, ko so bili prisotni. V
glavnem same petice, odlične ocene. 88 % odličnih ocen za koncept
usposabljanja, 84 % odličnih ocen za komunikacijo z mladimi, 77 % odličnih ocen
za izvedbo enega študijskega dneva v celoti.  

Kdo si ne bi želel, da se takšen projekt nadaljuje?

Mladi, ki jih je skoraj polovica strah brezposelnosti, so v opravljeni raziskavi jasno
povedali, da bi se udeležili usposabljanj, ki bi na praktičen način predstavljala
teme, kot jih predstavlja projekt Model M Slovenija?

Družba, iz katere izvirata dva največja problema zaposlovanja mladih – po
mnenju anketirancev prekarno delo in previsoka pričakovanja družbe do mladih
ter premajhno poznavanje realnega trga dela in delovnih okolij. Šele potem
sledijo izzivi, ki jih lahko pojasnjujemo z individualnimi izzivi mladih, kot so apatija,
premalo izkušenj, pomanjkanje samozavesti. 

Predavatelji, moderatorji in druge s projektom povezane osebe, bi dodali še več
poglobljenih vsebin s področja spoznavanja sebe, svojih zmožnosti in zastavljanja
lastnih ciljev ter prepoznavanja lastnih kompetenc?

Vsi so za. Mi smo za, ker živimo in rastemo skupaj s projektom Model M Slovenija
od leta 2012. Se z njim spreminjamo in gledamo spreminjanje drugih. Na bolje,
če pa še ni bolje, pa še ni konec, pravijo.

Projekt Model M Slovenija se bo najlažje nadaljeval, če bodo finančna sredstva,
so soglasni anketiranci. Te finance, ko bi le razumeli, kako se dobre zgodbe
večkratno povrnejo. Samo iz primera Mestne občine Maribor lahko potrdimo, da
se podpora projektu Model M tudi finančno obrestuje. Mestna občina Maribor
je v letih od 2012–2017 projekt sofinancirala v višini 39.856,86 EUR. Inštitut IRDO
je dobil sredstva na javnem razpisu Urada republike Slovenije za mladino v višini
339.206,59 EUR in podeseteril vložena sredstva, predvsem pa pomagal novim
mladim do zaposlitve in jim s tem pomagal do boljše kvalitete življenja, mogoče
do lastnega stanovanja in lastne družine. Ima smisel? Ima.

Morda bi bilo dobro poslušati naše anketirance, tako starejše kot mlajše in uvesti
več dodatnih vsebin s področja karierne orientacije v redno izobraževanje –
srednje šole in fakultete. Če nam to ne uspe,  je po našem mnenju in mnenju
naših sodelujočih nujno potreba nadaljevati s sofinanciranjem oziroma
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financiranjem projektov, kot je Model M Slovenija in vsaj tako delno zagotoviti
mentorstvo mladim. 

To, tako pravijo, je naloga države in Evropske unije. Tudi mladi so pripravljeni za
tovrstna usposabljanja prispevati, vendar ali je to res nujno? Nujno je, da dobijo
poleg formalne izobrazbe dodatna znanja in vsebine. Tudi sami se tega zavedajo,
zato so se pripravljeni ob šolanju udeleževati še dodatnih, neformalnih
izobraževanj in zanje prispevati tudi svoja sredstva za zanimive vsebine. Klasične
vsebine so še vedno aktualne. Mladi z veseljem poslušajo, kako se predstaviti
delodajalcu, kako napisati CV, pa kako javno nastopati, vstopiti v podjetništvo in
uporabljati družabna omrežja. 

Visoko, celo najvišje med željenimi vsebinami so spoznavanje sebe, svojih
zmožnosti in zastavljanje lastnih ciljev in poznavanje lastnih kompetenc. Tega se
zavedajo tudi starejši anketiranci, ki bi točno te vsebine v še večjem obsegu in
bolj poglobljeno umestili v program usposabljanja Model M Slovenija. 

Mladi pravijo, da so najmočnejši kanali za promoviranje projekta Model M
Slovenija družabna omrežja, sledijo jim povezave in predstavitve med mladimi
na šolah in fakultetah. Starejši so označili obraten vrstni red, izkušnje pa so
pokazale, da je potrebno biti pri pridobivanju udeležencev zelo spreten in
inovativen. Kombinacija obojega zagotovo, predvsem pa kvaliteta programa,
kvaliteta predavateljev, dobra izbira lokacije in smiseln časovni obseg. Tukaj imajo
mladi svoje predloge. Programa bi se raje udeleževali centralizirano, v Ljubljani
ali Mariboru, in v krajšem časovnem obsegu – 3 dni v enkratnem dogodku. Že
vključeni v projekt želijo dalj časa trajajoče izobraževanje – do 6 tednov in več
dogodkov. Nekako se bomo morali odločiti za zlato sredino, ker so izkušnje spet
pokazale, da je v dalj časa trajajočem izobraževanju mogoče ustvariti trajnejše
odnose in rezultate, pa tudi lažje graditi Model M skupnost, katere cilj je ostati
povezan s čim večjim številom udeležencev in jih pritegniti za lastno trenersko
pot v okviru Model M usposabljanj. 
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res je doBro



Spoštovani,

če ste prebrali anekdoto na začetku te knjige, vmes pa seveda veliko zanimivih
avtorskih del naših predavateljev, udeležencev projekta, podjetnikov in drugih
zanimivih oseb, potem že veste, da je vse za nekaj dobro. Četudi je kdaj kaj slabo,
lahko z drugega zornega kota postane dobro.

Navkljub vsem pohvalam, ki smo jih doslej dobili za izvajanje projekta Model M
Slovenija, se zavedamo, da nismo popolni. Na naših usposabljanjih smo večkrat
pokomentirali stanje kakšnega našega »Modela«, da naj si ne želi biti tako popoln,
kajti če si popoln, potem si že za na oni svet, saj se tu nimaš več kaj naučiti. Zato
tudi mi verjamemo, da nismo popolni in se imamo z Modelom M Slovenija še
kaj za naučiti. Morda najbolj to, kako financirati takšen projekt še naprej in širiti
njegovo mrežo, da bo čim več mladim pomagal prepoznavati dragulje v njih in
da si jih bodo upali pokazati svetu.

Ob tej priložnosti se v imenu vseh sodelujočih iskreno zahvaljujem Uradu RS za
mladino, Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski uniji –
Evropskemu socialnemu skladu za vso podporo in sofinanciranje te naložbe –
operacije Model M Slovenija. Brez te podpore nikoli ne bi spoznali toliko zanimivih
in dragocenih ljudi, od katerih smo se lahko vzajemno učili. Takoj zatem pa seveda
iskrena hvala vsem tem ljudem – od udeležencev projekta, do podjetnikov,
strokovnih delavcev, predavateljev, predstavnikov institucij, regionalnih partnerjev
in navsezadnje skrbnikov tega projekta pri MIZŠ, pa tudi predstavnikom Mestne
občine Maribor, ki so v letih 2012–2015 omogočili pilotne izvedbe predhodnika
tega projekta v Podravju.

Model M Skupnost je samo s tem projektom pridobila 118 novih mladih
udeležencev, več kot 80 novih predavateljev in 14 regionalnih partnerjev ter
mnogih drugih. Naš socialni kapital je še večji, če k tem številkam prištejemo še
več kot 150 Modelov M iz Podravja iz preteklih let ter več kot 140 članov Inštituta
za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki so po svojih močeh podpirali razvoj
tega projekta. Če pogledamo v prihodnost, bi lahko rekli, da bo teh 500 +
modelov kmalu postalo 5.000 + in upajmo, da bomo nekoč vsi postali modeli
uspeha, takšnega ali drugačnega, saj veste, da ni vse v denarju, kot je zapisala
ena izmed avtoric v tej knjigi.
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Pa srečno, drage »Modelke« in dragi »Modeli«, vseh let, starosti, funkcij in poklicev!

V čast mi je bilo sodelovati z vami in upam, da bom lahko še kdaj …

Mag. Anita Hrast, 
vodja projekta Model M Slovenija 
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PRIROČNIK ZA MLADE ISKALCE ZAPOSLITVE
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in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V tem priročniku boste prebrali, kdo so milenijci in kako naj najdejo zaposlitev ali ustvarijo svojo – profitno 
ali neprofitno organizacijo. Spoznali boste kaj sta inovativnost in kaj celovitost ter se seznanili z metodami 
ustvarjalnega razmišljanja. Vprašali se boste, kdo ste, kaj so vaše vrednote in kaj vaše poslanstvo, kako si 
postaviti cilje in uresničiti svojo vizijo. Svojo osebno znamko boste povezali z mreženjem in ugotovili, 
kakšna znanja o financah potrebujete ter kdo vam lahko na poti pridobivanja le-teh pomaga.  Prebrali boste 
o spoznanjih tistih, ki so zaposlitve že našli in kako jim je pri tem pomagal projekt Model M Slovenija, ki sta 
ga v letih 2016-2018 sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

MODEL M SLOVENIJA


