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POVZETEK 
 
 
Mladi predstavljajo velik ustvarjalni in inovacijski potencial, vendar zaradi pomanjkanja 
znanj in veščin nujno potrebujejo podporno okolje, ki ne bo razvijalo le ustvarjalnosti, 
ampak tudi njihovo podjetnost za udejanjanje ustvarjalnih zamisli v uporabne in koristne 
nove izdelke in storitve. V Sloveniji že nekaj let  obstajajo različni modeli za spodbujanje 
inovativnosti mladih. Obstoječi modeli premalo spodbujajo podjetnost udeležencev in 
zanemarjajo pomen preobrazbe invencije v potencialno inovacijo in dalje v inovacijo. Prvi 
del magistrske naloge obravnava vlogo inovacij in inovativnosti v družbi in gospodarstvu 
ter pomen povezovanja ustvarjalnosti in podjetnosti za inoviranje. Ob tem predstavljamo 
nekaj modelov za spodbujanje inovativnosti mladih, ki so jih različni avtorji razvili v 
zadnjih letih. Drugi del magistrske naloge raziskuje slovenske modele za spodbujanje 
inovativnosti mladih s poudarkom na srednješolski populaciji. Ugotovitve iz pregleda 
relevantne literature in terenskih raziskav smo uporabili za oblikovanje modela, ki bi 
spodbujal inovativnost v srednji ekonomski šoli ter zagotavljal množičnost inoviranja med 
mladimi in višjo stopnjo preobrazbe invencij v inovacije oziroma v nove izdelke in 
storitve. 
 
Ključne besede: inovacije, invencije, mladi, podjetnost, srednja ekonomska šola, modeli 
za spodbujanje inovativnosti mladih. 
 
 
 
TITLE: Strenghten innovation in the secondary school 
 
SUMMARY 
 
 
Young people  represent a very creative and innovative potential, but because of deficiency 
of appropriated knowledge and skills they need a stimulating support, which can not only 
develope their creativity but also their entrepreneurship. There are many models for 
stimulating the young to innovate in Slovenia. The present models do not sufficiently 
stimulate entrepreneurship and they neglect the importance of transformation of invention 
in the potential innovation and further into innovation. The first part of the master thesis 
deals with the importance of innovation in the modern society and economy and also with 
the significance of connecting creativity and entrepreneurship to assure results of 
innovation activity. We also rappresented few models for stimulating young people to 
innovate, which have been developed by various authors in the last few years. In the 
second part of the master thesis we research and analyse the Slovene models for 
stimulating innovation in the young population who attend secondary school. In the final 
part the results of research are presented. They are used to create a model to strenghten 
innovation in the secondary school of economics, wich emphasizes a higher level of 
transmutation of inventions into innovations, new products and services. 
 
Key words: innovations, inventions, young people, entrepreneurship, secondary school of 
economics, models for stimulating the young to innovate. 
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1  UVOD 
 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
Konkurenčnost, inovativnost in pospeševanje podjetniške kulture predstavljajo na začetku 
21. stoletja odločilne pogoje za rast gospodarstva v Evropski uniji. Spodbujanje podjetnosti 
in pospeševanje razvoja inovativne in konkurenčne družbe so cilji Okvirnega programa EU 
(2005) za obdobje 2007-2013. Slovenija kot članica Evropske unije sledi inovacijski 
politiki in evropskim smernicam  ter v zadnjih letih spodbuja aktivnosti k razvijanju 
konkurenčnih prednosti, temelječih na inovativnosti in podjetništvu. Tudi strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije predvideva prenos ciljev Lizbonske strategije v 
nacionalno okolje in med razvojne cilje in prednostne naloge postavlja spodbujanje 
podjetniškega razvoja in inovatorstva ter spodbujanje sistema izobraževanja za 
podjetništvo (Program reform 2006). 
 
Mladi predstavljajo velik ustvarjalni in inovacijski potencial, a zaradi pomanjkanja znanj in 
veščin nujno potrebujejo podporno okolje, ki ne bo razvijalo le ustvarjalnosti, ampak tudi 
njihovo podjetnost za udejanjanje ustvarjalnih zamisli v uporabne in koristne nove izdelke 
in storitve. Inovacija je namreč opredeljena kot vsaka koristna novost, ki je taka v  uporabi 
po praksi in oceni odjemalcev; torej se ne omejuje na tehnično-tehnološke inovacije niti se 
na njih ne osredotoča (OECD 1971; EU 1995). Podjetniška kultura podpira uspešno 
inoviranje, ker je usmerjena na doseganje ekonomskih prednosti oziroma na pretvarjanje 
idej v tržno uspešne izdelke in storitve. V tem pogledu sta pospeševanje inovativnosti in 
spodbujanje podjetnosti tesno povezana. 
 
Poudarek na spodbujanju inovativnosti mladih je razviden tudi iz programa za podjetništvo 
in inovativnost (Okvirni program EU 2005), ki v ukrepih vključuje spodbujanje 
podjetniške miselnosti, veščin in kulture ter uravnoteženje podjetniškega tveganja in 
nagrajevanja, še zlasti za mlade podjetnike. Tako je tudi v drugih dokumentih Evropske 
unije (Evropski pakt 2006; Bela knjiga 2006; Memorandum 2000). 
 
Srednja šola in učitelji predstavljajo vpliven del primernega okolja za izoblikovanje 
inovativne osebnosti in krepitev inoviranja kot vrednote in dolžnosti vseh ustvarjalnih 
državljanov. Izobraževanje in izobraževalni sistem predstavljata pomemben dejavnik za 
uspešno inovacijsko politiko, ker lahko zagotovita mladim usposabljanje za ključne 
sposobnosti in veščine, kot sta ustvarjalnost in podjetnost (Putting knowledge into practice 
2006; Evropski pakt 2006; Lizbonski program Skupnosti 2006; Program reform 2006; 
Državni razvojni program 2006). 
 
Ker se vrednote, stališča in kultura oblikujejo že zelo zgodaj, lahko šola pomembno 
prispeva k uspešnemu obravnavanju podjetniškega izziva, s katerim se danes soočata 
Evropska unija in Slovenija. Evropska unija v svojih dokumentih spodbuja in želi podpreti 
države članice pri razvijanju celovite strategije za podjetniško izobraževanje oziroma želi 
pospešiti vlogo, ki jo ima izobraževanje pri ustvarjanju boljše podjetniške in inovativne 
kulture s ciljem, da postane prihodnja generacija mladih v Evropi ustvarjalna in podjetna, 
skratka inovativna. 
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Vključitev jasnih ciljev v učni načrt, skupaj z napotki za njihovo uresničevanje naj bi 
zagotovilo trdnejšo osnovo za podjetniško izobraževanje (Lizbonski program Skupnosti 
2006; Bela knjiga 2006). Učni načrti morajo tako vključevati elemente, ki pri mladih 
spodbujajo razvijanje podjetniškega, iniciativnega in ustvarjalnega duha in jih pripravijo na 
podjetništvo in samozaposlovanje.  
 
Podjetništvo in samozaposlovanje se kot učna cilja izobraževanja pojavljata v večji meri v 
poklicnem srednješolskem izobraževanju. Med ukrepi za spodbujanje podjetniškega 
razvoja in inovatorstva Strategija razvoja Slovenije (2005) vključuje izvedbo vsaj ene 
delavnice o podjetništvu in inovativnosti ali izvedbo učnih programov za podjetništvo in 
inovativnost v vseh osnovnih in srednjih šolah ter visokošolskih ustanovah. Tudi Državni 
razvojni program (2006) vključuje pripravo na podjetniško razmišljanje že v osnovnih in 
srednjih šolah. Osnovna šola je v preteklih letih že doživela prenovo v devetletko, ki 
bistveno bolj spodbuja ustvarjalnost učencev. Tudi visokošolski zavodi so z bolonjskimi 
procesi prenovili svoje učne programe. Srednja šola predstavlja neizkoriščeno možnost 
povečevanja inovativnosti mladih. 
 
Postavlja se vprašanje, kako v te aktivnosti zajeti čim več mladih in kako okrepiti prehod 
od invencije do inovacije. V Sloveniji že nekaj let  obstajajo različni modeli za spodbujanje 
inovativnosti mladih, ki jih izvajajo sledeči inštituti in zavodi: 
 

- Inštitut za inovativnost in tehnologijo, 
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Center za inovativno edukacijo), 
- Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 
- Šola za ravnatelje, 
- Zavod za podjetniško izobraževanje mladih, 
- Urad Republike Slovenije za mladino, 
- mestni in občinski programi (Mladi za napredek Maribora, Mladi za Celje, 

Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam...). 
 
Obstoječi modeli spodbujanja inovativnosti mladih se izvajajo večinoma z inovacijskimi 
projekti ali natečaji, ki so osredotočeni na skupine ali posameznike in razvijajo 
ustvarjalnost katerekoli vrste. Ti modeli premalo spodbujajo podjetnost udeležencev in 
zanemarjajo pomen preobrazbe invencije v uporabno potencialno inovacijo in dalje v 
inovacijo. Prav to pa je predmet te raziskave. 
 
Srednja ekonomska šola s svojim predmetnikom ponuja primerno podporno okolje za 
razvijanje inovacijskega potenciala mladih. S primerno posodobljenim učnim programom, 
v katerem bi bili kot učni cilji vključeni razvijanje ustvarjalnosti, podjetniškega 
razmišljanja in inovativnosti, bi lahko srednja šola uveljavila nov model za spodbujanje 
inovativnosti mladih, ki bi zagotovil množičnost inoviranja ter  večjo stopnjo preobrazbe 
invencij v inovacije, torej v odjemalcem koristne in zato avtorjem in lastnikom donosne  
izdelke in storitve. 
 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
Cilji raziskave v teoretičnem delu: 
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- po pregledu relevantne literature izoblikovati predlog modela za krepitev 

inovativnosti mladih v srednji ekonomski šoli na podlagi spoznanj iz literature in  
prakse. 

 
Cilji raziskave v empiričnem delu: 
 

- predstaviti sliko zaznanega stanja slovenskih modelov za spodbujanje inovativnosti 
mladih, 

- ugotoviti njihove prednosti in pomanjkljivosti z vidika rezultatov inovacijskega 
procesa v obliki za odjemalce uporabnih in koristnih inovacij. 

 
V magistrski nalogi preverjamo naslednje hipoteze : 
 

- H1: V slovenskem srednjem šolstvu obstaja že dolgo nekaj modelov za spodbujanje 
inovativnosti dijakov. Te dejavnosti ne sežejo dovolj daleč, da bi inventivnost 
spremenile v inovativnost. 

 
- H2: Dejavnosti, kot je virtualno podjetje, bi načelno morale omogočiti pot do 

inovativnosti vsaj na modelni, če ne na praktični ravni. Vendar je vprašljivo 
mešanje pravne vsebine, ki je podobno rutinskemu managementu, s podjetniško 
ekonomskimi vsebinami, po katerih podjetnik živi za inoviranje in ne od rutine. 
Dijaki pri predmetu  virtualno podjetje razvijajo sposobnosti ustvariti formalno 
podjetje, zelo malo pa je primerov inovativnosti in podjetnosti. 

 
- H3: Dosedanji slovenski modeli za spodbujanje inovativnosti mladih imajo veliko 

šibkosti: 
 

a) niso množični, ampak so osredotočeni na posameznike ali skupine, ki se 
prijavijo na natečaj ali sodelujejo pri projektu; 

b) spodbujajo ustvarjalnost katerikoli vrste in tako imenovano »ustvarjalnost 
za prosti čas"; 

c) premalo spodbujajo razvijanje podjetnosti; 
d) zanemarjajo prehod od invencije do inovacije v obliki izdelkov in storitev 

na trgu. 
 

- H4: Srednja šola ima omejen čas, vendar ima še možnost oblikovati ustvarjalno 
osebnost oziroma inovativno osebnost, saj imajo mladi v tem zrelostnem obdobju 
še nejasno izoblikovane vrednote.  

 
- H5: Za povečevanje inovativnosti in ne samo inventivnosti (ustvarjalnosti) mora 

srednja ekonomska šola izpopolniti šolske programe z uvedbo šolskega predmeta 
inovativnost in uvesti inovativnost kot metodološko lastnost dela učiteljev in 
dijakov. 

 
- H6: Za zagotavljanje množičnosti inovativnosti mladih bi bilo smiselno  vzpostaviti 

ravnotežje med potrebo po reproduciranju znanja in razvijanju ustvarjalnosti in 
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inovativnosti ter umestiti predmet inoviranje med izpitne predmete za poklicno 
maturo. 

 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Prva predpostavka: Ustvarjalnost je delovanje, umsko delo; ker je vsako mišljenje v 
svojem bistvu ustvarjalno, lahko trdimo, da ima vsak posameznik neko stopnjo 
ustvarjalnosti, onstran katere pa se različno dvigajo osebnostne ustvarjalne zmožnosti 
(Trstenjak, 1981). 
 
Druga predpostavka: Srednja šola in učitelji imajo razmeroma velik vpliv na razvoj  
ustvarjalnega potenciala dijakov; bolj kot je učitelj usposobljen za spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti in kolikor bolj je sam ustvarjalen, bolj ustvarjalni so dijaki 
(Likar, 2000). 
 
Tretja predpostavka: Mladi, ki obiskujejo srednjo šolo, so v zrelostnem obdobju, v katerem 
še poteka proces oblikovanja posameznikove osebnosti ter osebnih temeljnih vrednot, zato 
lahko srednja šola vpliva na sprejemanje inoviranja kot vrednote. 
 
Četrta predpostavka: Izobraževalni program srednje ekonomske šole vsebuje predmete  
(gospodarsko poslovanje, virtualno podjetje, projektno delo), pri katerih dijaki razvijajo 
lastno ustvarjalnost ter usvajajo določena znanja s področja podjetništva. Srednja 
ekonomska šola je zato primerna  za inoviranje modela za spodbujanje inovativnosti 
mladih. 
 
Peta predpostavka: Pri modeliranju srednje ekonomske šole za spodbujanje inovativnosti 
mladih predpostavljamo, da so izsledki strokovnih in znanstvenih člankov, ki se nanašajo 
na proučevanje problema inovativnosti mladih v višješolskih in visokošolskih zavodih, 
veljavni tudi za srednje šole v Sloveniji. 
 
Omejitve raziskave: 
 

- V raziskavi se bomo omejili na spodbujanje inovativnosti mladih, ki obiskujejo 
srednjo ekonomsko šolo. 

 
- Predstavili bomo tiste slovenske modele za spodbujanje inovativnosti mladih, ki v 

svoje programe, natečaje in projekte vključujejo srednje šole. 
 

- V raziskavi se bomo omejili na spodbujanje inovativnosti dijakov in ne bomo 
proučevali spodbujanja inovativnosti učiteljev in ravnateljev, čeprav slednji 
predstavljajo pomemben dejavnik za povečevanje inovativnosti v šoli. 

 
 
1.4 Uporabljene metode raziskovanja 
 



 9

V raziskovalnem delu gre za aplikacijo teoretičnih in praktičnih spoznanj na srednjo 
ekonomsko šolo, ki jo poizkušamo modelirati. Da bi pri tem dosegli zadostno in potrebno 
raven celovitosti, bomo uporabili dialektično teorijo sistemov.  
 
Pri predlogu modela za spodbujanje inovativnosti v srednji ekonomski šoli bomo uporabili 
metodo analize in metodo sinteze za razvijanje spoznanj iz raziskovanja in za izdelavo 
sklepov raziskovanja. 
 
Metoda bo tudi induktivna, ker izhaja raziskava iz dane prakse, in hkrati deduktivna, ker iz 
danih teoretičnih spoznanj oblikujemo nov model za spodbujanje inovativnosti mladih v 
praksi. 
 
S komparativno metodo bomo primerjali rezultate oziroma dosežke v različnih dosedanjih 
slovenskih modelih spodbujanja inovativnosti mladih na podlagi predhodne kvantitativne 
analize podatkov o številu invencij in inovacij, ki so nastale v različnih projektih, 
programih in natečajih za spodbujanje inoviranja v srednjih šolah. 
 
Zbiranje podatkov bo potekalo s pomočjo razpoložljivih virov (knjige, strokovne revije, 
publikacije, periodika, internet, podatki iz organizacij (pisno, ustno) in drugo). Zbrane 
podatke bomo uredili in obdelali po lastni presoji. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
 
2.1 Pomen inovacij in inovativnosti v sedanjem družbenem in gospodarskem okolju 
 

2.1.1 Opredelitev temeljnih pojmov 
 
V sedanjih gospodarskih in družbenih okoliščinah, ki zahtevajo od podjetij in 
posameznikov vedno več ustvarjalnosti, podjetnosti in inoviranja, postaja razumevanje 
temeljnih pojmov o inoviranju ključnega pomena. 
 
Invencija je vsaka nova zamisel, ki morda obeta možnost za industrijsko ali drugo  uporabo 
in koristnost, ki bo kot izum morda tudi patentirana; ustvarjena s tehnično-tehnološkim 
raziskovanjem ali katerkoli drugim, ki se lahko izteče v drobne izpopolnitve ali korenite 
spremembe (Mulej in Ženko 2004; Mulej in soavtorji 1994; 2000). 
 
Potencialna inovacija je uporabna, vendar ne še nujno donosna ali kako drugače koristna 
nova zamisel, ustvarjena s tehnično-tehnološkim ali katerikoli drugim raziskovanjem 
(Mulej in soavtorji 1994; 2000). 
 
Inovacija je vsaka koristna novost, ki nastane iz invencije ali potencialne inovacije, ki je 
uporabna in je sprejeta od odjemalcev ter donosna za avtorja in lastnika (Mulej in soavtorji 
1994; 2000). Poznamo različne tipologije inovacij. Mulej (2004, 11-12) opredeli 
osemdeset (5 x 2 x 2 x 2) tipov inovacij: 
 
a) po vsebini lahko pomenijo: 
- novo vsebino / program poslovanja / delovanja (programske inovacije), 
- nove lastnosti izdelkov in proizvodnih postopkov (tehnično-tehnološke inovacije), 
- nove lastnosti organizacijskih vidikov delovanja (organizacijske inovacije), 
- nove lastnosti vodenja ljudi  v organizacijah in v družbi (upravljalske inovacije), 
- nove lastnosti metod vodenja in dela (metodijske inovacije); 
 
b) glede na posledice inovacij lahko pomenijo: 
- korenito spremembo, 
- drobne izpopolnitve; 
 
c) po dolžnosti avtorjev ustvarjati kaj novega lahko imamo: 
- invencije in inovacije znotraj službene dolžnosti, 
- invencije in inovacije zunaj službene dolžnosti; 
 
d) z vidika nastanka so lahko: 
- povsem nove,  
- nove kombinacije starih gradiv in/ali zamisli v nove1. 
 

                                                        
1 Tega vidika v nadaljevanju avtor ne upošteva, ker povsem nove inovacije v praksi niso verjetne. Zato ostaja 
pri 20 tipih inovacij. 
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Upravljalske inovacije so najpomembnejše, ker omogočajo nastanek drugih vrst inovacij. 
Metodijske inovacije podpirajo uveljavljanje upravljalskih in ustvarjanje ostalih vrst 
inovacij. Tehnično-tehnološke inovacije so bistvene, ker se iz njih razvijejejo programske 
inovacije (Mulej in soavtorji, 1994). 
 
Mulej opredeljuje  dialektični sistem2 pogojev za nastanek inovacije z enačbo (Mulej in 
Ženko 2004, 16) :  
 
Inovacija = invencija x podjetnost x celovitost x vodenje x sodelavci x kultura x tekmeci x 
odjemalci x dobavitelji x družbeno-gospodarski pogoji x naravno okolje x slučajnosti / 
sreča. 
 
Za nastanenek inovacije ni dovolj nova zamisel ali invencija, ampak predstavlja ta le eno 
izmed soodvisnih sestavin celote. Poleg invencije je zato potrebna tudi podjetnost oziroma 
človekovo naravno nagnjenje k inovativnem iskanju, ustvarjanju in izrabljanju inovacijskih 
priložnosti z vsem potrebnim tveganjem in pogumom.  
 
Pogoj celovitosti pomeni upoštevanje vseh bistvenih sestavin in povezave v procesu 
nastajanja invencij in njihovega spreminjanja v inovacije.  
 
Vodenje (management) označuje aktivnosti, potrebne za popolno in donosno izrabo danih 
zmogljivosti, ki jih je ustvarila podjetnost iz invencij.  
 
Pomemben pogoj predstavljajo tudi sodelavci, ker tako podjetnik kot tudi vodja potrebujeta 
njihovo vednost, znanje, vrednote, čustva, talente, zlasti ustvarjalnost in tudi rutino, pri 
čemer ne smeta dopustiti niti sebi niti njim prestopa iz potrebne rutine (spretnosti pri delu) 
v rutinerstvo (zavračaje vsega novega v imenu starih spretnosti).  
 
Kultura pomeni tisto podzavest, ki tvori merila, kaj je prav in kaj ne, in pogosteje 
predstavlja oviro kot prednost, če ni usmerjena v podporo inovativnosti.  
 
Pomembni so tudi tekmeci, ker vzpostavljajo tržni, zunanji pritisk na ljudi kot podjetnike, 
managerje in sodelavce, da se nenehno trudijo inovirati.  
 
Da postane novost inovacija, se mora uveljaviti pri uporabnikih, odjemalcih, zato je znanje 
iz marketinga (raziskovalnega, prodajnega, nabavnega, finančnega, kadrovskega ipd.) 
ključnega pomena za inoviranje.  
 
Dobavitelji (materiala, opreme, financ, ljudi z vrednotami, vednostjo in znanjem, 
podatkov, sporočil in informacij) tvorijo vhodne vplive na vse procese.  
 
Družbeno-gospodarski pogoji zajemajo tisto, kar posameznik ali organizacija šteje za 
vplivne pogoje, ki jih doživlja, a na njih ne more vplivati (gospodarski sistem in politika, 
denar, pravne norme, tržni položaji, šolstvo, raziskovalne in razvojne institucije ipd.).  
 
                                                        
2 Dialektični sistem izhaja iz sistemskega (dialektičnega) načina razmišljanja in predstavlja tak splet lastnosti, 
ki zajema v skladu z zakonom potrebne in zadostne celovitosti vse bistvene in samo bistvene vidike 
obravnavanega izbranega pojava, povezane zaradi medsebojne soodvisnosti ( Mulej in Ženko 2004). 
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Naravno okolje (sonaravni ali trajnostni razvoj) bi tudi šteli med zunanje vplive in pogoje, 
vendar se ekonomska teorija in praksa z njim nista ukvarjali, dokler ni postalo prepozno. 
Med objektivne pogoje bi smeli šteti tudi srečo, naključje, kajti tudi pri najboljšem 
možnem informiranju je odločanje glede inovacij bolj ali manj informirano ugibanje, pa če 
ga še tako podpremo z metodami (Mulej in Ženko 2004, 16). 
 
Sodobni odjemalci in konkurenti - razen v manj razvitih območjih sveta -  ne dovoljujejo 
več, da bi se ponudniki omejevali na rutino in rutinerstvo. Konkurenti drug drugega 
spodrivajo s trga z vedno novimi zamislimi, s katerimi krepijo svojo (Mulej in Ženko 2004, 
14):   
 

• ekonomičnost (gospodarno izrabo virov, možnosti), 
• produktivnost (dosežek na enoto napora), 
• odlično kakovost (sposobnost ustreči zahtevam porabnika), 
• izbiro in enkratnost (različnost od načelno podobnih ponudb).       

 
Kot vse bolj bistveno dopolnilo rutin(er)skemu managementu se uveljavlja invencijsko-
inovacijski management, ki zajema ustvarjanje invencij in inovacij, zato da bi odjemalcem 
ponudili kakovost, ki jo štejejo oni za odlično, saj ustreza njihovim zahtevam in odjemalce 
prepriča ali celo navduši. Invencijsko-inovacijski management je torej vse bolj nujen pogoj 
za dovolj kakovostno poslovanje, ponudbo, poslovni uspeh in preživetje organizacij v 
razmerah sodobne konkurence. Inoviranje predstavlja osrednji vir konkurenčnosti in 
sodobne kakovosti življenja, zato mora postati državno podprta osrednja ekonomska 
kategorija (Mulej in Ženko 2004).                              
 

2.1.2 Stanje inovativnosti v Sloveniji  
 
Naložbe v znanje, raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD), inoviranje in informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo so po študijah in analizah Evropske komisije in OECD 
temeljni vzvodi za povečanje učinkovitosti in krepitev dolgoročne uspešnosti držav. 
Analiza teh dejavnikov v Sloveniji (Poročilo o razvoju 2006), ki jo je opravil UMAR3, 
kaže opazen napredek pri vlaganjih v raziskovalno-razvojno dejavnost in pri dostopu do 
interneta, zaostanek pa je viden v nezadostnem izkoriščanju inovacijskih potencialov za 
povečanje konkurenčnosti (nizek delež podjetij, ki inovirajo, šibko trženje novih 
proizvodov in storitev, nezadostno sodelovanje med podjetji in raziskovalnim sektorjem, 
majhno število patentov, relativno upadanje števila diplomantov naravoslovnih in tehničnih 
ved, nezadostna vlaganja v informacijsko-komunikacjsko tehnologijo).  
 
V letu 2004 je bil dosežen neki napredek pri vlaganjih v razvojno-raziskovalno dejavnost, 
saj se je njihov delež v BDP povečal iz 1,53% na 1,61%, s čimer se je zmanjšala razlika v 
primerjavi s povprečjem v EU. Število raziskovalcev na tisoč aktivnih prebivalcev v 
Sloveniji ne zaostaja veliko za povprečjem EU, vendar z 38% deležem raziskovalcev, 
zaposlenih v poslovnem sektorju, močno zaostaja za evropskim povprečjem (49,5%). Po 
drugi strani je delež raziskovalcev v vladnem sektorju mnogo višji od povprečja v EU, kar 
pomeni, da se v poslovnem sektorju zaposlujejo predvsem strokovnjaki za razvojno delo. 

                                                        
3 UMAR : Urad RS za Makroekonomske Analize in razvoj. 
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Tako stanje ne spodbuja lastnih raziskav v podjetjih in hromi sodelovanje z javnimi 
raziskovalnimi inštituti in univerzami. 
 
Na področju inovacij in inovativnosti ter patentnih prijav je Slovenija nekoliko 
napredovala. Evropsko inovacijsko poročilo (European Innovation Scoreboard 2005) 
ugotavlja, da je Slovenija v letu 2005 v primerjavi z letom prej nekoliko napredovala po 
vrednosti sumarnega inovacijskega indeksa in dosegla 14. mesto med državami EU. 
Sumarni inovacijski indeks sestavlja 26 kazalnikov, razvrščenih v pet kategorij, ki odražajo 
različne razsežnosti inovacijske učinkovitosti: inovacijski potencial, ustvarjanje znanja, 
inovativnost na ravni podjetij, uporabo inovacij in intelektualno lastnino. Slovenija ima 
dobre rezultate zlasti pri ustvarjanju znanja, vendar svoje inovacijske potenciale premalo 
izkorišča za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Najslabše pa se uvršča pri kazalnikih 
intelektualne lastnine in pri deležu podjetij, ki inovirajo. Šibko je tudi trženje novih 
proizvodov in storitev (proces pretvorbe invencij v tržno uspešne inovacije) in nizek je 
delež visokotehnoloških proizvodov v izvozu. Evropsko inovacijsko poročilo navaja tudi, 
da Slovenija  močno zaostaja tudi po številu patentnih prijav na milijon prebivalcev na 
evropskem patentnem uradu (EPU). V letu 2003 (začasni podatki) je imela Slovenija na 
EPU 21,9 patentnih prijav na milijon prebivalcev, EU pa 133,6.    
 
V obdobju 2002-2004 se je po podatkih Statističnega urada RS z inovacijsko dejavnostjo 
ukvarjalo 26,9 % podjetij v Sloveniji. Pri inoviranju so v ospredju podjetja, ki se uvrščajo v 
predelovalne dejavnosti; delež inovacijsko aktivnih podjetij iz predelovalnih dejavnosti je 
v obdobju 2002-2004 znašal 35%, medtem ko je bilo v storitvenenih dejavnostih 
inovacijsko aktivnih 16% podjetij. Upoštevajoč velikost podjetja, delež podjetij z 
inovacijsko dejavnostjo raste z velikostjo podjetja. Mala podjetja (podjetja z 10-49 
zaposlenimi) se še vedno najmanj ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo (19 %). Najbolj so 
se z inovacijsko dejavnostjo ukvarjala velika podjetja (podjetja z več kot 250 zaposlenimi), 
kjer je bilo inovacijsko aktivnih skoraj 70% podjetij. 
 

Delež inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja
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Slika 1: Delež inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja (Vir: SURS 2006.) 
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Velik delež inovacijsko aktivnih podjetij med velikimi podjetji je posledica tudi večjih 
izdatkov, ki jih velika podjetja namenjajo raziskovalno-razvojni dejavnostji. Končni 
podatki Statističnega urada kažejo, da smo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost 
v letu 2005 namenili 98.915,40 milijonov SIT (412,15 mio EUR), kar predstavlja 1,49% 
bruto domačega proizvoda (6% več kot v letu 2004 in za 52% več kot v letu 1996). Največ 
finančnih sredstev v letu 2005 je bilo usmerjenih v raziskave na področju industrijske 
proizvodnje in tehnologije (47.625,90 milijonov SIT oziroma 48%). 
 
Tabela 1: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po sektorju izvajanja in virih 
financiranja, Slovenija 2005  
 

Viri financiranja Skupaj 
Poslovni 
sektor 

Državni 
sektor 

Visokošolski 
sektor 

Zasebni 
nepridobitni 

sektor 
mio SIT 

SKUPAJ 98.915,40 58.193,20 23.935,10 16.566,30 220,8 
Podjetja 54.706,40 50.164,70 2.886,30 1.494,20 161,30 
Država 36.446,40 3.708,30 19.265,20 13.438,10 34,80 
Visoko šolstvo 723,30 287,50 181,10 254,80 0,00 
Privatne nepridob. 
organizacije 20,50 3,00 9,30 0,00 8,20 
Tujina 7.018,70 4.029,70 1.593,20 1.379,20 16,50 

 
(Vir: SURS 2007.) 
 
Na sposobnost države za uvajanje novih proizvodov in tehnologij vpliva tudi 
razpoložljivost ustreznih kadrov in zlasti priliv diplomantov naravoslovnih in tehničnih 
ved4. V Sloveniji se je njihovo število na tisoč prebivalcev v letu 2003 znižalo na 8,7, kar 
je še povečalo zaostanek za evropskim povprečjem, ki je znašalo 12,3. UMAR iz tega 
sklepa, da Slovenija zamuja s prilagajanjem strukture visoko izobraženih kadrov potrebam, 
ki jih narekuje hiter tehnološki razvoj in zaključuje, da lahko nadaljevanje takšnih gibanj 
oslabi inovacijsko sposobnost slovenskih podjetij v mednarodni konkurenci. Za učinkovito 
ustvarjanje, pretok in uporabo znanja za gospodarski razvoj Slovenije bo potrebno po 
mnenju UMAR-ja izboljšati kakovost izobraževanja in spodbujati vseživljensko 
izobraževanje. V tem pogledu postane izobraževanje in v njem srednje šolstvo pomemben 
dejavnik za krepitev inovativnosti v Sloveniji. 
 

2.1.3 Inovativnost med mladimi v Sloveniji5 
 
Analiza stanja med mladimi v Sloveniji, ki je ugotavljala, kako mladi obvladujejo 
invencijsko-podjetniško verigo, kdo jim pri tem nudi podporo in v kakšni meri mladi 
poznajo slovensko podporno okolje in z njim sodelujejo, je pokazala, da mladim 
primanjkuje znanj in podpore za uspešno realizacijo invencijsko-poslovne verige oziroma 
za preobrazbo invencij v inovacije.  

                                                        
4 Ta trditev uradnih virov kaže, da statistika zajema zgolj tehnično-tehnološke inovacije. Tako ni samo v 
Sloveniji. Nekateri podatki iz svetovnih študij kažejo, da so inovacije stila poslovanja in vodenja, dela s 
sodelavci, najmanj enako bistvene kot tehnično-tehnološke (IBM 2006). 
5 Povzeto po: Likar 2003. 
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Rezultati ankete, ki je bila izvedena med slovenskimi študenti in srednješolci, za 
povečevanje inovativnosti v Sloveniji niso preveč spodbudni. Ustvarjanje novih idej je še 
vedno v največji meri odvisno od lastne pobude in od sodelovanja v neposrednem okolju z 
vrstniki, prijatelji  in sošolci. Nekoliko manjšo vlogo imajo učitelji in mentorji v šoli, takoj 
za njimi pa starši, katere psihologi obravnavajo kot najpomembnejša dejavnika pri 
spodbujanju ustvarjalnosti mladih. Razmeroma velik delež spodbud temelji na natečajih in 
tudi podjetjih, ki postopno pričenjajo vzpostavljati strokovna sodelovanja s šolami in 
fakultetami, vendar premalo, da bi mlade številneje aktivno vključili v poslovni proces.  
 
Razmeroma malo tem za raziskovalno-razvojne naloge je pripravljenih na podlagi 
konkretnih problemov iz industrije, podjetij, lokalnih turističnih potreb, potreb razvoja 
lokalnih skupnosti ipd.. Avtor (Likar  2003) ugotavlja dobro razvito raziskovalno dejavnost 
v Sloveniji in meni, da gre za pravilno usmeritev, vsaj glede začetnih faz inovacijskega 
procesa, kjer so mladi precej uspešni. Odgovori namreč kažejo, da je dobra polovica 
vprašanih že imela idejo, ki bi ob nadaljnjem delu lahko postala inovacija. 
 

V kakšni meri ustvarjanju vaših novih idej pripomorejo posamezni dejavniki?
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Slika 2: Pobude za ustvarjanje novih idej med mladimi (1- ni pripomoglo, 5- maksimalno pripomoglo). 
povprečne vrednosti (Vir: Likar 2003.) 
 
Problemi se pojavijo pri obvladovanju nadaljnih aktivnosti, potrebnih za realizacijo 
invencije. Le desetino idej so anketiranci pripeljali do faze trženja. Podobno obliko padca 
števila idej v invencijsko-poslovni verigi poznamo iz raziskav v podjetniški praksi, kjer 
podatki kažejo, da le osem idej od stotih pride v obliki tržnega izdelka do tržišča, od tega 
pa se le dve uveljavita na trgu in prinašata gospodarske koristi (Mulej 2005). Iz odgovorov 
je razvidno, da je velik del idej dospel do razvojne faze.  
 
Delež tistih, ki so dosegli nadaljnje faze, potrebne za realizacijo invencije (izdelava 
poslovnega načrta, izdelava prototipa, tržna analiza, pridobivanje finančnih sredstev, 



 16

predstavitev na sejmu ali razstavi, lastna proizvodnja, povezava z gospodarstvom pri 
proizvodnji in trženju, lastno trženje ter zaščita intelektualne lastnine), upada. Glede na 
strukturo anketirancev  avtor (Likar 2003) meni, da so anketiranci delo v nadaljnjih fazah 
začeli ali delno izvedli, le redko pa so posamezne faze izvedli tako temeljito, da bi bili 
končni proizvodi na trgu resnično konkurenčni. Slednje izhaja iz dejstva, da so v 
omenjenih nadaljnjih fazah invencijsko-inovacijske verige potrebna znanja o proizvodnem 
in poslovnem delu, zaščiti intelektualne lastnine ipd., ki jih mladi in njihovi učitelji ali 
mentorji nimajo. Pogosto so vprašani vložili v realizacijo ideje mnogo truda in časa in bili 
pri tem deležni tudi pomoči vrstnikov, šole in staršev. Vendar je bila ta pomoč, glede na 
majhen del korenitih inovacijskih idej, omejena na začetne faze invencijsko-poslovne 
verige, torej na raziskovalno-razvojno fazo. 
 

Kolikšen del respondentov je zaključil posamezne faze na poti k uresničitvi 
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Slika 3: Zaključne faze na poti k uresničitvi najpomembnejšega inovacijskega projekta (Vir: Likar 
2003.) 
 
Avtor (Likar 2003) pride do sklepa, da je za pomanjkanje potrebnih znanj za uspešno 
invencijsko-inovacijsko dejavnost in za preobrazbo idej v tržno uspešne inovacije krivo 
tudi neučinkovito slovensko podporno okolje. Vprašani v večji meri poznajo neposredno le 
šolsko okolje ter organizacije, kot so Ministrstvo za šolstvo in Zavod za šolstvo, in 
programe mestnih občin ter republiške programe (Znanost mladini), ki so predvsem 
pedagoškega značaja, usmerjene v raziskave in razvoj in ne nudijo celovite podpore za 
inovativnost in podjetnost. Ostale organizacije in njihovi programi (Pospeševalni center za 
malo gospodarstvo, Gospodarska zbornica Slovenije, Urad RS za intelektualno lastnino, 
Inštitut za inovativnost in tehnologijo, tehnološki parki), ki nudijo podjetniško in finančno 
pomoč, so med mladimi razmeroma neznani in premalo izkoriščeni. Zelo malo je tudi 
sodelovanja med mladimi in podjetji ter obrtniki pri realizaciji njihovih idej, kar po mnenju 
avtorja (Likar 2003) predstavlja še neizkoriščene zmožnosti za doseganje višje stopnje 
inovativnosti v Sloveniji, saj bi povezovanje inventivnosti mladih in investicijskih ter 
poslovnih znanj in možnosti slovenskega gospodarstva prineslo nove sinergične učinke. 
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Potreba po dodatni pomoči v posameznih fazah inovacijske verige
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Slika 4: Vrednosti (točke), ki odražajo potrebo po dodatni pomoči v posameznih fazah inovacijske 
verige  (1- min, 4- max) (Vir: Likar 2003.) 
 
 
2.2 Pomen ustvarjalnosti za inovativnost 
 
Nova zamisel, ideja je rezultat človekove ustvarjalnosti. Temeljna teza o ustvarjalnosti, ki 
jo postavlja Trstenjak (Trstenjak 1981), definira ustvarjalnost kot izraz splošne dejavnosti 
in ne le kot posebno dejavnost znanstvenikov in umetnikov. Ustvarjalnost je delovanje, 
umsko delo in ker je vsako mišljenje v svojem bistvu ustvarjalno, lahko trdimo, da ima 
posameznik neko stopnjo minimalne ustvarjalnosti, onstran katere pa se različno dvigajo 
osebnostne ustvarjalne zmožnosti (Trstenjak 1981, 17).  
 

2.2.1 Opredelitev ustvarjalnosti6 
 
Glede pojma ustvarjalnosti ni enotne definicije, zato je primerneje opredeliti ustvarjalnost z 
njenimi bistvenimi lastnostmi; to so: 
 

- izvirnost, 
- inteligentnost, 
- podzavestnost in intuitivnost, 
- emocionalnost, 
- hevristična struktura mišljenja, 
- osebnostna motivacija in lastnosti ustvarjalca. 

 
Izvirnost 

                                                        
6 Povzeto po: Trstenjak 1981. 
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Izvirnost pomeni nastanek nečesa novega, enkratnega, česar prej še ni bilo. Vsaka nova 
zamisel in dognanje prejšnje znanje tako ali drugače dopolnjuje, izpopolnjuje, spreminja 
ali popravlja, zato je izvirnost v nasprotju  s trenutnim stanjem v svetu oziroma realnosti. 
Pogosto gre za zanikanje obstoječega stanja in za neko vrsto razdiralnosti. Analiza in 
razčlenitev predstavljata pogoj za ustvarjanje nečesa novega. 
 
Največkrat pridejo posamezniki do rešitve tudi brez vaje in predhodne izkušnje, ker skozi 
razčlenitev uvidijo (»aha efekt«) neki novi red in razumejo situacijo oziroma njeno rešitev. 
Čim bolj je oseba neodvisna od prejšnje izkušnje in je svobodna pri odločanju, mišljenju in 
izražanju, tem bolj je odprta za nove izvirne rešitve. Izkušnje in znanje imata zavirajoč 
vpliv na ustvarjalnost, ker uporaba že znanih poti za reševanje ne dopušča, da se človek 
preusmeri na nove pristope in prijeme. 
 
Inteligentnost 
 
Ustvarjalnost in inteligentnost sta različni kategoriji človekovih lastnosti, vendar je 
ustvarjalnost prisotna v okviru inteligence. Inteligenca se deloma prekriva z 
ustvarjalnostjo, ko je definirana kot umska sila, s katero odpiramo in rešujemo probleme 
oziroma kot sposobnost umskega mišljenja, s katerim preoblikujemo okoliščine življenja in 
ustvarjamo nova dela. Vsak ustvarjalen človek je inteligenten, ni pa vsak inteligenten 
človek tudi ustvarjalen (Trstenjak 1981, 64). 
 
Pomembna lastnost ustvarjalnosti je odprtost za problem. Odprtost inteligence se razodeva 
v spontanosti, iznajdljivosti in usmerjenosti v novost, ki je še neznana, neodkrita. 
 
Intuitivnost in podzavestnost 
 
Ustvarjalen človek uvidi rešitev problema, pride do spoznanja neposredno oziroma 
intuitivno. V intuitivnem ravnanju se odvija sklepanje in ustvarjalni proces v človekovi 
podzavesti. Lastna podzavest je vir številnih uskladiščenih informacij in predstavlja 
človekov spomin v najširšem pomenu besede, ker obsega vse znanje in vse izkušnje, 
skupaj z njihovo čustveno valenco. 
 
Logika podzavesti deluje neodvisno od človekovega zavestnega prizadevanja, zato 
podzavestni oziroma ustvarjalni proces ne moremo izzvati, niti uspešno končati in tvegamo 
le, da ga motimo in zaviramo ter speljemo v napačno neustvarjalno smer (Trstenjak 1981, 
109). Naše zavestno prizadevanje gre lahko v smeri prepoznavanja in odpravljanja ovir 
ustvarjalnega procesa. Človekovo neposredno delo ob ustvarjalnem procesu je postaviti 
vprašanje oziroma odpreti problem, ves nadaljni proces v smeri reševanja pa se odvija na 
podzavestni ravni v stanju sproščenosti, brez zavestne usmerjenosti na problem. Vendar 
ima vsak posameznik različno ustvarjalno osebnostno strukturo, zato je ustvarjalnost 
odvisna od njegovega nosilca, ki mora že v sebi nositi naravnanost k odpiranju problemov 
in iskanju ustvarjalnih rešitev. 
 
Emocionalnost 
 
Razum je potreben pri spoznavanju resničnosti in zmotnosti sodbe, ocena in vrednost 
spoznane stvari pa sta izraz spoznavne funkcije čustev ali nagona. Ko pride do intuicije in 
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uvidimo rešitev problema, nastopi obenem čustvo pravilnosti oziroma prepričanje o končni 
rešitvi.  
 
Emocionalna funkcija nenehno prehaja iz podzavesti v višino zavesti in razumske funkcije 
in je v tem pogledu povezovalna. Ustvarjalne osebe se odlikujejo v sposobnosti hitrega 
prehajanja iz podzavestne intuitivne ali čustvene funkcije, kjer se odvija multiplo 
mišljenje, ki hkrati obdeluje informacije, v zavestno razumsko ali sekvencialno mišljenje, 
ki obdeluje informacije zaporedno. Ustvarjalno mišljenje je zelo odvisno od izrabe 
multiplega mišljenja v miselni dejavnosti, ki se pojavlja predvsem v času spanja in 
rutinskih dejavnosti oziroma v inkubacijski fazi mišljenja. 
 
Čustveno funkcijo in intuitivnost povezujejo mnogi raziskovalci delovanja možganov z 
delovanjem desne možganske hemisfere, medtem ko je leva hemisfera analitično 
razumska. Pogosta značilnost ustvarjalnega procesa je hkratna uporaba analize in sinteze, 
torej leve in desne polovice možganov. V splošnem dominira leva možganska hemisfera, 
kar je značilnost zahodne kulture, zato bi morali pri vzgoji ustvarjalnosti upoštevati 
vzhodno modrost, ki z vzgojo in kulturo razvija tudi desno, ustvarjalno polovico možganov 
(Trstenjak 1981, 134). Za uravnovešanje aktivnosti leve in desne hemisfere so uporabne 
razne vzhodne meditacijske tehnike. 
 
Hevristična struktura mišljenja 
 
Pri reševanju problemov različni avtorji ločujejo dve strukturi mišljenja: epistemično 
strukturo ali znanje in hevristično strukturo ali strukturo iskanja rešitve. Za rešitev 
problema je pomembno povezovanje obeh struktur in odločilno vlogo ima hevristična 
struktura ali  ustvarjalnost. Vsak človek ima lastno individualno hevristično strukturo 
oziroma različno obnašanje pri reševanju problemov, tudi pri istem znanju. Pomembno  je 
poudariti, da je hevristična struktura nekaj kar se ne da spreminjati ali izboljševati. Kdor jo 
ima, jo lahko aktivira, kdor je nima, pa mu nobena vaja nič ne pomaga (Trstenjak 1981, 
183). 

 
Večina avtorjev z ustvarjalnim mišljenjem enači divergentno mišljenje, ki je naravnano v 
čim večje število novih idej. Nasprotno divergentnemu je konvergentno mišljenje, ki vodi 
v eno samo idejo ali rešitev. E. de Bono (Srića 1999) deli  mišljenje v vertikalno in 
lateralno mišljenje, ta delitev pa deloma sovpada s prvo. Pri vertikalnem mišljenju se misel 
razvija postopoma in je usmerjena k eni rešitvi, za lateralno mišljenje pa je značilna 
raznolikost idej ali alternativ. Mnogi enačijo lateralno mišljenje z intuitivnim, 
podzavestnim mišljenjem, vertikalno mišljenje pa  z zavestnim, racionalnim mišljenjem. 
Hevristična vrednost divergentnega mišljenja je v raznolikosti smeri, možnosti in rešitev, 
vrednost konvergentnega mišljenja pa v celovitosti uvida v strukturo posameznih 
zaporednih faz (Mayer 1991, 33). Pri ustvarjalnosti je pomembno obvladovanje 
divergentnega in konvergentnega mišljenja, za kar so primerne tehnike ustvarjalnega 
mišljenja (Pečjak 1989, 13). 
 
Osebnostna motivacija in lastnosti ustvarjalca 
 
Ustvarjalnost je zelo odvisna od osebnostne motivacije ustvarjalca. Miselno prizadevanje 
za rešitev problema izhaja iz samega subjekta, tudi če je prišla pobuda od zunaj. Brez 
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lastne notranje motivacije ali lastnega interesa nihče ne prevzema napora in tveganja pri 
iskanju nečesa neznanega, še neodkritega (Trstenjak 1981, 100). Samo zunanja motivacija 
ovira ustvarjalno delo, ker zožuje obseg neposrednega izkustva na že ustaljene načine 
reševanja problemov, zmanjšuje spontanost ter povečuje nagnjenje h konformnosti do 
družbenih vrednot in socialnih norm. 
 
Ustvarjalnost je odvisna tudi od osebnosti. Ustvarjalni ljudje so:  
 

 radovedni in razigrani ter nagnjeni k problematičnim situacijam,  
 samomotivirani in vztrajni pri uresničevanju interesov in reševanju problemov,  
 čustveno izrazite in nekonformistične osebnosti, ki zavračajo splošno sprejeta 

stališča in so svobodnega neodvisnega mišljenja,  
 sposobni prožnega mišljenja oziroma  menjavanja metod pri reševanju problemov,  
 odprtega duha in brez predsodkov.  
 večno nezadovoljni z doseženim in s stalno težnjo po ustvarjanju boljšega.  

 
Prepoznavanje osebnostnih lastnosti ustvarjalcev je pomembno za vodstvene delavce, 
katerih najpomembnejša naloga je prepoznavati in motivirati ustvarjalne sodelavce (Srića 
1999, 74). 
 
Faze ustvarjalnega procesa 
 
Ločimo pet značilnih faz pri nastajanju ideje. 
 
1. Priprava je faza, v kateri mislec zbira podatke o problemu ter ga analizira. Gre za 
preizkušanje možnih rešitev problema. 
 
2. V fazi frustracije postane mislec jezen, ker ne najde ustrezne rešitve problema in lahko 
začne dvomiti o sebi, zato je koristno narediti ustvarjalno pavzo.  
 
3. Sledi faza inkubacije, ki pomeni fazo mirovanja, vendar le na zavestni ravni, kajti v 
podzavesti ustvarjalni proces poteka dalje na poti k iskanju rešitve. 
 
4. Zaradi navideznega mirovanja in preusmeritve od problema nastopi faza inspiracije, v 
kateri se rešitev pojavi kot navdih ali nenadni preblisk,  nepričakovano in brez napora, da 
govorimo o »aha efektu«. 
 
5. V zadnji fazi verifikacije mislec preverja uporabnost uvida oziroma ideje in možnosti 
njegove uresničitve za rešitev problema.  
 

2.2.2 Ovire ustvarjalnosti in njihovo odpravljanje 
 
Na ustvarjalni proces ne moremo vplivati neposredno. S poznavanjem njegovega poteka in 
značilnosti pa lahko odpravljamo in preprečujemo vrsto ovir ali blokad, ki zavirajo 
ustvarjalnost. Razlikujemo socialne blokade ustvarjalnosti, ki izhajajo iz ustvarjalca 
samega, ter kulturne blokade, ki izhajajo iz kulturnih vrednot in okolja, v katerem živimo, 
čeprav  velja ovire ustvarjalnosti iskati predvsem v okolju in ne v ljudeh (Mayer 1991, 62). 
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Negativne presoje  
 
Presojanje je povezano z našimi pričakovanji glede rezultatov dane aktivnosti in gre 
ponavadi v smer zavračanja tistega, kar ni v skladu z družbenimi normami in vrednotami. 
Tako lahko vzgoja in kulturne vrednote privedejo do  samoobsojanja in nepriznavanja 
lastne ustvarjalnosti. Tudi pričakovano negativno vrednotenje ustvarjenih idej pri 
nadrejenih zavira ustvarjalno iniciativo zaposlenih. Podjetje s svojo strogo organiziranostjo 
ponavadi terja od zaposlenih konformizem in določene zunanje navade in obnašanje, kar 
predstavlja možnost določene kolektivne sodbe za ustvarjalca. 
 
Pri odpravljanju te ovire je pomembno pri posameznikih razvijati pozitiven odnos do sebe 
in do okolja. V poudarjanju nekonformizma in kršenja uveljavljenih pravil, svobode 
mišljenja in izražanja ter sprejemanja napak kot sredstva za učenje je poglavitna naloga 
vodstvenega kadra pri ustvarjanju ugodne klime v podjetju. Presojanju s končnimi in 
prezgodnjimi sodbami se je mogoče izogniti tudi z usmerjanjem pozornosti k lastnim 
mislim in zavedanjem negativnih miselnih vzorcev ter njihovim zavračanjem. Obenem je 
za odpravljanje negativnih presoj potrebno tudi spodbujanje radovednosti, ki je popolnoma 
obraten proces, saj odkriva nepoznano. Bistvo ustvarjalnega preživetja podjetja je prav v 
spodbujanju radovednosti oziroma poizvedavosti med poslovnimi partnerji in med 
zaposlenimi na sestankih, srečanjih in v vsakodnevni komunikaciji (Berginc in Krč 2001, 
107). 
 
Domneve in sumi  
 
Togo vztrajanje pri domnevah in sumih pogosto onemogoči ustvarjalno mišljenje, ki 
upošteva tudi druge možnosti. Da bi se izognili ustvarjanju napačnih problemov in hkrati 
spodbudili ustvarjalno mišljenje za iskanje drugih možnih rešitev, je potrebno stalno 
preverjanje svojih domnev. Pomanjkanje informacij pogosto privede do napačnih 
prepričanj, zato naj bi organizacije vlagale v lastno informacijsko infrastrukturo. 
 
Popolno sprejemanje mišljenja, da smo ali nismo zmožni nečesa izpeljati ali doseči 
predstavlja največjo oviro. Tako je za ustvarjalno reševanje problemov pomembno 
prepričanje o lastni ustvarjalnosti in predvsem prepričanje, da se ustvarjalnega mišljenja 
lahko naučimo s pomočjo metod spodbujanja ustvarjalnosti. Tehnike ustvarjalnega 
mišljenja vplivajo na naše notranje ustvarjalno razpoloženje, kajti z njimi vplivamo na 
divergentno mišljenje, ki daje možnosti za veliko raznolikost idej. 
 
Metode spodbujanja ustvarjalnega mišljenja nam pomagajo pri obvladovanju reševanja 
problemov. Z njihovo uporabo nujno podvomimo o tradicionalnih metodah in o 
obstoječem znanju. Silijo nas, da se oddaljimo od togosti in logičnih rešitev, da ponovno 
preverimo stare navade mišljenja in odstranimo vpliv tistih stališč, domnev in prepričanj, 
norm in vrednostnih sodb,  ki bi lahko ovirale našo ustvarjalnost. 
 
Emocionalne blokade  
 
Strah pred neuspehom in tveganjem predstavljata eno najpogostejših zavor ustvarjalnosti. 
Iz potrebe po iskanju varnosti se posamezniki izogibajo vsaki neznani in negotovi situaciji, 
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s čimer bi zmanjšali verjetnost napak ali celo kazni zaradi napak. Ta ovira izvira predvsem 
iz naše vzgoje, ki poudarja izogibanje vsakemu tveganju, vendar razumevanje in 
sprejemanje neuspehov kot neizogibnih spremljevalcev na poti h končnemu uspehu pri 
nadrejenih in sodelavcih bistveno pripomore k zmanjšanju odpora do tveganja. 
 
Pomanjkanje energije in čezmerni stres  
 
Človek lahko nosi v sebi velike ustvarjalne potenciale, vendar jih v življenju ne razvije in 
ne uveljavlja, ker podleže že relativno šibkim oviram na poti realizacije ustvarjalnega 
dosežka. Največja umetnost aktiviranja človeških potencialov je v vzpostavitvi 
ustvarjalnega vzdušja in aktivaciji ustvarjalnega procesa pri ljudeh s šibkimi energetskimi 
potenciali, ki nimajo energije, da bi vedno znova premagovali ovire, ki preprečujejo 
uresničitev njihovih zamisli (Mayer 1991, 61). 
 
Tudi čezmerno izpostavljanje stresom na delovnem mestu zavira ustvarjalnost zaposlenih. 
V stresnem stanju upade učinkovitost mišljenja, učenja in vseh drugih spoznavnih operacij. 
Posebno je prizadeto ustvarjalno mišljenje, saj se oseba vede stereotipno in togo (Pečjak 
2001, 96). Po mnenju psihologov ljudje stresno stanje pogosto doživljajo z občutki, da jim 
venomer primanjkuje časa, da imajo prezahtevne naloge, oziroma da se nahajajo v 
brezizhodnem položaju. Stopnjevanje njihove zaskrbljenosti ima za posledico pešanje 
ustvarjalnega mišljenja in sposobnosti za sprejemanje odločitev. 
 
Za odpravljanje čezmernega stresa so uporabne tehnike za vzpostavljanje varnostnih zapor 
pred stresom, ki vključujejo prevzemanje odgovornosti za lastni stres, prepoznavanje svoje 
optimalne ravni stresa, uravnovešanje dela in prostega časa ter počitka in vaje za 
sproščanje. Glede pomanjkanja časa je pomembno, da organizacije in posamezniki dela in 
opravila načrtujejo tako, da predvidijo tudi čas za razmišljanje o problemih, za razprave o 
novih idejah in čas za uporabljanje raznih tehnik za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. 
 

2.2.3 Spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih 
 
Nizka motivacija zaposlenih predstavlja najmočnejšo oviro ustvarjalnosti. Kot je bilo že 
poudarjeno predstavlja motivacija ključno sestavino ustvarjalnosti tako za sam ustvarjalni 
proces kot tudi z vidika spodbujanja ustvarjalnosti. Rezultati mnogih raziskav potrjujejo, 
da so posamezniki mnogo bolj ustvarjalni, če so notranje motivirani z lastnimi potrebami, 
zadovoljstvom, uživanjem in z izzivi pri svojem delu. Močna osebnostna motivacija je 
značilnost ustvarjalnih ljudi, ki nagnjenost za odpiranje novih problemov nosijo že v sebi. 
Vendar je pri manj ustvarjalnih ljudeh pomemben dejavnik spodbujanja ustvarjalnosti 
zunanja motivacija. Razločevati je namreč potrebno ustvarjalni proces, ki ga sproža in 
vzdržuje ustrezna notranja motivacija, in proces realizacije ustvarjalnih dosežkov v praksi, 
ki je v veliki meri odvisen od podpore in spodbude iz okolja (Mayer 1991, 61). 
 
Zunanje spodbude so lahko materialne ali nematerialne. Materialne spodbude v obliki  
denarnih nagrad ali prejemkov določenega odstotka ugotovljene čiste gospodarske koristi 
od izboljšave ali drugačne inovacije zvišujejo osebni dohodek ustvarjalca in vplivajo na 
delovno uspešnost. Naloga organizacije je priprava pravilnih meril za vrednotenje 
ustvarjalnega dela in pošteno plačilo za opravljeno delo. 
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Nepriznavanje intelektualne lastnine in avtorskih pravic je eden izmed največjih vzrokov, 
ki zavirajo ustvarjalnost. Pravice intelektualne lastnine, tako moralne kot tudi ekonomske, 
pomenijo za avtorja strokovno priznanje okolja in sodelovanje na trgu izdelkov in storitev 
oziroma gospodarsko izkoriščanje avtorskega dela (Pretnar 2002). 
 
Vendar delo ni edina vrednota in potreba, za katero si človek prizadeva. Temeljna 
človekova potreba po stopnjevanju dražljajske napetosti in potreba po stalni aktivaciji 
sprožata ustvarjalne sile v odpiranje novih problemov in tako človek ubeži dolgočasju in 
daje smisel svojemu življenju (Trstenjak 1981, 213). Cilj vse človekove ustvarjalnosti je 
samouresničitev ali izoblikovanje lastne osebnosti in ne materialne dobrine. Med internimi 
nematerialnimi spodbudami ustvarjalne dejavnosti lahko organizacija uvaja diplome, 
pohvale in priznanja ter posredovanje dosežkov javnosti preko internih glasil. Tudi različne 
bonitete, kot je omogočanje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, so učinkovite 
nematerialne spodbude.  
 
Temeljna naloga moderne organizacije, da bi  povečala svojo inventivnost, je zato v 
vzpostavitvi pozitivnega odnosa do ustvarjalcev in ustvarjalnosti. Le priznavanje 
inventivne in inovativne dejavnosti ter dela ustvarjalcev kot enakovredne in cenjene  
aktivnosti v podjetju ter sprejemanja ustvarjalnosti kot neobhodnega dela delovnega 
procesa  lahko dodelijo vlogi inovatorja pravilno vrednost. Vsekakor pa naj motiviranje 
ustvarjalcev upošteva dejstvo, da najučinkovitejša motivacija izhaja iz ustvarjalca samega 
in se manifestira kot občutek zadovoljstva in navdušenja pri delu. Motivirati ali vplivati na 
zaposlenega ni mogoče brez njegovega sodelovanja, ki pa se ustvarja le z recipročnim 
upoštevanjem in usklajevanjem potreb ljudi, ki skupno opravljajo delo v konfliktnih 
razmerah vsakdanjega življenja v organizaciji (Mayer 1991, 106). 
 

2.2.4 Ustvarjalno sodelovanje in timsko delo 
 
Čeprav inovacije pogosto ustvarjajo posamezniki, je za spodbujanje ustvarjalnega dela v 
organizaciji primerno ustvarjalno sodelovanje oziroma ustvarjalno skupinsko delo. 
Raziskave potrjujejo tezo, da imajo skupinske inovacije večjo stopnjo povezanosti z 
družbeno koristnostjo kot pa individualne (Berginc in Krč 2001,155). Več povezovanja s 
sodelavci, iskanje skupnih rešitev in doživljanje skupnega uspeha odpira poti do večje 
ustvarjalnosti, ker odpravlja številne ovire, kot so nezupanje, strah pred neuspehom in 
zmotna prepričanja ter motivira udeležence za ustvarjalno mišljenje. 
 
V skupini ali timu deluje posameznik vedno bolj sproščeno, samozavestno in ustvarjalno, 
kar bogati njegovo osebnost in krepi medsebojne odnose ter vzpostavlja ugodno 
ustvarjalno ozračje v organizaciji. Prednost skupinskega dela  je tudi v večanju zaupanja in 
neposrednosti v odnosih tudi pri odpravljanju ovir za objektivno sprejemanje drugih in 
njihovih idej. Komunikacijske ovire zoper ustvarjalnost, kot so ukazovanje, grožnje, 
moraliziranje, kritiziranje in smešenje se z uvajanjem skupinske ustvarjalnosti bistveno 
zmanjšajo (Matos 1994, 48). 
 
Timsko delo je obenem podlaga za ustvarjalni dialog in izhodišče za uporabo različnih 
metod in tehnik ustvarjalnega mišljenja, ki se razlikujejo predvsem po pravilih in pogojih 
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za potek. Individualne tehnike spodbujajo ustvarjalni dialog s samim seboj, medtem ko 
skupinske tehnike spodbujajo diskusijo, ki predstavlja prvotnejšo obliko komuniciranja. 
Klasična metoda za interaktivno spodbujanje ustvarjalnega mišljenja je brainstorming ali 
ustvarjalni pretres, poleg katere pa so se razvile še brainwriting ali zapisovanje misli, 
metoda delfi, sinektika, morfološka analiza, diskusijska tehnika in številne druge, ki so 
uporabne za reševanje različnih vrst problemov razvoja tehnologije, novih proizvodnih 
programov, v trženju in tudi za reševanje problemov strateškega managementa. Naloga 
organizacije v sodbnih razmerah tržne konkurence je v uvajanju metod in tehnik 
ustvarjalnega mišljenja v delovni proces in v spodbujanju izobraževanja zaposlenih za 
njihovo uporabo. 
 
V organizaciji, kjer je prisotna specializacija in delitev dela, je ustvarjalno sodelovanje 
med ožje specializiranimi strokovnjaki ter različnimi oddelki vedno bolj zaželeno. 
Sodelovanje mnogih je potrebno tudi z vidika ohranjanja potrebne in zadostne celovitosti 
razmišljanja, delovanja in reševanja problemov v organizaciji. Za vzdrževanje 
ustvarjalnega sodelovanja  je smiselno slediti naslednjim smernicam (Mulej in Ženko 
2004, 103): 
 

1. celovitost namesto enostranskosti razmišljanja, delovanja in obnašanja v 
vsakdanjem delu in življenju, 

2. odprtost namesto izoliranosti, osame in samozadostnosti pri razmišljanju, delovanju 
in obnašanju v vsakdanjem delu in življenju, 

3. dinamičnost namesto statičnosti, nespremenljivosti, neprilagodljivosti razmišljanja, 
delovanja in obnašanja v vsakdanjem delu in življenju, 

4. interdisciplinarnost (medstrokovnost) namesto zaprtosti v lastno stroko pri 
razmišljanju, delovanju in obnašanju v vsakdanjem delu in življenju, 

5. tveganost (verjetnost) namesto pričakovanja deterministične zanesljivosti pri 
razmišljanju, delovanju in obnašanju v vsakdanjem delu in življenju, 

6. uporaba materialistčne  (vso stvarnost povzemajoče) dialektike za upoštevanje 
sosodvisnosti in zato dialektičnega sistema vidikov, 

7. uporaba tipologij sistemov in modelov za razmejevanje soodvisnih delov celote 
8. realističnost posploševanja spoznanj, ki jih dajejo posamične in delne analize v 

okviru posamičnih tipov sistemov in modelov za preprečevanje odmika od 
stvarnosti v razmišljanju, delovanju in obnašanju v vsakdanjem delu in življenju 

9. uporaba dialektičnega sistema za zajemanje vseh bistvenih in samo bistvenih 
vidikov kot sistema pri razmišljanju, delovanju in obnašanju v vsakdanjem delu in 
življenju, 

10. upoštevanje soodvisnosti analize in sinteze pri razmišljanju, delovanju in obnašanju 
v vsakdanjem delu in življenju. 

 
Za doseganje celovitosti pri ustvarjanju je Mulej s sodelavci razvil aplikativno 
metodologijo s postopkom USOMID7 / NOVOST8, ki jo povzema slika 5. 
 

                                                        
7 Kratica USOMID označuje ustvarjalno sodelovanje za množično inventivno dejavnost. 
8 N - nabor in izbor teme za obravnavo; O - opis izbrane neloge; V - vrednotenje podatkov; O - odločitev za 
rešitev; S - sprememba starega stanja; T - trajnost novega stanja in s koraki: 1) posamično pisno razmišljanje, 
2) kroženje zapisov in dodatno posamično razmišljanje, 3) razprava za usklajevanje zapisov, 4) zapisnik 
skupnih spoznanj. 
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N = nabor  
in izbor teme 

Naberi možne teme, 
izberi eno in pripravi 
njeno obravnavo od 
opredelitve izhodišč,  
poti, ciljev. 

Premislek o sebi kot raziskovalcu, avtorju, opazovalcu, 
upravljalcu, o okoliščinah predvidene dejavnosti in o njenem 
okvirnem programiranju, vključno z omreženjem (okvirno 
obravnavanih) globalnosti in podrobnosti, vse do opredelitve 
izbrane/ih nalog/e, ki se kasneje obravnava/jo tako podrobno, kot 
štejemo za potrebno in smiselno. 
 

Op = opis 
izbrane naloge 

Opiši podatke in 
dejstva za vsako 
izbrano nalogo 
posebej. 

Z okvirnim programom podprt premislek o podrobnostih o vsaki 
izbrani nalogi posebej z več razmejenih in povezanih vidikov (s 
pomočjo povezovalnega programa in okvirnih programov za 
nekaj njegovih korakov, da bo premislek tekel ustvarjalno). 
 

V = vrednotenje 
in analiza 
podatkov 

Vsebinsko prouči 
zbrane podatke, zlasti 
glede na vzroke, 
nastalega problema in 
na njegovo skrito 
ozadje. 

Z okvirnim programom podprt in usmerjen premislek, od kod in 
zakaj so obravnavani problemi nastali. Tako iščemo skrita 
ozadja. Za to uporabimo dialektični sistem vidikov, ki ga štejemo 
za ustreznega, ob upoštevanju, katere vidike smo v fazi N 
postavili v ospredje razmišljanja. Analiza se konča s predlogom 
sklepov za rešitev problema. 
 

Od = preveritev, 
odločitev za 
rešitev 

Odločitev, kateri 
izmed predlogov za 
sklep se izbere, ker 
velja za najbolj 
stvarnega. 

Predlog sklepov je nastal v nekem metodijskem okviru, ki ga 
morda nismo dovolj natančno opredelili in preverili z vidika, ali 
omogoča dovolj stvarno obravnavo, tj. 1. sintezo izhodišč 
analize, 2. analizo podatkov na tej podlagi in 3. sintezo sklepov 
iz analize. Preverimo. Potem se odločimo. 
 

S = sprememba 
dane prakse 

Pripravi načrt za 
uresničitev odločitve 
in ga uresniči v 
praksi kot novost, 
morda inovacijo. 

Povežemo (dosedanjo) teoretično pripravo in (sledečo) praktično 
fazo ustvarjalnega (so)delovanja. Zajemimo vse korake (1. 
posamično pisno razmišljanje (p.p.r.), 2. kroženje zapisov in 
dodatno p.p.r. na njihovi podlagi, 3. burjenje možganov z 
razpravo, da bi sintezno povezali zapisane in nove zamisli, 4. 
odločitev in zapisnik). Vsakega je mogoče posebej obdelati s 
postopkom NOVOST. O stopnji podrobnosti se odločimo za 
vsak primer posebej. Stara praksa se prenovi (če  koristno, gre za 
inovacijo). 
 

T = trajnost 
novosti 

Zagotovi vzdrževanje 
novosti, da je ne 
opustijo. Pobude za 
nove izboljšave. 

Morda nova rešitev ne ustreza vsem, ni dovolj celovita, ne rešuje 
vseh težav, povzroča nove probleme. Moramo jo zato raziskovati 
dalje in izboljševati, uporabiti nov krog NOVOST. Običajno se 
pojavijo nove težave in zato uporabimo postopek NOVOST 
vedno znova. 
 

 
Slika 5: Kratka dialektično sistemska opredelitev vsebine postopka novost  (Vir: Mulej in Ženko 2004, 
108.) 
 

2.2.5 Vpliv sloga vodenja in organizacijske strukture na ustvarjalnost zaposlenih  
 
Realizacija zastavljenih ciljev je možna le z organiziranjem delovnega procesa in 
usmerjanjem oziroma vplivanjem na zaposlene, da bi ti kar najbolje izrabili svoje 
zmožnosti in  svoje delo opravili najbolje. Uspešno vodenje ustvarjalnih posameznikov 
zahteva dobro poznavanje značilnosti ustvarjalnega procesa in vseh ovir ustvarjalnost ter 
tehnik in metod za pospeševanje ustvarjalnega mišljenja tako pri samem vodstvenem kadru 
kot pri ostalih zaposlenih. Organizacija naj zato posveča posebno skrb usposabljanju 
vodilnih kadrov za upravljanje invencijsko-inovacijske dejavnosti. 
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Slog vodenja, ki ga uporablja vodja pri delu z ustvarjalnimi ljudmi, je pomemben dejavnik 
spodbujanja ustvarjalnosti, saj nepravilen pristop do ustvarjalca pomeni oviro 
ustvarjalnosti. Z ustvarjalnega vidika predstavlja demokratsko vodenje učinkovit način 
spodbujanja individualne in skupinske ustvarjalnosti, ki daje tudi največje delovne učinke. 
Pri demokratskem vodenju delavci skupno določajo cilje, načrtujejo dejavnost in zanjo 
odgovarjajo. Večja svoboda ustvarjalcev pri izvajanju ustvarjalnega dela in možnost 
strokovnega odločanja pomeni odgovornost za rezultate lastnih odločitev, kar daje 
ustvarjalcem nekaj avtoritete, ki pozitivno vpliva na ustvarjalnost. Vodja dejavnost 
koordinira, sodelavce usmerja, jim strokovno svetuje, odloča pa s soglasjem. Nasprotno je 
za ustvarjalno delo popolnoma zavirajoč avtokratski stil vodenja, kjer vodja le izdaja ukaze 
in povelja podrejenim (Mayer 1991, 137). 
 
Pri nadzoru ustvarjalnih dejavnosti je  potrebno upoštevati, da je ustvarjalnost povezana z 
veliko stopnjo negotovosti in da jo tog nadzor zelo ovira. Tako ni mogoče z gotovostjo 
predvideti in načrtovati niti kakovosti izvedbe niti potrebnega časa za dosego ustvarjalnega 
rezultata ter postavljati kakršnih koli trdnih meril ali standardov pri  njegovem 
uresničevanju. Bistvo nadzora ustvarjalnih dejavnosti je ohranjanje pozitivnega ozračja in 
navdušenja ter nevsiljivo spremljanje dela in rezultatov, kot tudi odstranjevanje 
nepotrebnih ovir, ki bi lahko oteževale ustvarjalno delo in zavirale ustvarjalnost (Srića 
1999, 197). 
 
Vodenje ustvarjalnosti zahteva tudi spremembo organizacijske strukture, ki mora postati 
bolj sprejemljiva za spremembe tako v okolju kot tudi v sami organizaciji, kjer se mora 
prilagajati ustvarjalnemu delu in potrebam ustvarjalcev. Birokratska struktura, ki vse 
dejavnosti v organizaciji natančno definira, regulira in predpiše, pomeni vir odpora proti 
novim idejam. 
 
Za spodbujanje ustvarjalnosti mora zato organizacija v sodobnem dinamičnem okolju 
izvajati številne aktivnosti za ustvarjanje odprte decentralizirane organizacijske strukture,  
odpravljanje birokratskih ovir,  spodbujanje učinkovite komunikacije in pretoka informacij 
na vseh nivojih organizacije, razvijanje eksperimentalnih lastnosti ter ustanavljanje skladov 
za razvijanje prototipov in inovacij in zagotavljanje vseh pogojev za preživetje idej in za 
njihovo profesionalno vrednotenje (Berginc in Krč 2001, 135).  
 

2.2.6 Pomen ustvarjalnega ozračja in kulture inovativnosti v organizaciji 
 
Za upravljanje ustvarjalnosti mora vodstvo imeti jasno vizijo in znati svoje sodelavce 
spodbuditi, da tej viziji sledijo. Opredelitev in seznanjenje zaposlenih z vizijo podjetja v 
prihodnosti je pomemben dejavnik uspešnosti podjetja, kajti vizija bistveno vpliva na 
politiko podjetja in poslovne strategije za razvoj konkurenčnih prednosti podjetja. Vendar 
se v sprejemanju odločitev in v celotnem poteku upravljanja in vodenja podjetja odražajo 
temeljne vrednote in načela udeležencev podjetja. Da poveča inovativnost, mora 
organizacija razvijati takšno kulturo podjetja, kjer bodo ustvarjalnost in ustvarjalno 
mišljenje, sodelovanje, raziskovalno obravnavanje problemov, odprtost do novih idej ter 
pripravljenost za učenje splošno sprejete vrednote tako pri vodstvenem kadru kot tudi pri 
ostalih zaposlenih. 
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Najbolj učinkovito spodbujanje ustvarjalnosti je vodenje z dobrim zgledom. Vodja mora 
tako biti pogumen vizionar, ki je izviren, neodvisnega in nekonformističnega duha, 
demokratičen in predvsem mora znati prisluhniti potrebam zaposlenih in jih podpirati pri 
uresničevanju ustvarjalnih zamisli (Srića 1999). Njegova osnovna naloga je torej, da s 
spodbujanjem sodelovanja in vsakodnevnih medčloveških odnosov v organizaciji, ustvarja 
in vzdržuje ustvarjalno vzdušje. Ustvarjalna atmosfera pomeni nenehno usmerjenost v 
spreminjanje in preseganje obstoječega, neke vrste napetost in tekmovalnost s konkurenco 
ter zadovoljstvo, ki spremlja delovne uspehe (Mayer 1991, 158). V vsakdanjem delovnem 
okolju izpolnjuje pogoje za ustvarjalno vzdušje ravno ustvarjalna delovna skupina, v kateri 
vladajo dobri medosebni odnosi, sproščenost, ustvarjalni dialog, kjer ni bojazni pred 
avtoriteto formalnega vodje, ampak vlada demokratičnost. 
 
Mayer (1991) trdi, da je ključna naloga managementa, da poveča inovativnost organizacije, 
pravilno vrednotenje vloge človeških virov v podjetju in upoštevanje in usklajevanje 
potreb zaposlenih ter oblikovanje takšne kulture podjetja, ki goji pripadnost zaposlenih, 
skrb za njihovo zadovoljstvo in osebni razvoj. Posluh za potrebe ustvarjalnih 
posameznikov in skupin omogoča sovpadanje individualnih interesov z interesi podjetja, 
kar krepi osebni uspeh zaposlenih in poslovni uspeh celotne organizacije in njeno 
preživetje v sodobnih negotovih razmerah tržne konkurence. 

 
Ustvarjalnost je človekova potreba, zato je pomembna naloga organizacije odkrivanje 
talentov zaposlenih in spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje 
potrebnih znanj na ustreznih delovnih področjih ter podpiranje uresničevanja njihovih 
ustvarjalnih zamisli s primerno organizacijsko strukturo in slogom vodenja.  
 
Ko posameznik v sproščenem delovnem okolju, kjer vladajo dobri medosebni odnosi, 
komunikacija in demokratičnost, opravlja dela in naloge, ki mu jih narekujejo lastni talenti, 
s katerimi lahko pride do izraza njegova ustvarjalnost, je odprta pot do ustvarjalnih 
dosežkov, ki pomenijo tako osebni uspeh ustvarjalca in njegovo samouresničitev kot tudi 
uspeh celotne organizacije in njeno preživetje in razvoj v sodobnih razmerah globalne 
konkurence.  
 

Neustvarjalna družba Ustvarjalna družba 
konkurenca sodelovanje znotraj skupine, 

konkurenca navzven 
materialna učinkovitost duhovne vrednote, samoaktualizacija 
zunanja motivacija notranja motivacija 
ukazovalna hierarhija nehierarhični timi 
liderstvo (avtokratsko vodenje) kolektivna interakcija pri upravljanju 
oblast posameznikov enakopravnost 
konformizem nekonformizem 
enotnost pluralizem 
nacionalizem kozmopolitizem 
rutina invencija 
množičnost individualnost 

 
Slika 6: Primerjava značilnosti neustvarjalne in ustvarjalne družbe (Vir: Mulej in Ženko 2004, 156, citat 
po Pečjaku 2001.) 
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Družba najbolj spodbuja ustvarjalnost, invencije in inovacije, kadar dopušča in omogoča 
čim večje razlike v mišljenju, torej kadar je demokratična. Neustvarjalna in ustvarjalna 
družba imata še naslednje značilnosti (slika 6) (Mulej in Ženko 2004, 156). 
 
Vendar morata ustvarjalnost in ustvarjalno delo postati družbeno sprejeti vrednoti in 
ustvarjalci priznani nosilci družbenega razvoja, kar zahteva spremembe tako v vzgoji kot 
tudi v kulturi. Potrebna je vzgoja k spontanemu mišljenju, svobodi odločanja in izražanja 
ter sprejemanju tveganja in negotovosti. K uveljavljanju ustvarjalnosti lahko veliko 
pripomore izobraževalni sistem, ki z razvija ustvarjalno mišljenje in uvaja tehnike 
ustvarjalnega mišljenja za večjo uporabo domišljije, intuicije in radovednosti za reševanje 
in odpiranje problemov.  
 
 
2.3 Pomen podjetnosti za inovativnost  
 
Vsaka še tako obetavna zamisel, ki je rezultat ustvarjalnega procesa, ne privede do novega 
za odjemalce uporabnega izdelka ali storitve, če se le-ta ne udejani v praksi. Potrebna je 
zato poleg ustvarjalnosti tudi podjetnost oziroma podjetniški duh, ki  predstavlja bistveno 
lastnost posameznika pri prepoznavanju potreb trga, razvijanju novih zamisli v podjetniške 
priložnosti ter organiziranju potrebnih aktivnosti za njihovo uresničitev.                                                       
 

2.3.1 Definicija podjetnika 
 
V literaturi zasledimo različne opredelitve podjetništva in podjetnika. Podjetništvo je 
proces, v katerem z uporabo potrebnega časa in napora ustvarimo nekaj, kar ima novo, 
večjo vrednost, pri čemer so prisotna finančna, psihološka in socialna tveganja, rezultat 
podjetniškega procesa pa je nagrada bodisi v denarni obliki ali kot osebno zadovoljstvo in 
neodvisnost (Glas 1999, 37).  
 
Odločitev ustanoviti novo podjetje pomeni za posameznika sprejemanje tveganja in 
neuspeha ter vlaganje precejšnjega napora in časa v podjetniški ustvarjalni proces. 
Podjetniški odločitveni proces vsebuje gibanje od sedanjega življenjskega sloga k 
ustanovitvi novega podjetja. Pri tem igra veliko vlogo pri posamezniku dojemanje, da je 
ustanovitev novega podjetja zaželena. Tako dojemanje izvira iz kulture, družine, učiteljev 
in prijateljev posameznika. Poleg podjetniške kulture je pri ustanovitvi novega podjetja 
pomembno, da so zagotovljene realne možnosti, pri čemer so pomembni vlada, ki skrbi za 
infrastrukturo, izobraževalni sistem in podjetniško podporno okolje, znanje iz trženja 
izdelkov in storitev, dostop do finančnih sredstev in vzorniki oziroma uspešni podjetniki. 
 
Vzorniki so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na izbiro kariere 
podjetnika. Vzorniki so lahko starši, bratje in sestre, drugi sorodniki ali drugi podjetniki 
(Antončič 2002, 93). V izobraževanje bi morali zato vključiti tudi sodelovanje uspešnih 
podjetnikov s šolskimi ustanovami z organiziranjem srečanj z uspešnimi podjetniki, 
navezavo šolskih projektov z izbranimi organizacijami in podjetji iz okolja oziroma 
mentorstvo. 
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Podjetnik potrebuje za ustanovitev in upravljanje novega podjetja formalno izobrazbo in 
izkušnje v poslu. Čeprav je izobraževalni sistem pomemben za zagotavljanje potrebnega 
poslovnega znanja, so posamezniki uspešnejši pri ustanavljanju podjetij na področjih, kjer 
so bili prej zaposleni. Podjetniki se ne rodijo – razvijejo se (Antončič 2002, 34). Za razvoj 
podjetništva bi morala biti vloga učitelja na vseh stopnjah izobraževalnega sistema  
spodbujanje podjetništva v vseh izobraževalnih usmeritvah, ne glede na izbrano 
izobraževalno področje in poklicno pot učencev in dijakov. 
 
Celoten odnos s starši, ne glede na to, ali so podjetniki ali ne, je najpomembnejši vidik 
družinskega okolja v otroštvu, ko gre za razvoj želje posameznika po podjetniškem 
udejstvovanju. Starši podjetnika morajo dajati oporo in spodbujati neodvisnost, 
uveljavljanje in odgovornost (Antončič 2002, 90). Iz tega sledi, da lahko tudi izobraževalni 
sistem, ki dandanes v veliki meri dopolnjuje vlogo družine, oziroma učitelji spodbujajo 
zgoraj naštete lastnosti pri učencih in dijakih. 
 
Večina podjetnikov se začne ukvarjati s podjetništvom med 22. in 45. letom in ponavadi so 
zgodnejši začetki kariere uspešnejši od kasnejših (Antončič 2002, 91). V tem pogledu je 
spodbujanje podjetništva v srednji šoli ključnega pomena, da se mladi odločajo za 
ustanavljanje novih podjetij.  
 
Čeprav so motivacije za ustanovitev podjetja zelo različne, je najpogosteje navedeni razlog 
za odločitev postati podjetnik neodvisnost – ne delati za nekoga drugega. Druga dva 
pomembna motivacijska dejavnika sta denar in uveljavitev na delovnem področju 
(Antončič 2002, 92).  Pri slovenskih podjetnikih in podjetnicah sta najpomembnejša 
dejavnika za prehod v podjetništvo  nezadovoljstvo z delom v nekdanjem družbenem 
podjetju ter zaznava in uresničenje donosne priložnosti (slika 7). 
 

 
Slika 7: Podjetniški odločitveni proces (Vir: Hisrich, Robert D. (1986) v Antončič 2002, 31.) 
 
Kljub temu da  mnogi posamezniki želijo ustanoviti svoje podjetje in postati tako »sam 
svoj gospodar«, jih sorazmerno malo to željo tudi udejanji, ker vidijo številne ovire in 
zadržke (Glas 1999, 55): 

Sprememba dosedanjega 
življenjskega sloga 

 
• delovno okolje 
• prekinitev  

Ustanovitev novega podjetja 
 

zaželenost: 
1. kultura 
2. subkultura 
3. družina 
4. učitelji 
5. vrstniki 

 
 
možnost: 

1. vlada 
2. izkušnje 
3. trženje 
4. financiranje 
5. vzorniki 
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 strah pred neuspehom, 
 bojazen pred prevelikim finančnim tveganjem, 
 bojazen, da ideja ni dovolj dobra za uspešno poslovanje, 
 dvom o lastnih zmožnostih vodenja podjetja, 
 dvom ali bo znal tržiti svoj proizvod/ storitev,  
 bojazen, da ob neuspehu ne bo dobil dela, 
 želi družabnika (da ne bo sam), ne zna ga najti, 
 zadovoljstvo s sedanjim delom – ne želi zapustiti organizacije, 
 družinske odgovornosti (nezadostna podpora družinskih članov). 

 
Izobraževalni sistem lahko s spodbujanjem podjetniških in drugih vrednot podpre tudi  
odpravljanje strahov in ovir pri odločitvi za samostojno podjetniško delovanje. 
 
Rebernik  identificira v zgodovini ekonomske misli naslednje vloge podjetnika (Rebernik 
1996): 
 

1. Podjetnik je oseba, ki nosi riziko, ki je povezan z negotovostjo. 
2. Podjetnik je oseba, ki zagotavlja finančni kapital. 
3. Podjetnik je inovator. 
4. Podjetnik je tisti, ki odloča. 
5. Podjetnik je gospodarski voditelj. 
6. Podjetnik je manager. 
7. Podjetnik je organizator in usklajevalec ekonomskih virov. 
8. Podjetnik je lastnik podjetja. 
9. Podjetnik je tisti, ki zaposljuje proizvodne vire. 
10. Podjetnik je tisti, ki sklepa pogodbe. 
11. Podjetnik je tisti, ki presoja. 
12. Podjetnik je alokator različnih proizvodnih virov med različne alternativne uporabe. 
13. Podjetnik ruši ekonomsko ravnovesje. 
14. Podjetnik vzpostavlja ekonomsko ravnovesje. 
15. Podjetnik kompletira proizvodne vire. 

 
Začetnik sodobnega razumevanja podjetništva je Shumpeter, ki poudarja vlogo podjetnika 
kot inovatorja. Podjetnik je inovativen in inovacija je njegov specifičen instrument. 
Podjetnik je torej človek, ki ustvarjalno upravlja inovacije; uporablja invencije, potencialne 
inovacije ter dele dane rutine, da iz njihove sinergije ustvarja inovacije (Mulej in soavtorji 
1994, 181). V sodobnosti je večina najuspešnejših podjetnikov dejansko uspela z 
inovativnim pristopom pri uvajanju in prodaji izdelkov, in sicer z inovativnim pristopom v 
proizvodnem, storitvenem in prodajnem procesu ter vodenju vseh sestavin tega procesa v 
smeri cilja in podjetnikove vizije (Berginc v Likar 2004, 93).  
 
Berginc (Berginc v Likar 2004, 92) definira podjetnika kot inovatorja in uresničevalca, ki 
je sposoben odgovoriti na prepoznano ali ustvarjeno tržno potrebo z ustvarjalno, izvedljivo 
in tržno zanimivo podjetniško idejo, le-to razviti v podjetniško priložnost, vzpostaviti 
organizacijo za njeno uresničitev ter z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti 
ustvariti novo ali dodano vrednost. Kot važno lastnost podjetnika Mulej izpostavi 
inovativno iskanje, ustvarjanje in izrabljanje inovacijskih priložnosti z vsem potrebnim 
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tveganjem in pogumom (Mulej in Ženko 2004). In nadaljuje svoje razmišljanje o 
ekonomski opredelitvi podjetnika z ugotovitvijo, da je pravzaprav vsak odrasli človek – 
pravno gledano – podjetnik, saj je lastnik svoje lastne delovne sposobnosti in jo prodaja na 
trgu delovne sile, virov človeških sposobnosti. Kako je pri tem uspešen, pa je odvisno od 
njegove podjetnosti, na katero imajo začetni bistveni vpliv štiri skupine lastnosti (Mulej in 
Ženko 2004, 10) : 
 

• človekova naravna nagnjenja k ustvarjalnosti oziroma talent, 
• človekove vrednote, etika, kultura, motivi, skratka motivi in nagibi, kaj štejemo za 

pravilno (ali napačno), za dobro (ali slabo), našega truda vredno (ali nevredno); v 
sodobnih razmerah, ko je vsakdo ozko specializiran, je nujna za preživetje etika 
soodvisnosti, 

• človekova vednost in znanje oziroma strokovnost, 
• človekova čustva, ki mimo razuma vplivajo na človekove odločitve; v sodobnih 

razmerah človekova čustvena inteligenca oziroma sposobnost in volja dojeti in 
upoštevati tudi čustva.  

  
S proučevanjem  osebnostnih značilnosti podjetnikov so bile ugotovljene sledeče lastnosti 
uspešnih podjetnikov (Berginc v Likar 2002, 120): 
 

 močna želja po uspehu, rasti in dosežkih, 
 pripadnost ideji in podjetniški priložnosti, 
 ustvarjalno in inovativno razmišljanje, 
 vztrajnost pri reševanju problemov, 
 sposobnost prepričevanja drugih, 
 sposobnost obvladovanja negotovosti in tveganja, 
 fleksibilnost v obnašanju in načinu razmišljanja, 
 dinamičnost, 
 vizonarska usmerjenost, 
 samozavest in samozaupanje, 
 nenehna optimistična naravnanost, 
 sposobnost timskega dela, 
 motiviranost za doseganje rezultatov, 
 samostojnost in neodvisnost, 
 akcijska naravnanost, 
 čustvena stabilnost, 
 razvijanje konceptualnih sposobnosti. 

 
Za razvoj podjetniškega duha je bistvenega pomena človekova naravna nagnjenost oziroma 
prirojeni talent, vendar je veliko zgoraj naštetih lastnosti možno tudi privzgojiti in 
pridobiti. Vzgoja in izobraževanje imata velik vpliv na strokovnost in vrednote 
posameznikov in od njih je tudi odvisno, kateri potencialni talenti se bodo razvili v 
uporabne in uporabljene (Mulej in Ženko 2004, 10). 
 
Pri uspešnih podjetnikih se običajno pojavlja šest dominantnih skupin značilnosti, kot je 
razvidno iz  slike 8. 
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Znanja in zmožnosti za uspešno podjetniško delovanje Glas (1999) razvršča v tehnična 
znanja in zmožnosti vodenja poslov. Tehnična znanja se nanašajo na znanja, vezana na 
samo proizvodnjo in zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, ter znanja, kot so 
zmožnost pisanja, poslušanja, učinkovite komunikacije, organiziranja, vodenja skupin in 
sodelovanja. Pri ustanavljanju, razvijanju in upravljanju podjetij so potrebne zmožnosti za 
hitro odločanje, planiranje in določanje ciljev, nadzor in pogajalske sposobnosti ter znanja 
iz trženja, financ, računovodstva ter poslovodenja (slika 8). 
 

Področja značilnosti 
 

Značilna stališča in obnašanja podjetnikov 

privrženost in odločnost • vztrajnost in čvrstost odločitev 
• disciplina 
• vztrajnost pri reševanju problemov 
• pripravljenost na osebne žrtve 
 

obsedenost s priložnostmi • dobro poznavanje potreb potrošnikov 
• tržna naravnanost 
• usmerjenost na ustvarjanje in večanje vrednosti 
 

sprejemanje tveganja, negotovosti in 
nejasnosti 

• preračunljivo sprejemanje tveganja 
• težnja k zmanjšanju in delitvi tveganja 
• toleranca do negotovosti in odsotnosti urejene strukture 
• toleranca do stresov in konfliktov 
• sposobnost reševanja problemov in povzemanje rešitev 
 

ustvarjalnost, opiranje nase, 
sposobnost prilagajanja 

• nekonvencionalnost, odprtost, lateralno mišljenje 
• nezadovoljstvo z obstoječim stanjem 
• sposobnost za učenje in prilagajanje 
• ne boji se neuspeha 
• sposobnost izluščenja bistva in ključnih podrobnosti 
 

motiviranost za odličnost • usmerjenost k ciljem in rezultatom 
• težnja k dosežkom in rasti 
• ne čuti potrebe po statusu in moči 
• pripravljenost pomagati drugim (ni le konkurenca) 
• zavest o svojih možnostih in slabostih 
• vidi v prihodnost in ima občutek za humor 

poslovodenje • sam pričenja posle 
• močna težnja po kontroli 
• celovita in zanesljiva oseba 
• potrpežljivost 
• zna izoblikovati tim in omogočiti napredek drugim 
• izkušnje 
• družabnost 
 

 
Slika 8: Zaželena in dosegljiva področja značilnosti in obnašanja podjetnikov (Vir: J. Timmons (1990) v 
Glas 1999.) 
 
Vsa navedena znanja in sposobnosti (slika 8) lahko posameznik razvije z izobraževanjem 
in usposabljanjem, zato je za spodbujanje podjetništva pomembno, da izobraževalni sistem 
na vseh ravneh sistematično razvija in spodbuja razvoj podjetniških lastnosti in usvajanje 
znanj in veščin, potrebnih za podjetniško delovanje. Izobraževalni sistem lahko bistveno 
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pripomore tudi pri razvijanju nekaterih osebnih podjetniških zmožnostih, kot so nagnjenost 
k tveganju in sprejemanju sprememb, ustvarjalno razmišljanje, vztrajnost, samodisciplina 
in odgovornost. 
 

2.3.2 Kako na podjetniški način spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost 
 
Ustvarjalnost in podjetništvo sta dva med seboj dopolnjujoča se procesa pri udejanjanju 
inovacije. Pojem podjetništva se najpogosteje povezuje s pojmom udejanjanja priložnosti, 
zato lahko pojmujemo podjetništvo kot človeški in organizacijski proces, v katerem 
nastopajo inovacije (Berginc v Likar 2004, 94). Fenomen podjetništva predstavlja posebno 
vrsto ustvarjanja in pri tem predstavlja ustvarjalnost  konkurenčno prednost. Orodja, viri in 
pristopi, ki jih podjetnik pri tem uporablja, so zelo različni. Njihovo kombiniranje na 
ustvarjalen način pa odraža nov ustvarjalno podjetniški talent (Berginc v Likar 2002, 115). 
 

  
Slika 9: Znanja in zmožnosti potrebne za uspešno podjetniško delovanje (Vir:  Hisrich, Robert D. (1992) 
v Antončič 2002, 45.) 
 
Vendar inovacije ne nastajajo samo v podjetjih, ampak tudi v zdravstvu, šolstvu in povsod 
drugod, zato je bistvena človeška lastnost podjetnost, torej ne gre nujno za lastništvo 
podjetja, kot pogosto razumejo podjetništvo in podjetnika. Tu razumemo pojem podjetnik 
kot podjetnega človeka, ki je ali pa ni lastnik podjetja. 
 
Podjetnik je sposoben dobro opazovati poslovno okolje, v katerem deluje in, zna izrabljati 
zunanje priložnosti za lastne cilje, skratka sposoben se je odzivati na potrebe okolja.  
Podjetnik zasleduje idejo, jo na ustvarjalen način spreminja v dobičkonosno priložnost, 
upoštevajoč vsa tveganja in težave. Sleherna podjetniška aktivnost se začne s podjetniško 
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idejo in že v tem je razvidna podjetniška ustvarjalnost. Slednja pomeni generiranje in 
udejanjanje novosti, primerne ideje za ustanovitev novega podjema ali podjetja (Berginc v 
Likar 2004, 94). 
 
Proces ustvarjanja novih podjetniških idej še ne zagotavlja udejanjanja teh idej v njihovem 
praktičnem smislu. Nekateri posamezniki so zelo dobri pri generiranju idej, toda zelo slabi 
v uresničevanju. Drugi so zelo podjetniški, vendar neustvarjalni. Podjetnik ni nujno tudi 
ustvarjalen, toda sposoben je prepoznati in uporabiti ustvarjalni potencial sodelavcev. Za 
generiranje podjetniških idej je v teh primerih bistveno poznavanje tehnik ustvarjalnega 
mišljenja. 
 
Berginc (Berginc v Likar 2002, 119) predlaga naslednji postopek za spodbujanje in 
razvijanje podjetniških idej: 
 

 raziskati prednosti in slabosti obstoječih podjetniških idej, 
 poiskati bolj zanimive ideje, ki so v povezavi z obstoječimi, 
 prilagoditi lastno idejo do takšne mere, da bo drugačna in boljša od ideje 

konkurence, 
 če ideja ni dovolj privlačna, je potrebno poskusiti z drugo idejo, ki bo ustvarila 

nove podjetniške ideje. 
 
O vsaki ideji je potrebno temeljito razmišljati in jo zastaviti kot problem. Podjetniški 
problem ima smisel le, če posameznik vztrajno išče rešitev. Podjetniške ideje in priložnosti 
so povsod okoli nas. Dober podjetnik svoje okolje pozorno opazuje, se pri tem nenehno uči 
in si venomer zastavlja nova vprašanja o podjetniških problemih. 

Podjetniška ideja sama po sebi še ne pomeni poslovnega uspeha, če ni tržno in finančno 
preverjena. Bistveno je oplemenitenje ideje z ustvarjalno, tržno, finančno, organizacijsko 
in pravno dodelavo invencije, saj je cilj inovacije ˝zadovoljen kupec in zadostna stopnja 
dobička˝. Eden izmed načinov preverjanja podjetniške ideje je poslovni načrt, v katerem 
podjetnik sistematično po planirani poti preveri, ali je smiselno pričeti z lastnim podjetjem, 
v katerem bo razvijal podjetniško idejo. 

2.3.3 Stanje podjetništva v Sloveniji9  
 
Pregled podjetništva v Sloveniji za leto 2006 v okviru svetovne raziskave s področja 
podjetništva Global Enterpreneurship Monitor (GEM) ugotavlja, da se je delež odraslega 
prebivalstva, ki se namerava lotiti podjetništva ali že ima svoje podjetje, ki je mlajše od 
treh let in pol (zgodnja podjetniška aktivnost), pomembno povečal in znaša 4,63% 
odraslega prebivalstva v starosti med 18 in 64 let ali približno 62.000 ljudi. Ta podatek 
uvršča Slovenijo na 35. mesto. Vendar se v globalnem merilu, če upoštevamo celotno 
podjetniško aktivnost, ki zajema nastajajoče, nove in ustaljene podjetnike, Slovenija nahaja 
na 31. mestu med 42 državami. 
 
Raziskava o podjetniški aktivnosti v Sloveniji sledi logiki nastajanja in razvoja podjetja in 
za vsako od treh kategorij (nastajajoči podjetniki, novi podjetniki, ustaljena podjetja) 
                                                        
9 Povzeto po: Rebernik, Tominc in Pušnik 2006. 
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analizira različne kazalnike: vključenost v podjetništvo, demografske značilnosti 
podjetnikov, motivacijo za podjetništvo, inovacijsko naravnanost podjetnikov, njihovo 
nagnjenost k rasti podjetja, razpoznavanje poslovnih priložnosti in podjetniške 
zmogljivosti. 
 
Vključenost v podjetništvo v Sloveniji                                                                                                               
 
V Sloveniji je bilo v letu 2006 med odraslim prebivalstvom od 18. in 64. leta starosti 
2,91% nastajajočih podjetnikov; 1,79% novih podjetnikov in 4,44% ustaljenih podjetij, kar 
znaša skupno 9,04% odraslega prebivalstva. Države, v katerih najdemo največ 
podjetnikov, so Peru (49,55%), Filipini (39,20%) in Indonezija (35,20%), vendar gre pri 
teh državah za podjetništvo izrazito preživetvenega tipa. Med evropskimi državami je 
največ zgodnje podjetniške aktivnosti na Islandiji (11,26%), ki vodi tudi v celotni 
podjetniški aktivnosti (18,19%), najmanj pa v Belgiji (2,37%). Slovenija se v evropskem 
merilu po zgodnji podjetniški aktivnosti uvršča na 15. mesto, po celotni podjetniški 
aktivnosti pa na 16. mesto. 
 
Demografske značilnosti slovenskih podjetnikov 
 
Med slovenskimi podjetniki prevladujejo moški. Največja razlika med vključevanjem 
moških in žensk v podjetništvo je v skupini nastajajočih podjetij: kar 3,7 : 1 v korist 
moških, pri celotni zgodnji podjetniški aktivnosti pa 3 : 1. V primerjavi z lanskim letom, 
ko je bilo razmerje 2 : 1, gre za zelo negativno spremembo. Pri moških je največ zgodnje 
podjetniške aktivnosti v starostnem obdobju med 25. in 34. letom, pri ženskah pa med 35. 
in 44. letom starosti. Če upoštevamo izobrazbo podjetnikov, najdemo največji delež 
podjetnikov, ki imajo samo dokončano srednješolsko izobrazbo (47%). Skrb zbuja tudi 
dejstvo, da vstopajo v podjetniško populacijo podjetniki z nižjo izobrazbo,  kot je 
izobrazba obstoječe populacije ustaljenih podjetnikov: med ustaljenimi podjetniki ima 
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 52,6% podjetnikov, med nastajajočimi in novimi 
podjetniki pa le 43,8% le teh. 
 
Podjetniška zmogljivost slovenskih podjetnikov 
 
Na vključevanje posameznikov v podjetništvo vplivajo številni dejavniki, med katere 
sodijo razpoznavanje poslovnih priložnosti, podjetniška zmogljivost (znanje in veščine, 
sprejemanje neuspehov in negotovosti) ter dojemanje kulturne podpore (spoštovanje 
podjetnikov in podjetništva). V Sloveniji podjetniki v večji meri kot nepodjetniki 
razpoznavajo dobre poslovne priložnosti ter izkazujejo višjo stopnjo podjetniške 
zmogljivosti, predvsem kar zadeva znanje in veščine, potrebne za podjetništvo. Glede 
odstotka prebivalstva, ki je pripravljeno ne prevzemanje tveganja oziroma jih ni strah 
neuspeha, je Slovenija uvrščena v zgornjo polovico držav. Predvsem nastajajočih 
podjetnikov ni strah podjetniškega neuspeha, saj v povprečju le 13,41% meni, da bi jih 
strah pred neuspehom odvrnil od podjetništva. Med nepodjetniki je takih v povprečju več 
kot 34%.  
 
Najnižji odstotek ljudi, ki jih je strah neuspeha pa najdemo v ZDA (18%).  Podjetniki so 
pogosteje kot ostalo prebivalstvo mnenja, da v Sloveniji med ljudmi prevladuje težnja po 



 36

egalitarizmu ali enaki ravni življenjskega standarda za vse, kar bi lahko kazalo, da v družbi 
izstopa negativni odnos do pogosto višjega materialnega položaja podjetnikov. 
 
Podjetniško okolje v Sloveniji  
 
Slovenski izvedenci, ki so ocenjevali podjetniško okolje v Sloveniji, so podjetniškemu 
okolju na lestvici od 1 do 5 dodelili povprečno oceno 2,63. Najvišje ocenjeni podjetniški 
okviri so bili, podobno kot prejšnja leta: dostop do fizične infrastrukture (povprečna ocena 
3,49), zaznavanje poslovnih priložnosti (3,20) ter odnos do žensk v podjetništvu (3,18). 
Najslabše ocenjeni podjetniški okviri so bili vladne politike na področju regulative (1,65), 
izobraževanje in usposabljanje v osnovnih in srednjih šolah (2,11), kulturne in družbene 
norme (2,19), prenos raziskav in razvoja (2,25) in vladni programi (2,26).  
 
Po mnenju izvedencev, razvojno gledano, predstavljajo kulturne in družbene norme 
najšibkejši člen razvoja slovenskega podjetništva. Drugi najpomembnejši zaviralni 
dejavnik podjetništva v Sloveniji so vladne politike in zmogljivosti za podjetništvo, tretji 
zaviralni dejavnik pa ekonomska klima. 
 
Predlogi nacionalnih izvedencev za pospeševanje podjetništva se nanašajo na vladne 
programe, kulturne in družbene norme ter finančno podporo. Veliko težo so izvedenci dali 
tudi ukrepom na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo znotraj različnih 
programov formalnega izobraževanja ter programov usposabljanja podjetnikov in 
zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih. Izvedenci glede slednjega med drugim 
predlagajo: 
 

 vključiti v vse ravni formalnega izobraževanja predmete in programe, ki bodo 
ponujali vsebine s področja podjetništva, 

 uporabiti take metode poučevanja na osnovnih in srednjih šolah ter na univerzah, ki 
bodo spodbujale razvoj podjetniških veščin (prevzemanje pobude in odgovornost, 
neodvisnost, samoodvisnost, samonadzor ipd.) in ki bodo zagotavljale povezovanje 
teorije s prakso (vključevanje študentov v projekte, kjer ustanovijo in vodijo 
fiktivno podjetje, sestavljanje vaj s podjetniškimi vsebinami, študijski izleti v 
podjetja ipd.) ter s tem dijakom in študentom omogočale odkrivanje svojih 
potencialov ter razumevanje vloge podjetništva, 

 interdisciplinarnost in mednarodno usmerjenost izobraževalnega sistema. 
 
Raziskava GEM 2006 podaja naslednje sklepe in priporočila. Povečevanje ravni 
podjetniških znanj in veščin ostaja zato bistvena razvojna naloga.  Po eni strani gre za 
potrebo po razumevanju podjetništva, njegovih zahtev po potrebnih podjetniških lastnostih 
in ravnanju, po drugi strani pa za ustvarjanje večje samozavesti, odločnosti in iniciativnosti 
mladih. V tej smeri je nujno tudi ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetništva v celotni 
družbi oziroma ustvarjanje kulturne in družbene klime, spodbudne za podjetništvo.  
 
Številne raziskave kažejo, da so podjetništvu naklonjene kultura in vrednote ključen 
dejavnik podjetništva. Kulturne in družbene norme obsegajo sistem vrednot in znanja, ki 
podpira in spodbuja podjetništvo, tako znanje kot vrednote pa se prenašajo iz ene 
generacije na drugo tudi preko izobraževalnega sistema. Podjetništvo in podjetnost kot 
vrednoto bi morali zato vgraditi tudi v izobraževalne programe osnovnih, srednjih in 
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visokih šol ter z vsebinami in metodami poučevanja spodbujati ustvarjalnost in podjetniško 
miselnost. 
 
 
2.4 Inovacijski proces in preobrazba invencije v inovacijo 
 
Od ideje do novega izdelka ali storitve je potrebnih mnogo med seboj povezanih korakov, 
ki tvorijo invencijsko-inovacijsko verigo. Proces  razvoja novega izdelka sestoji iz 
različnih faz (Crawford, 1983):  
 

• generiranje idej, 
• vrednotenje in selekcioniranje idej, 
• razvoj koncepta in testiranje, 
• poslovna analiza, 
• razvoj izdelka in testiranje izdelka, 
• testiranje tržišča, 
• komercializacija izdelka. 
 

Ta teorija je nastala pred 25 leti, zato je faza testiranja tržišča še morda smela biti tako pozna, 
danes pa spada v fazo vrednotenja in selekcioniranja idej. Trg je danes dosti bolj zasičen in 
dinamičen, zato ga je nujno raziskati, da ne bi investirali v neobetavno invencijo. 
 
Likarjeva delitev faz v invencijsko-inovacijski verigi je sodobnejša, a o njih govori z 
vidika raziskovalne in razvojne organizacije, saj vključuje povezavo z gospodarstvom 
(Likar 2003): 
 

 generiranje, vrednotenje in selekcioniranje idej 
 raziskovalno-razvojna faza, 
 preizkus v praksi, 
 izdelava poslovnega načrta, 
 izdelava prototipa, 
 tržna analiza, 
 pridobivanje finančnih sredstev, 
 predstavitev izdelka na sejmu, razstavi, 
 lastna proizvodnja, 
 povezava z gospodarstvom pri proizvodnji in trženju, 
 lastno trženje, 
 zaščita intelektualne lastnine10. 

 
Kot je razvidno iz slike 10, Likar  (Likar, Križaj in Fatur 2006) loči tudi med invencijsko 
in razvojno fazo. 
 
Za razvoj in upravljanje idej je bistvenega pomena ustvarjalnost. Z preobrazbo invencij v 
inovacije oziroma za odjemalce dokazano koristne, ne le načelno uporabne  izdelke ali 
storitve, sta zelo pomembni lastnosti podjetnost in znanje, ki se navezujeta na poslovno 

                                                        
10 Zaščita intelektualne lastnine je faza, ki mora priti na vrsto pred predstavitvijo izdelka na sejmu, saj gre z 
njo v javnost, potem pa zaščita ni več možna. 
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fazo inovacijske verige (poslovni načrt, raziskava trga in trženje, zaščita intelektualne 
lastnine). V prehodu iz invencije v inovacijo je kritičen tudi finančni vidik oziroma dostop 
do podjetniško finančnih virov, to je povezava s podjetniškim podpornim okoljem in 
gospodarstvom. Ustvarjalnost je potrebna v vseh fazah, le da se v posameznih fazah 
osredotočamo na različne vidike. 
 
Znanja, potrebnega za izdelavo poslovnega načrta, tržnih raziskav in zaščito intelektualne 
lastnine, primanjkuje predvsem mladim in novim podjetnikom in mladini. Glede na to, da 
mladim primanjkuje znanj, veščin in podpore za uspešno udejanjanje idej v na trgu  
uporabne izdelke in storitve, bi bilo potrebno izobraziti učitelje in mentorje, ki bi 
pridobljena znanja prenesli na dijake in učence (Likar 2003). S posebnimi projekti 
programa Phare pod okriljem Inštituta za inovativnost in tehnologijo so bila  v zadnjih letih 
že izpeljana izobraževanja učiteljev in mentorjev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. 
 

 
Slika 10: Proces prenosa ideje do izdelka (Vir: Likar, Križaj in Fatur 2006.) 
 
V Sloveniji so v zadnjem desetletju nastala različna podporna središča, predvsem v obliki 
tehnoloških parkov in univerzitetnih inkubatorjev ter programov, ki nudijo različne oblike 
pomoči na poti od zamisli do uporabnika. Vendar Likar (2003) ugotavlja, da slovensko 
podporno okolje zaradi neusklajenega in neučinkovitega ter v mlade neusmerjenega 
delovanja inovacijskim projektom ne daje zadostne podpore. Pomoč, ki jo nudi podporno 
okolje, je premalo stvarna in prilagodljiva in večinoma ni prilagojena potrebam mladih, ki 
bi potrebovali celovito pomoč v celotni invencijsko-inovacijski verigi. 
 
Izobraževalni sistem dokaj dobro spodbuja ustvarjalnost, zato prva faza: generiranje, 
vrednotenje in selekcioniranje idej ne predstavlja pri ugotovljenem stanju inovativnosti 
med mladimi večjih težav. Predvsem nadaljnje faze v inovacijsko-invencijski verigi, ki so 
vezane na poslovni del, predstavljajo za krepitev inovativnosti med mladimi področje, na 
katerem bodo potrebne še dodatne raziskave. 
 
 
2.5 Teoretični modeli za spodbujanje inovativnosti mladih 
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Zaradi vedno večje potrebe po večanju konkurenčnosti gospodarstev s pomočjo inoviranja 
so v zadnjem desetletju v različnih državah nastali modeli za spodbujanje podjetnosti in 
inovativnosti mladih.  
 

2.5.1 Mreža inovativne odličnosti mladih11  
 
Predlagani model je nastal z namenom povečati inovativnost in podjetnost med mladimi, 
učitelji, mentorji in v širšem družbenem okolju. Poglavitna lastnost modela je, da izhaja iz 
množičnosti (ustvarjalnost in inventivnost v najširšem pomenu) in je usmerjena k 
odličnosti pri uresničevanju stvarnih inovacij. Model temelji na podpornih dejavnostih in 
tekočih projektih v Sloveniji ter vključuje obstoječe podporno okolje in gospodarstvo, ki 
predstavlja vir problemov (implicitno invencij) in končnega uporabnika inovacij. 
 
Ciljna skupina so srednješolci in študenti ter učitelji - mentorji raziskovalno-inovacijske 
dejavnosti ter posredno tudi drugi ustvarjalni posamezniki in podjetniki. 
 
Model ima tri poglavitne cilje: 
 
a) spodbujanje množičnosti: 
 

 osnovno informiranje učiteljev o inovativnem poučevanju in spodbujanju 
inovativnosti, 

 motiviranje in informiranje mladih, 
 spodbujanje ustvarjalnosti pri reševanju določenih problemov (lastna iniciativa, 

predlogi mentorjev, predlogi iz gospodarstva), 
 ustvarjanje družbene klime, naklonjene inovativnosti. 

 
b) podpora na poti k odlličnosti (invencijsko-inovacijski proces): 
 

 poglobljeno izobraževanje učiteljev - mentorjev (predvsem srednješolskih), 
 poglobljeno izobraževanje mladih, 
 pospeševanje interakcije med ključnimi dejavniki inovativnosti (Borza znanja in 

zamisli, kjer gre za medsebojno povezovanje mladih različnih profilov pri 
določenih projektih in povezovanje z gospodarstvom pri udejanjanju projektov), 

 reševanje izbranih problemov iz gospodarstva s prenosom rezultatov direktno v 
gospodarstvo, 

 uvedba državnega tekmovanja za najbolj inventivne in podjetniško usmerjene 
projekte. 

 
c) odličnost: 
 

 izvedba festivala inovativnosti in podjetnosti (konference, razstave in delavnice), 
 mednarodno povezovanje, 
 strokovna in podjetniška podpora (lastna izvedba/podjetje, prodaja pravic 

intelektualne lastnine), 

                                                        
11 Povzeto po: Likar 2004. 
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 sklad tveganega kapitala za potrebe mladih oziroma za podpopro lastnim 
projektom, 

 povezava z gospodarstvom pri izvedbi projektov, 
 informacijska podpora prek spletnih strani, 
 vzpostavitev mreže inovacijsko usmerjenih mentorjev, 
 usmerjanje projekta na državni ravni prek mreže učiteljev ter regionalnih in 

lokalnih ustanov. 
 

 
 
Slika 11: Mreža inovativne odličnosti mladih (Vir: Likar 2004, 244.)  
 

2.5.2 Singapurski model (»Thinking Schools Learning Nation«)12 
 
V prizadevanjih za povečanje konkurenčnosti v negotovih razmerah ekonomije 21. stoletja 
je singapurska vlada že leta 1997 začela z oblikovanjem državne strategije, ki bi pripravila 
svoje državljane, predvsem mlade,  na soočenje z izzivi sodobnega časa. Ključni element 
strategije »Thinking Schools Learning Nation« predstavlja izobraževanje kot primarni vir 
konkurenčne prednosti države. Vloga izobraževalnega sistema je spodbujanje inovativnosti 

                                                        
12 Povzeto po: Ng 2005. 
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in podjetništva, kar ne pomeni izključno ustvarjanja podjetnikov in novih podjetij, ampak 
ima za cilj razvijanje ključnih osebnostih lastnosti.  
 
Cilji strategije so : 
 

a. razvijati intelektualno radovednost pri učencih in študentih (creativity), 
b. razvijati duh samoiniciative oziroma sposobnost dajanja pobud, da se naredi 

nekaj drugače, čeprav se tvega neuspeh (initiative),, 
c. razviti močan osebni karakter učencev in študentov, ki omogoča trdno 

prepričanost in zagovarjanje lastnih idej, sposobnost ponovnega poizkušanja 
kljub neuspehu in sposobnost timskega delovanja (self-reliance). 

 
Ključne lastnosti, potrebne za inoviranje in podjetništvo, ki naj jih razvija šolski sistem, so: 
 

1) intelektualna radovednost (nagnjenost k raziskovanju in eksperimentiranju), 
2) navdušenje za lastne ideje, močan osebni karakter, vztrajnost, odpornost na 

neuspehe, sposobnost ponovnega poizkušanja kljub neuspehom, 
3) sprejemanje tveganja, 
4) sposobnost timskega dela in sodelovanja, 
5) vrednote, kot so spoštovanje, družbena odgovornost in poštenost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Model za spremembo organizacije (Vir: Ng  2005, 195.) 
 
Pri izvajanju strategije za spodbujanje inovativnosti in podjetništva se izobraževalni sistem 
poslužuje organizacijskega modela iz slike 12 , ki temelji na naslednjih elementih: 
 

• cilji (cilji delovanja morajo biti jasni in sprejeti pri vseh udeležencev izobraževanja, 
in sicer učencih, učiteljih in vodstvu šole), 

• posel (inovativnost in podjetnost naj postaneta vodilo pri poslovanju šole), 
• kultura (udeleženci izobraževanja morajo sprejeti inovativnost in podjetnost kot 

vrednote in jih vgraditi v svoje delovanje), 
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• proces/postopek (postopki in procesi v šoli ne smejo ovirati inovativnosti in 
podjetnosti, ampak spodbujati učence in učitelje, da sodelujejo pri poslovanju šole 
z lastnimi idejami in pobudami), 

• viri in sredstva (za spodbujanje inovativnosti in podjetnosti so v šoli zelo 
pomembni viri usposobljenost za ustvarjalno mišljenje, finančna sredstva za 
eksperimentiranje, čas za generiranje idej), 

• celostni pristop (cilji, poslovanje, kultura, postopki ter viri in sredstva morajo biti 
medsebojno usklajeni in usmerjeni v prizadevanje za uveljavitev inovativnosti in 
podjetnosti pri vseh udeležencih izobraževanja). 
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Slika 13: Učni cilji izobraževanja v državi Singapur13 (Vir: Ministry of education 2006.) 
 
V svojem razmišljanju, kako meriti uspešnost strategije »Thinking Schools Learning 
Nation« oziroma kako kvantitativno ovrednotiti doseženo inovativnost in podjetnost pri 
dijakih, si Ng (2005) zastavi vprašanje, ali naj šola daje prednost razvoju inovativnega 
dijaka ali dijaka pripravi za uspešno opravljanje maturitetnega izpita (Ng 2005, 191): 
»Uspešnost strategije spodbujanja inovativnosti in podjetnosti se vrednoti na trgu delovne 
sile oziroma s stopnjo zaposljivosti dijakov in ne s povprečnimi ocenami, doseženimi na 
maturi«. 
 
Strategija »Thinking Schools Learning Nation« daje največji poudarek razvijanju vrednot 
pri učencih in dijakih, saj predstavljajo vrednote pri posamezniku osnove za njegov 
osebnostni razvoj ter delovanje. Med pomembnimi vrednotami sta tudi državna pripadnost 

                                                        
13 Povzeto po: Ministry of education dostopno na: http//:www.moe.gov.sg/corporate/ednoverview/sec.htm. 
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in družbena odgovornost. Izobraževalni sistem v državi Singapur razvija te vrednote 
sistematično na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 
 
Pomembna značilnost singapurske strategije spodbujanja inovativnosti in podjetnosti je 
poleg domovinske vzgoje tudi vključevanje učencev in dijakov v jasno vizijo vlade, da bo 
država Singapur v 21. stoletju med vodilnimi svetovnimi gospodarstvi. Poglavitna naloga 
izobraževalnega sistema je razviti pri učencih in dijakih razumevanje, da lahko s svojim 
inovativnim in podjetnim delovanjem odločilno vplivajo  na razvoj in uspeh svoje 
domovine. Tako delovanje predstavlja tudi njihovo državljansko dolžnost. 
 

2.5.3 Norveški model (»Norvegian strategic plan: entrepreneurship in education14«) 
 
V šolskem letu 2006/2007 je Norveška izvedla prenovo kurikularnih programov in v 
osnovne in srednje šole uvedla učenje podjetništva. Cilji izobraževanja za podjetništvo so: 
 
a) razvoj osebnih lastnosti in osebnostne drže: 
 

 prevzemanje iniciative, 
 prevzemanje tveganja, 
 zaupanje v lastne sposobnosti, 
 sodelovalnost in komunikativnost. 

 
b) znanje in veščine: 
 

 kako ustanoviti podjetje, 
 kako uspešno razviti in tržiti lastne ideje. 

 
Poleg poznavanja podjetništva je zelo pomembno tudi učenje podjetniške miselnosti, ki naj 
bi potekalo po sledečih kriterijih: 
 

 razvijanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega reševanja problemov oziroma 
inovativnosti, 

 aktivno učenje in aktivno sodelovanje učencev in dijakov pri svojem učnem 
procesu (planiranje aktivnosti, sprejemanje tako uspehov kot tudi porazov, 
evalvacija), 

 interdisciplinarnost (povezovanje različnih znanj in strok pri reševanju 
problemov), 

 sodelovanje med izobraževalno ustanovo in lokalno skupnostjo (učenci naj 
pridobijo osnovna znanja, potrebna za lokalni trg delovne sile, podjetja naj 
smatrajo učence kot svoje bodoče sodelavce in sodelujejo s šolo pri 
različnih projektih). 

 
V srednjih šolah dijaki pridobijo teoretična znanja, kako ustanoviti podjetje, osnovna 
ekonomska znanja, znanja o alokaciji resursov ter  znanja o poslovni etiki. Poleg teorije je 
zelo pomemben tudi praktični del pouka, ki poteka v šoli v obliki virtualnega podjetja in 
pri delodajalcu v obliki dvoletne prakse. 
                                                        
14 Povzeto po: Norvegian strategic plan 2004. 
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Pomen podjetništva za gospodarski razvoj in prihodnost države je norveška vlada 
poudarila že v svojem nacionalnem strateškem planu za obdobje od leta 2004 do leta 2008, 
v katerem je izobraževalnemu sistemu dodeljena osrednja vloga za spodbujanje in razvoj 
podjetništva med mladimi. Predvsem mora šolski sistem posredovati učencem in dijakom 
razumevanje pomena, ki ga ima podjetništvo za gospodarsko rast, preživetje podjetja, 
inovacije, razvoj tehnologije, odpiranje novih delovnih mest in večjo gospodarsko 
produktivnost in izvoz države. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Model spodbujanja podjetništva (Vir: Norvegian strategic plan 2004, 4.) 
 
Norveški model poudarja tudi vlogo učitelja in daje velik pomen izobraževanju in 
usposabljanju učiteljev za učenje in spodbujanje podjetništva. Za razvijanje kulture 
podjetništva je zadolžena tudi lokalna skupnost. Javne institucije kot tudi zasebna podjetja 
naj sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami in preko mentorstev, delovne prakse ali 
drugih projektov širijo podjetniška znanja in podjetniško miselnost med mladimi.  
 
Spodbudni so statistični podatki iz raziskav na Norveškem med mlajšimi od 30 let, ki 
kažejo, da je delež mladih, ki so ustanovili lastno podjetje, za štirikrat večji pri tistih 
dijakih, ki so sodelovali v šolskem virtualnem podjetju (17% dijakov, ki je sodelovalo v 
virtualnem podjetju, je iz svoje zamisli ustvarilo novo podjetje). 
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2.5.4 Primeri dobre prakse v državah Evropske unije15 
 
Evropska Unija v zadnjem desetletju preko različnih programov in projektov spodbuja 
države članice pri razvijanju celovite strategije za podjetniško izobraževanje mladih. 
Spodbujanje podjetništva pri mladih  je ključnega pomena za ustvarjanje novih delovnih 
mest s samozaposlovanjem in za povečevanje konkurenčnosti ter gospodarske rasti v 
Evropi.  
 
Evropski model izobraževanja za podjetništvo zajema  usvajanje podjetniških lastnosti in 
veščin kot tudi usvajanje znanj, potrebnih za ustanovitev novega podjetja. Cilji 
izobraževanja za podjetništvo so: 
 

• razvijanje ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, odgovornosti in sprejemanja tveganja, 
• razvijanje poslovnih veščin, potrebnih za zagon novega podjetja, 
• povečati zavedanje o možnosti samozaposlitve skozi podjetniško delovanje. 

 
Evropski model spodbujanja podjetništva zajema štiri ravni: 
 

1. podjetništvo v osnovni in srednji šoli, 
2. usposabljanje učiteljev za učenje podjetništva, 
3. podjetništvo na univerzah, 
4. sodelovanje med šolo/ univerzo in gospodarstvom. 

 
Osnovne in srednje šole naj spodbujajo razvoj naslednjih kompetenc: 
 

 managerske kompetence (sposobnost reševanja problemov, planiranje, 
komunikativnost, prevzemanje odgovornosti), 

 socialne kompetence (sodelovalnost, sposobnost za timsko delo), 
 osebnostne kompetence (zaupanje v lastne sposobnosti, kritično in 

neodvisno mišljenje, samostojnost), 
 podjetniške kompetence (samoiniciativnost, ustvarjalnost, proaktivnost, 

sprejemanje tveganja). 
 
V različnih državah Evropske unije obstajajo različne razlage in definicije podjetniškega 
izobraževanja. Programi podjetniškega izobraževanja, ki jih izvajajo države članice, 
kombinirajo na različne načine predvsem tri cilje16: 
 

1. razumeti podjetništvo in njegov pomen za sodobno ekonomijo (teoretična znanja), 
2. kako razviti podjetniške lastnosti (zaposlitev, kariera, možnost samozaposlitve), 
3. kako ustanoviti podjetje (znanja o poslovanju podjetja in njegovem upravljanju). 

 
Učne metode, uporabljene v programih podjetniškega izobraževanja, so večinoma 
tradicionalna učna metoda predavanja in preverjanja z izpiti, računalniške simulacije, 
projektno delo, mentorstvo učiteljev in/ali podjetnikov pri vzpostavitvi lastnega podjetja, 

                                                        
15 Povzeto po: Helping to create an entrepreneurial culture 2004. 
16 Povzeto po: Hytti in O'Gorman 2004. 
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virtualno podjetje, »mini-družbe«, ki proizvajajo in tržijo realne proizvode ali storitve, 
praktično usposabljanje pri delodajalcu ter nagradni natečaji. 
 
Značilnost evropskega modela spodbujanja podjetništva skozi izobraževanje je tudi redna 
izmenjava dobrih praks med državami članicami. V nadaljevanju predstavljamo nekatere 
modele spodbujanja podjetništva v različnih državah članicah17. 
 
Potrdilo o podjetniški usposobljenosti (Avstrija) 
 
Dijak lahko pri zaključku šolanja opravi dodatni izpit iz podjetniških veščin in poleg 
diplome pridobi še potrdilo o podjetniški usposobljenosti. Opravljanje tega izpita je 
prostovoljno. Predmet se izvaja v štirih modulih, ki obsegajo naslednje teme: temelji 
ekonomije, ključni vidiki ekonomije, osnove podjetništva, podjetniško poslovanje. 
 
Prednosti, ki jih nudi potrdilo o podjetniški usposobljenosti, niso pomembni samo za 
dijaka, ampak tudi za izobraževalno ustanovo in podjetja (slika 15). 
 

 
Slika 15: Prednosti potrdila o podjetniški usposobljenosti (Vir: The Oslo agenda for entrepreneurship 
education in Europe 2006, 34.) 
 
Podjetništvo  v srednji šoli (Francija) 
 
Dijaki srednjih šol imajo možnost sodelovati v projektu za razvijanje podjetniških 
sposobnosti. Skupine  sestavlja od 15 do 30 dijakov iz različnih letnikov, ki jih vodi 
pedagoški tim, katerega člani so poleg učiteljev različnih strokovnih področij tudi 
predstavniki iz gospodarstva.  
 
Projekt omogoča dijakom spoznavanje vseh faz podjetniškega procesa, in sicer od zamisli 
do trženja izdelkov ali storitev. Dijaki ustanovijo realno družbo in izdelujejo in tržijo 
realne izdelke ali storitve. Aktivnosti potekajo pod okriljem združenja, ki mladim omogoča 
tudi pravno odgovornost. 
 
Cilji projekta so preko konkretnih realnih situacij pri dijakih: 
 
                                                        
17 Povzeto po: The Oslo agenda for entrepreneurship education in Europe 2006. 
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• razvijati samoiniciativnost in odločnost, 
• razvijati družbeno odgovornost, 
• razvijati ustvarjalnost in inovativnost, 
• razvijati sposobnost sodelovanja in komunikacije, 
• usvojiti potrebna znanja za organiziranje in vodenje podjetniških aktivnosti. 
 

»Mini-družba« v šolski učilnici (Belgija) 
 
Program »mini-družba« je v Belgiji del predmetnika tretjega letnika tehniških in 
strokovnih šol. Program traja eno šolsko leto pod vodstvom učiteljskega tima. Na začetku 
šolskega leta se ustanovi virtualno podjetje, ki posluje do konca šolskega leta. S 
simuliranjem poslovanja družbe dijaki spoznavajo ekonomsko in socialno stvarnost. 
Učitelji imajo pri vodenju projekta podporo organizacije »Les jeunes enterprise18«, ki 
organizira seminarje za usposabljanje učiteljev in dobavlja ves potrebni didaktični material 
(slika 16). 
 
 Prednosti 

 
Slabosti 

 
 
 

 
Dijaki 

 
 izkustveno učenje 
 razvijanje sposobnosti za timsko delo 
 zavedanje o gospodarski in socialni 
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 razvijanje ustvarjalnosti 
 praktična uporaba šolskega znanja 
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 težave pri timskem delu z ostalimi 
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 pomanjkanje motivacije  
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 nov pristop do dijaka 
 dinamično delo 
 razvijanje sposobnosti za timsko delo 

 

 
 težave pri vodenju in kontroliranju 

dijakov pri delu pri večjih 
skupinah 

 težave pri zagotavljanju 
objektivnosti  šolske ocene  

 težave pri timskem delu z ostalimi 
učitelji 

 veliko vloženega prostega časa  
 
Slika 16: Prednosti in slabosti projekta »mini-družbe« (Vir: The Oslo agenda for entrepreneurship 
education in Europe 2006, 50.) 
 
Podjetniški projekti potekajo v šolski učilnici pet ur tedensko. Vendar se aktivnosti 
nadaljujejo tudi izven šolskega časa v obliki prostovoljnega dela dijakov in učiteljev. 
Vsaka mini-družba sodeluje z enim ali dvema zunanjima svetovalcema, ki prihajata iz 
gospodarstva in sta s svojim znanjem in izkušnjami v pomoč dijakom.  
 
Na koncu leta dijaki opravijo iz tega predmeta tudi zaključni izpit. Če poslovanje mini-
družbe odlično ocenijo učitelji in tudi zunanji sodelavci, pridobijo dijaki tudi potrdilo za 
uspešnega mladega podjetnika. 
                                                        
18  Les jeunes enterprise je članica Junior Achievment-Young Enterprise, ki je polnopravni član in nosilec licence 
JAW-Junior Achievement Worldwide. Junior Achievement International (JAI) je neprofitna organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 1919 v Združenih državah Amerike. Organizacije Junior Achievment (JA) delujejo v 112 državah  
po vsem svetu, samo v Evropi jih je 37. ustanovljena leta 1919 v Združenih državah Amerike. Organizacije Junior 
Achievment (JA) delujejo v 112 državah po vsem svetu, samo v Evropi jih je 37.  
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Šolska podjetniška aktivnost (Nemčija) 
 
V zvezni državi Baden-Wűrtenberg od leta 2003 poteka projekt »Šola in podjetništvo«, 
katerega namen je spodbujanje podjetništva med mladimi in uveljavljanje podjetniških 
vrednot v šolskem sistemu. Glavni cilj projekta je navdušiti učitelje in dijake za 
podjetništvo in za ustanavljanje novih podjetij. Projekt poteka pod okriljem državne 
»Agencije za razvoj inovativnosti« IFEX19, ki nudi vse potrebne informacije in storitve in 
finančno podporo potrebno pri ustanavljanju novega podjetja. 
 
V projektu »Šola in podjetništvo« IFEX nudi srednjim šolam naslednje storitve: 
 

• usposabljanje učiteljev na področju podjetništva in ustanovitve novega podjetja, 
• didaktični material za poučevanje podjetništva in svetovanje, 
• poletne šole, projektne tedne in različne nagradne natečaje za naj podjetniško idejo 

za dijake, 
• pomoč »dijaškim družbam20« s praktičnimi nasveti glede razvoja ideje, trženja in 

organizacijo podjema. 
 
Od začetka projekta je bilo vsako leto udeleženih 160 srednjih šol oziroma 1500 dijakov, 
več kot 1800 učiteljev se je udeležilo usposabljanj za spodbujanje podjetništva, kar pomeni 
70% vseh državnih srednjih šol v regiji. 
 
Podjetništvo za mlade socialno izločene (Belgija21) 
 
Mreža za usposabljanje za podjetništvo Network for Training Entrepreneurship22 (NFTE) 
Belgija ima namen pomagati mladim brezposelnim do profesionalne integracije s 
spodbujanjem samozaposlovanja oziroma ustanovitve lastnega podjetja. Mreža nudi 
podjetniško izobraževanje in strokovno pomoč oziroma mentorstvo pri vzpostavitvi 
novega podjetja. 
 
Izobraževalni programi potekajo v obliki 60 urnega tečaja, v katerem udeleženci razvijajo 
svoje lastne podjetniške zamisli in pripravijo finančni plan. Izobraževanje poteka po 
metodi učenja na praktičnih primerih s poudarkom na interaktivnosti in je prilagojeno 
ptrebam in željam posamezne skupine. Glavna prednost mreže NFTE je, da tečaje vodijo 
podjetniki, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami nudijo mladim potrebno pomoč in oporo 
pri ustanavljanju novega podjetja.  
 

                                                        
19  Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge (IFEX). 
20 »Dijaške družbe« predstavljajo realna podjetja, ki jih ustanovijo dijaki in v njih izdelujejo in tržijo realne 
proizvode in storitve ter poslujejo z realnimi finančnimi sredstvi. 
21 Povzeto po: NFTE dostopno na http://www.nfte.com. 
22 Network for Training Entrepreneurship (NFTE) je bil ustanovljen leta 1987 kot program za preprečevanje 
osipa učencev in dijakov iz socialno šibkih družin, ki so imeli težave z učenjem in vedenjem. S poučevanjem 
podjetništva mladi spoznavajo pomen znanja in preusmerijo destruktivno energijo v uresničevanje lastnih 
podjetniških idej in samozaposlovanje. Do danes je v programih NFTE sodelovalo že preko 186.000 mladih 
v Združenih državah Amerike in drugod po svetu, kjer ima svoje članice. NFTE predstavlja vodilno 
organizacijo pri promoviranju podjetništva pri mladih.  
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Usposabljane učiteljev za razvijanje podjetniških lastnosti pri dijakih (Velika Britanija) 
 
Ker izobraževalni sistem na Škotskem že vrsto let spodbuja razvijanje podjetništva in 
podjetniških lastnosti, so leta 2003 uvedli tudi na pedagoški fakulteti obvezni predmet: 
»razvijanje in spodbujanje podjetniških lastnosti«. Odločitev za uvedbo predmeta na 
fakulteti izhaja iz sledečih predpostavk: 
 

• dijaki in študenti naj razvijajo podjetniške lastnosti pri vseh šolskih predmetih, 
• dijaki in študenti naj aktivno izkusijo in spoznajo trg dela, 
• dijaki in študenti naj se udeležujejo podjetniških aktivnosti v času šolanja, 
• dijaki in študenti naj bodo seznanjeni z možnostimi razvoja lastne zaposlitvene 

kariere. 
 
Predmet omogoča bodočim učiteljem poznavanje podjetniške miselnosti in podjetniških 
lastnosti s poudarkom na sprejemanju tveganja. Podana so tudi osnovna znanja o fazah 
podjetniškega procesa, organiziranju in vodenju podjetja ter vodenju timskega dela. Cilj 
predmeta je usvojiti pedagoške metode, ki omogočajo prenos podjetniškega pristopa v 
poučevanje vseh šolskih predmetov.  
 
Po končanem dodiplomskem študiju imajo študenti možnost nadaljevati študij na 
podiplomski ravni in pridobiti diplomo iz »podjetništva v izobraževanju«. 
 

2.5.5 Podjetniško izobraževanje v Novi Zelandiji23 
 
Razvijanje ekonomije znanja je poglavitni cilj tudi za Novo Zelandijo, kjer  so si enotni, da 
ekonomija znanja temelji na podjetnih posameznikih, ki delujejo ustvarjalno in inovativno. 
Programi podjetniškega izobraževanja izhajajo iz predpostavke, da je posameznike možno 
naučiti podjetniškega mišljenja in delovanja in razviti mlade osebe, ki bodo imele potrebna 
znanja in veščine tako za iskanje zaposlitve kot tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Mladi imajo naravne dispozicije za inoviranje, saj so naklonjeni spremembam in 
sprejemanju novosti, kar predstavlja njihovo konkurenčno prednost. Zagon novega 
podjetja pa v ožjem pomenu predstavlja tudi proces inoviranja. Spodbujanje podjetništva je 
osrednjega pomena za ustanavljanje novih podjetij in s tem za ustvarjanje novih delovnih 
mest in obenem za razreševanje krize brezposelnosti mladih. 
 
Podjetniško izobraževanje v Novi Zelandiji poteka pod okriljem organizacije ENZT24, ki 
sodeluje s šolskimi ustanovami in organizira tečaje podjetniškega izobraževanja za mlade 
različnih starostnih skupin. Eden izmed najuspešnejših podjetniških programov je »Young 
Enterprise Scheme» (YES), ki poteka že od leta 1980 in daje učencem možnost ustanovitve 
lastnega podjetja, ki posluje eno šolsko leto in trži realne izdelke in storitve na lokalnem 
                                                        
23 Povzeto po: Lewis in Massey 2003 ter ENZT 2008 dostopno na http://www.enzt.co.nz. 
24 Enterprise New Zeland Trust (ENZT) od 1978 leta predstavlja  neprofitno organizacijo, ki z različnimi 
programi spodbuja podjetniško kulturo in inovativnost med učenci in dijaki. Danes predstavlja eno izmed 
vodilnih organizacij na področju podjetniškega izobraževanja in sodeluje z Ministrstvom za šolstvo pri 
usposabljanju učiteljev za podjetniško izobraževanje. Preko 35.000 učencev in dijakov danes sodeluje v 
enem ali več programih, ki jih ENZT nudi novo zelandskim šolam.  
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trgu. Prednost programa je, da se dijaki soočijo z realnim ekonomskim okoljem, saj ne gre 
za simulacijo, ampak za realno podjetje, ki sodeluje z lokalnimi podjetji in ustanovami.  
 
Program YES je prisoten v 40% srednjih šol v Novi Zelandiji v obliki izbirnega predmeta. 
Aktivnosti vodi tim, ki ga sestavljajo šolski učitelj, regionalni koordinator organizacije 
ENZT in podjetnik iz lokalnega okolja. Najboljša šolska podjetja, ki sodelujejo v 
programu, pridobijo državno priznanje na področju podjetništva. Dijaki imajo tudi možnost 
opravljanja izpita iz podjetništva, ki prinaša 24 kreditnih točk za nadaljnji univerzitetni 
študij.  
 
 
2.6 Povzetek sklepov iz raziskave v teoretičnem delu  
 
Za nastanek inovacije nova zamisel ali invencija ni dovolj, ampak predstavlja le eno izmed 
soodvisnih sestavin celote. Vsaka še tako obetavna zamisel, ki je rezultat ustvarjalnega 
procesa, ne privede do novega, za odjemalce koristnega izdelka ali storitve. Poleg  
ustvarjalnosti je zato potrebna tudi podjetnost. 
 
Različne raziskave kažejo na nezadostno izkoriščanje inovacijskih potencialov za 
povečanje konkurenčnosti Slovenije. Tudi analiza stanja med mladimi ugotavlja, da 
mladim primanjkuje znanj in podpore za preobrazbo invencij v inovacije. Izobraževalni 
sistem dokaj dobro spodbuja ustvarjalnost, zato je v invencijsko-inovacijski verigi v večini 
primerov dosežena le razvojno-raziskovalna faza, katere rezultat je izvirna zamisel ali 
poslovna ideja. Mladi zato nujno potrebujejo znanja in podporo za izpeljavo vseh nadaljnih 
faz v invencijsko-inovacijski verigi, ki so vezane na poslovni del (poslovni načrt, raziskava 
trga in trženje, pridobivanje finančnih sredstev, povezava z gospodarstvom pri proizvodnji 
in trženju, zaščita intelektualne lastnine). 
 
Za razvoj podjetniškega duha je bistvenega pomena človekova naravna nagnjenost, vendar 
je veliko podjetniških lastnosti možno tudi privzgojiti in pridobiti. Številne raziskave 
kažejo, da ima za širjenje podjetniškega duha ter podjetniških znanj med mladimi, 
pomembno vlogo izobraževalni sistem. Izobraževalni sistem lahko spodbuja podjetniško 
miselnost med mladimi z vgrajevanjem podjetnosti kot vrednote v izobraževalne programe 
in s posredovanjem podjetniških znanj z ustreznimi vsebinami in metodami poučevanja. 
Vzgoja in izobraževanje lahko bistveno pripomoreta pri razvijanju nekaterih osebnih 
podjetniških zmožnostih, kot so nagnjenost k tveganju in sprejemanju sprememb, 
ustvarjalno razmišljanje, vztrajnost, samodosciplina in odgovornost. Hkrati s spodbujanjem 
podjetniških lastnosti lahko podpre tudi odpravljanje strahov in ovir proti odločitvi za 
samostojno podjetniško delovanje. 
 
Zaradi vedno večje potrebe po večanju konkurenčnosti gospodarstev s pomočjo inoviranja 
so v zadnjem desetletju v različnih državah nastali modeli za spodbujanje podjetnosti in 
inovativnosti mladih. Evropska unija v zadnjem desetletju preko različnih programov in 
projektov spodbuja države članice pri razvijanju celovite strategije za podjetniško 
izobraževanje mladih. Spodbujanje podjetništva pri mladih  je ključnega pomena za 
ustvarjanje novih delovnih mest s samozaposlovanjem in za povečevanje konkurenčnosti 
ter gospodarske rasti v Evropi. Programi podjetniškega izobraževanja, ki jih izvajajo 
države članice kombinirajo na različne načine predvsem tri cilje: 



 51

 
• razumeti podjetništvo in njegov pomen za sodobno ekonomijo (teoretična znanja), 
• kako razviti podjetniške lastnosti (zaposlitev, kariera, možnost samozaposlitve), 
• kako ustanoviti podjetje (znanja o poslovanju podjetja in njegovem upravljanju). 

 
Najpogostejša oblika podjetniškega izobraževanja v srednji šoli so »mini-družbe«, ki imajo 
lahko obliko virtualnega podjetja ali »dijaške družbe«, ki ima obliko realne družbe. Slednja 
proizvaja in trži relane proizvode ali storitve in upravlja realna finančna sredstva. Dijaki 
tako spoznavajo vse faze podjetniškega procesa ter razvijajo podjetniške lastnosti. V 
primeru »dijaške družbe« dijaki razvijajo tudi odgovornost in sposobnost sprejemati 
tveganje ter vztrajnost pri udejanjanju svojih izvirnih zamisli. Pogosto dijakom pri 
upravljanju družbe pomaga pedagoški tim, katerega člani so poleg učiteljev – mentorjev 
tudi uspešni podjetniki iz gospodarstva. Na tak način dijaki spoznavajo ekonomsko in 
socialno stvarnost in navezujejo stike z gospodarstvom, ki bodo pomembni tudi pri 
njihovem bodočem zaposlovanju.  
 
Dijaki lahko ob zaključku šolanja pridobijo potrdilo o podjetniški usposobljenosti, če  
poslovanje družbe odlično ocenijo učitelji in podjetniki - zunanji svetovalci ali če opravijo 
dodatni izpit iz podjetniških veščin. Potrdilo o podjetniški usposobljenosti omogoča 
dijakom lažji prehod na univerzitetni študij in uspešno kareirno pot. Veliko dijakov, ki so 
sodelovali v »dijaških družbah«, se odloči tudi za ustanovitev lastnega podjetja. 
 
V nekaterih primerih je za razvijanje kulture podjetništva zadolžena tudi lokalna skupnost, 
ki sodeluje z izobraževalnim sistem z mentorstvi, delovno prakso ali drugimi projekti, ki 
širijo podjetniška znanja in podjetniško miselnost med mladimi.  
 
V Veliki Britaniji posebno skrb posvečajo usposabljanju učiteljev za razvijanje 
podjetniških lastnosti pri dijakih. Cilj obveznega predmeta na pedagoški fakulteti je 
usvojiti pedagoške metode, ki omogočajo prenos podjetniškega pristopa v poučevanje vseh 
šolskih predmetov. 
 
Tudi druge države v svetu v svojih strategijah za povečevanje konkurenčnosti in 
inovativnosti namenjajo izobraževalnemu sistemu osrednjo vlogo pri spodbujanju 
podjetnosti in inovativnosti in že desetletja izvajajo podjetniško izobraževanje za mlade v 
osnovnih in  srednjih šolah. V državi Sigapur je poglavitna naloga izobraževalnega sistema 
razviti pri učencih in dijakih razumevanje, da lahko s svojim inovativnim in podjetnim 
delovanjem odločilno vplivajo na razvoj in uspeh svoje domovine. Podjetnost in inoviranje 
predstavljata družbeno sprejeti vrednoti in državljansko dolžnost.  
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3 TERENSKA RAZISKAVA: KREPITEV INOVATIVNOSTI V SREDNJI ŠOLI 
 
 
3.1 Slovenski modeli za spodbujanje inovativnosti mladih 
 

3.1.1 Inštitut za inovativnost in tehnologijo25 

3.1.1.1 Predstavitev 
 
Inštitut za inovativnost in tehnologijo (Korona plus d.o.o.) je inovativno usmerjena 
organizacija, katere poslanstvo je dvig stopnje inovativnosti podjetij in mladih, v tesnem 
sodelovanju s šolstvom in gospodarstvom. Na inštitutu že več let izvajajo projekte, preko 
katerih  ustvarjalne in dinamične mlade spodbujajo k inovativnemu načinu dela. V zadnjih 
letih je na natečajih aktivno sodelovalo več kot 850 mladih inventorjev oziroma 
inovatorjev ter njihovih mentorjev iz cele Slovenije. Rezultati dela v zadnjih nekaj letih 
obsegajo skoraj 550 uspešnih projektov mladih, v katere je bilo aktivno vključenih prek 
1000 avtorjev in mentorjev. V tem času je inštitut usposobil prek 370 inovacijskih 
mentorjev (v Savinjski, Podravski, Pomurski in Zasavski regiji), izdal več knjig in objavil 
na desetine poljudnih in strokovnih člankov, izvedel več konferenc in razstav doma in v 
tujini, vzpostavil nekaj sodelovanj z gospodarstvom ter pripravil mnogo nagradnih 
natečajev. 
 
Aktivnosti inštituta so podprli Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije, mestna občina Ljubljana 
in Evropska unija v okviru programa Phare, Leonardo da Vinci in Evropskega socialnega 
sklada. Inštitut za inovativnost in tehnologijo nudi mladim ustvarjalcem, njihovim 
mentorjem in drugim možnost vpisa v Klub ustvarjalnosti in podjetnosti, ki omogoča 
prejemanje novih informacij s področja inovativnosti, izmenjavo mnenj in izkušenj, dostop 
do šole inovativnosti, foruma in tudi strokovno svetovanje pri pripravi in izvedbi 
inovacijskih projektov.  
 
Inštitut za inovativnost in tehnologijo spodbuja inovativnost osnovnošolcev, srednješolcev 
in študentov preko tekmovanj in natečajev. 
 
a) Natečaj »Eureka ! Ideje mladih« 
Namen natečaja je sprožiti v mladih razmišljanje o novih izzivih in o tem, kaj bi se dalo 
izboljšati ali narediti na novo. Sodelujoči predstavijo originalne rešitve na zaznane 
vsakodnevne probleme. Poudarek je na spodbujanju ustvarjalnosti, saj so lahko predlagane 
ideje še nepreizkušene ali celo neuresničljive. Glavna ocenjevalna kriterija natečaja sta 
izvirnost ideje in reševanje praktičnih problemov. 
 
b) Natečaj »Eureka ! Inovacije mladih« 
Namen natečaja je spodbujanje raziskovalno-razvojnega dela mladih za nastanek 
potencialne inovacije, ki bi bila tržno zanimiva ali drugače uporabna. Naloge so lahko s 

                                                        
25 Povzeto po: Inštitut za inovativnost in tehnologijo dostopno na http://www.inovativnost.net. 
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področja tehnike in drugih področij: medicine, trgovine, šolstva, športa, javne uprave ali s 
področja humanističnih in drugih ved. Ocenjevalni kriteriji natečaja so: 
 

- inventivnost (originalnost zamisli, povezanost z realnimi problemi, stopnja novosti 
na trgu - pri nadgradnji obstoječih rešitev se ocenjenjujeta doprinos in izvedljivost), 

- razvitost invencije (natančnost prikaza rešitve, izveden prototip ali praktični 
preizkus delovanja, analiza trga/potreb potencialnih uporabnikov, ali je avtor 
rešitev že kje uporabil, tržni potencial, podjetniške aktivnosti), 

- ostali dejavnki (celovit vtis, ekološka naravnanost, energetska varčnost, zaščita 
intelektualne lastnine). 

 
c) Tekmovanje »inPod- inovativno podjetniški projekti mladih« 
Namen tekmovanja je spodbujanje in prepoznavanje ustvarjalnih, inovativnih in podjetnih 
osnovnošolcev in srednješolcev, njihovih mentorjev ter nagrajevanje in promoviranje 
najboljših. Tekmovanje spodbuja mlade k inovativnosti, vse od ustvarjalnega razmišljanja, 
prek razvojno-raziskovalnega dela do prototipa ter končnega novega tržnega proizvoda, 
nove storitve, izboljšanega načina dela, novega učnega pripomočka in drugo. Sodelujoči 
pridobijo nova znanja, veščine in izkušnje in možnost predstavitve svoje ideje, invencije, 
ali potencialne inovacije širši javnosti v okviru medijsko odmevnega dvodnevnega foruma 
s podelitvijo nagrad. Ocenjevalni kriteriji za izbor nagrajencev so: 
 

- inovativnost, 
- tržna privlačnost ideje, 
- načrt razvoja ideje, 
- primernost izvedbe ideje, 
- pomen ideje za širše družbeno okolje. 

 
Pri izpeljavi tekmovanja sodelujeta Center za raziskovanje novih tehnologij in Tovarna 
podjemov26 na Ekonomski-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, finančna sredstva pa 
nudi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije oziroma Ministrstvo za 
gospodarstvo. 
 
Poleg tekmovanj in natečajev Inštitut za inovativnost in tehnologijo izvaja še druge 
projekte za spodbujanje inovacijske dejavnosti: 
 

• Inovativni program usposabljanja : Od ideje do realizacije 
Program je namenjen učiteljem v srednješolskem in višjem izobraževanju. Za 
povečevanje inovativnosti mladih so na inštitutu spoznanali, da je potrebno 
pritegniti k sodelovanju in izobraževanju tudi učitelje ter zlasti mentorje 
ustvarjalnih skupin na šolah in fakultetah. Glavne teme usposabljanja so: 
management inovativnosti, motivacija učiteljev in učencev, kakovost - proces 
nenehnega učenja in izboljševanja in izkušnje iz prakse. 

 
• Pilotni projekti mladih za podjetja 

Inštitut za inovativnost in tehnologijo že več let izvaja tudi aktivnosti za 
povezovanje mladih z gospodarstvom preko dela na konkretnih pilotnih projektih 

                                                        
26 Tovarna podjemov je podjetniški inkubator Univerze v Mariboru po pogodbi z Inštitutom za razvoj 
podjetništva (IRP). 
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oziroma projektih, usmerjenih v doseganje uporabne novosti za podjetje. 
Sodelovanje z gospodarstvom pomeni, da učenci, dijaki, učitelji in mentorji iščejo 
ustvarjalne rešitve za konkretne problemske teme, ki jih postavljajo podjetja. 
Rezultat projekta naj bi bila ustvarjalna rešitev (idejna rešitev) ali bolj kompleksno 
raziskovalno delo in/ali razvojno delo v povezavi s proizvodi, tehnologijo, 
storitvami, procesi, varčevanjem in drugo. Podjetja v okviru sodelovanja nudijo 
tudi občasno svetovanje in usmerjanje za dijake in učitelje. Preko tovrstnega 
sodelovanja v okviru pilotnega projekta se vzpostavlja tudi sodelovanje med 
mladimi, šolskim sistemom in gospodarstvom ter spoznavanje potencialnih bodočih 
kadrov. 
 

3.1.1.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih) 
 
V sledečih tabelah so predstavljeni kvantitativni podatki o raziskovalnih nalogah, ki so bile 
nagrajene na natečajih »Eureka! Ideje mladih«,  »Eureka! Inovacije mladih« in na 
tekmovanjih »inPod-inovativno podjetniški projekti mladih« v letih 2005 in 2006.   
 
Tabela 2: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2005«  
 

Eureka! 2005 Ideje mladih 
 

Naloga Šola 

1. mesto (delitev 1. mesta) Govoreča miza Srednja šola za oblikovanje 
Maribor 

1. mesto (delitev 1. mesta) Naprava za zlaganje serviet Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za management 

3. mesto Zaščitna napihljiva preobleka za 
vozilo 

ni podatka 

Najbolj »odštekana« ideja Spreminjajoči profil pnevmatike Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za management 

 
Vir: Projekt Eureka! 2005 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 
 
Tabela 3: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2005«  
 
Eureka! 2005 Inovacije mladih 

 
Naloga Šola 

1. mesto Naprava za lomljenje tlakovcev 
 

Šolski center Celje – Poklicna in 
tehniška strojna šola 

2. mesto Urbanistična igra 
 

Inštitut in akademija za 
multimedije - Višja šola za 
multimedije 

3. mesto Razvoj vozila na hibridni pogon s 
prilagodljivo regulacijo navora 
pomožnega motorja 

Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za strojništvo 

Najbolj podjetniški projekt Analogna modernizacija modelov 
železnic 

Srednja pomorska šola Portorož 

Najbolj inovativni projekt Odtok Srednja strojna šola Maribor 
 
Vir: Projekt Eureka! 2005 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
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Tabela 4: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2006« (Vir: Projekt Eureka! 2006 
 

Eureka! 2006 Ideje mladih 
 

Naloga Šola 

1. mesto  Avtomatsko omejevalnik hitrosti Srednja šola tehničnih strok Šiška 
2. mesto  Ulična svetilka  Srednja šola tehničnih strok Šiška 
3. mesto Turistična učna kuhinja Živilska šola Maribor 
Najbolj »odštekana« ideja Budilka za lene Srednja šola tehničnih strok Šiška 
 
Vir: Projekt Eureka! 2006 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 
 
Tabela 5: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2006«  
 
Eureka! 2006 Inovacije mladih 

 
Naloga Šola 

1. mesto Govoreča knjiga Srednja šola tehničnih strok Šiška 
 

2. mesto Starodobni tuning Srednja strojna šola Maribor 
 

3. mesto Rastlinjak z nastavljivo 
temperaturo, vlago in osvetlitvijo 

Srednja šola tehničnih strok Šiška 
 

Najbolj podjetniški projekt MISU-Slaščičarna  s  
tradicionalnimi slovenskimi 
slaščicami v sodobnem ambientu 

Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta  

Najbolj inovativni projekt Varnostni sistem za kolo 
 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
elektrotehniko 

 
Vir: Projekt Eureka! 2006 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 
 
Tabela 6: Seznam sodelujočih (dobitniki plaket) na tekmovanju »inPod- inovativno podjetniški 
projekti mladih 2006«  

Naslov projekta 
 

Kategorija šole 

Childpi srednja šola 
Hladilnik z vrtljivimi policami srednja šola 
Izgradnja sistemov na alternativno energijo srednja šola 
Izgradnja vlečnice za smučanje ali deskanje na vodi na umetnem jezeru srednja šola 
Kultura za vse srednja šola 
Odtok srednja šola 
Parkomat, semafor za pomoč pri parkiranju srednja šola 
Pirlea Ferrarius srednja šola 
Posladkajte se in se pozabavajte v Evroparku srednja šola 
Pri čebelici srednja šola 
Rent-A-Mobič srednja šola 
Siltex srednja šola 
Smučišče Marela srednja šola 
Sprostitveno rekreacijski center za mlade srednja šola 
Starodobni tuning srednja šola 
Virtualni laboratorij srednja šola 
 
Vir: Inovativno podjetniški projekti 2006 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
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Tabela 7: Nagrajenci tekomvanja »inPod- inovativno podjetniški projekti mladih 2006«  
 

inPod- inovativno 
podjetniški projekti 

mladih 2006 
 

Naloga Šola 

1. mesto (osnovna šola) Šola za mlade kaskaderje Osnovna šola Toneta Čufarja 
2. mesto (osnovna šola) Zbirka receptov tradicionalnih jedi Osnovna šola Dragotina Ketteja 
3. mesto (osnovna šola) Sanjaj svoje sanje, naredi si jadrnico Osnovna šola Angela Besednjaka 
1. mesto (srednja šola) Odtok Srednja strojna šola Maribor 
2. mesto (srednja šola) Posladkajte se in se pozabavajte v 

Evroparku 
Regionalni center za razvoj d.o.o. 

3. mesto (srednja šola) Siltex Srednja strojna šola Maribor 
 
Vir: Inovativno podjetniški projekti 2006 dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 
 
Tabela 8: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2007«  
 

Eureka! 2007 
Ideje mladih 

 

Naloga Šola 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Alarm proti mrčesu Gimnazija in ekonomska šola 
Trbovlje 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Avtomatika za pospravljanje stanovanja SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Avtomatsko brisanje table SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Avtomatsko čiščenje wc školjke SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Avtomatsko škropljenje vinograda SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Denarnica s kovanci na senzor Srednja šola Jesenice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Dodatna opreme v avtomobilu - alarmna 
naprava za opozarjanje hitrosti v naselju 

Ekonomska in trgovska šola 
Brežice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Eko plastenke Gimnazija Novo mesto 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Fotovoltaične sončne celice v mehanski 
izvedbi strešne kritine 

SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Inteligentna OLED govoreča knjiga SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Kontracepcijska ura Srednja šola za oblikovanje 
Maribor 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Kosilnica, ki kosi sama ETRŠ Brežice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Masažni vložki za čevlje Srednja šola za oblikovanje 
Maribor 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Mobilna telovadnica za otroke ETRŠ Brežice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Motoristična čelada z brisalcem SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Multimedijski otroški voziček Ekonomska in trgovska šola 
Brežice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Očala z brisalci SŠTS Šiška 
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plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) plaketa (zlata, 
srebrna ali bronasta) 

Ogrevanje in čiščenje cestnih varovalnih 
zrcal 

SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Omara z vrtečimi se policami SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Opeka z odprtino SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Opozorilni alarm SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Pisalo skener Srednja šola Jesenice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Privlačevalec prahu SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Projektor v mobilnem telefonu SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Računalniški predogled telesa v trgovini 
z oblačili 

Srednja šola Jesenice 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Samodejna zatemnitev avtomobilskega 
stekla 

SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Stroj za pobiranje in sajenje krompirja SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Sušilnica za mokre bale SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Toplotni vložki za roke Srednja šola za oblikovanje 
Maribor 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Ultrazvočni merilnik kurilnega olja v 
rezervoarju 

SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Uporaba unipolarnege koračnega 
motorja za polnjenje akumulatorja s 
pomočjo meteorne vode ali vetra 

SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Ustvarjalna pisarna - vpliv pisarniškega 
okolja na ustvarjalnost zaposlenih 

Srednja strojna in poslovna šola 
Maribor 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Vrtalni stroj s koračnim motorjem SŠTS Šiška 

plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

XYI ogledalo Ekonomska in trgovska šola 
Brežice 

 
Vir: Projekt Eureka! 2007: dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 
Inštitut za inovativnost in tehnologijo preko natečajev in tekmovanj spodbuja ustvarjalnost, 
usmerjeno na konkretne rešitve praktičnih problemov iz podjetij. Inštitut spodbuja obenem 
tudi podjetnost in inventivnost, saj pri izboru najbolj izvirne ideje ali potencialne inovacije 
upoštevajo izvedljivost zamisli, tržno privlačnost in primernost izvedbe za uporabnike ter 
doprinos oziroma dodano vrednost potencialnega novega izdelka ali storitve. 
 
Nagrajencem nudi inštitut tudi strokovno svetovanje pri izvedbi projektov, finančno pomoč 
ter pomoč pri navezovanju stikov z gospodarstvom in s tem omogoča  pomembno podporo 
v fazi prehoda od invencije in inovacije. Vendar se omenjena podpora izvaja na željo 
nagrajencev in je namenjena njim in ne vsem sodelujočim. 
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Tabela 9: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2007«  
 

Eureka! 2007 
Inovacije mladih 

Naloga Šola 
 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Akvarij s samodejnim hranjenjem Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Avtomatiziran luknjač papirja SŠTS Šiška 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Izboljšava deske za skejtanje Gimnazija Vič Ljubljana 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Izdelava lesenih plovil za turizem ETRŠ Brežice 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Izklop stiskalnice po vnaprej določenim 
številom 

Srednja elektro-računalniška šola 
Maribor 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Krmiljenje porabnikov električne 
energije in naprav z mobilnim telefonom 
s pomočjo komunikacijskega protokola 
Bluetooth 

Srednja šola tehniških strok Šiška 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Modrijanček - računalniška podpora pri 
učenju pisanja 

Tehnični šolski center Nova 
Gorica 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Namakalni sistem SŠTS Šiška 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Naprava za peskanje lesenih zagozd Srednja šola za strojništvo in 
mehatroniko Celje 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Odpiranje in zapiranje garažnih vrat s 
pomočjo krmilnika Easy 

SŠTS Šiška 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Pridobivanje čiste kapnice za pitje SŠTS Šiška 

Plaketa (zlata, srebrna ali 
bronasta) 

Samokolnica z zavoro SŠTS Šiška 

 
Vir: Projekt Eureka! 2007: dostopno na: http//:www.inovativnost.net. 
 

3.1.2 Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Center za inovativno edukacijo) 
 

3.1.2.1 Predstavitev  
 
Zavod RS za šolstvo že vrsto let sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (VIZ) pri 
pripravi in izvajanju inovacijskih projektov, katerih namen je razvijanje novosti v šoli 
oziroma posodabljanje pedagoške prakse v Sloveniji. Med drugim je Zavod RS za šolstvo 
vplival tudi na zakonsko urejenost posodabljanja vzgoje in izobraževanja in s tem na 
spodbujanje inoviranja pri pedagoškem delu. Prvi interni pravilnik o inovacijskih projektih 
so izdali leta 1997 in posodobili leta 2000. Nato je nastal Pravilnik o posodabljanju 
vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. list RS št. 13/2003), ki omogoča posodabljanje vseh 
elementov programa vzgoje in izobraževanja in priporoča različne poti spremljanja in 
preverjanja novosti.  
 
Na nacionalni konferenci maja 2005 v Ljubljani so sprejeli pomembne in obvezujoče 
sklepe za organizatorje in sofinancerje inovacijskih in razvojnih projektov: 
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1. oblikovanje nacionalne strategije spodbujanja posodabljanja VIZ v obeh smereh 
»od spodaj navzgor« in obratno (po Fullanu27), 

2. sinergija različnih struktur, ki spodbujajo razvoj pedagogike ( Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Center za poklicno izobraževanje, Zavod 
RS za šolstvo, CMEPIUS28 ter VIZ), 

3. oblikovanje aktivne baze evalvatorjev za presojanje kakovosti posodobitev. 
 
Na temelju teh sklepov je nastala struktura razvoja posodabljanja vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji v obliki novosti (Komljanc 2006, 17). 
 
Zavod RS za šolstvo oziroma njen Center za inovativno edukacijo ima pri razvoju 
strategije pomembno vlogo in cilje29: 
 

• razvijati metodologijo (orodja, instrumente, metode in oblike) posodabljanja, 
• razvijati vsebine (vzgoje in izobraževanja) posodabljanja, 
• vzdrževati aktualno bazo evalvatorjev, 
• sodelovati pri opredeljevanju in izboru mednarodnih ciljev, 
• prenašati novosti zakonodajalcu, zainteresiranim praktikom in pedagoškim 

teoretikom oziroma vplivati na razvoj pedagoške tradicije oziroma razvoj 
inovativnega okolja in inovativnosti v šolstvu, s čimer se uresničuje tudi eden 
izmed ciljev Evropske unije do leta 201030, 

• graditi bazo VIZ, ki posodabljajo edukacijo z novostmi, in ustanoviti klub 
inovativnih v šolstvu (inovativnih pedagoških svetovalcev, strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju in učencev), ki jih zanima področje šolanja in 
vseživljenjskega učenja. 

 
Med bistveni nameni spodbujanja in podpore inovacijskih projektov Komljanc (2006) 
navaja: 
 

- spodbujanje razvoja inovativnega okolja z neposrednim posodabljanjem 
šolske prakse in razširjanjem novosti v druga interesna okolja, 

- razvoj aktualne vzgoje in izobraževanja na čim višjih kakovostnih ravneh,  
- vključevanje v aktualizacijo vzgoje in izobraževanja vseh dejvnikov pouka, še 

posebej učencev. 
 

                                                        
27 Michael Fullan je znani ameriški pedagog. 
28 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je javni zavod, 
ki skrbi za strokovno tehnično podporo in izvajanje programov Evropske unije s področja izobraževanja in 
usposabljanja. CMEPIUS izvaja dejavnosti nacionalnih agencij programov Evropskih skupnosti, programe 
mednarodne mobilnosti, projekte in podporne aktivnosti. Izvaja tudi naloge nacionalne agencije Erasmus 
Mundus, ki podpira mednarodno sodelovanje na področju podiplomskega izobraževanja ter naloge 
nacionalne agencije bolonjskega procesa , v okviru programa Erasmus. 
29 Povzeto po: Center za inovativno edukacijo – predstavitev (2007). 
30 Program »Izobraževanje in usposabljanje 2010« sta Evropski parlament in Svet sprejela 2006 leta kot 
akcijski program na področju vseživljenskega učenja, ki obsega različne programe: COMENIUS (predšolsko 
in šolsko izobraževanje), ERASMUS (visoko šolstvo in poklicno izobraževanje in usposabljanje na terciarni 
ravni), Leonardo da Vinci (poklicno izobraževanje in usposabljanje na terciarni ravni), GRUNDTVIG 
(izobraževanje odraslih). 
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Predlagane novosti Zavod RS za šolstvo razvrsti v pet ravni novosti: osebni razvoj 
strokovnega delavca, uvajanje »dobre prakse, razvijanje »dobre prakse, odkrivanje novosti- 
invencija in didaktično preoblikovanje izvajanja vzgojno- izobraževalnega programa (slika 
17). 
 
 
Zap. št. 
ravni 

Imenovanje 
posamezne 

ravni 
 

Namen aktivnosti v 
projektu 

Kratka opredelitev aktivnosti v projektu 

1. raven Osebni razvoj 
strokovnega 
delavca. 

Izpopolniti strokovno 
znanje posameznika 
ali skupine 

Za posameznega strokovnega delavca je predlagana 
vsebina novost, za pedagoško teorijo in prakso pa že 
preverjena oblika dela. 
 
Če želimo, da bo strokovni delavec znal naučiti učenca 
samostojno opredeljevati cilje osebnega razvoja v 
vseživljenskem učenju, se jih mora naučiti najprej on 
sam. 
 

2. raven Uvajanje 
»dobre prakse«. 

Seznaniti se s 
primerom »dobre 
prakse« v novem 
interesnem okolju, ga 
uporabiti in 
vrednotiti. 
 

V okolju uvajanja je primer »dobre prakse« nov način, 
oblika dela - novost, v drugih okoljih že preverjena 
didaktična metoda, oblika. 

3. raven Razvijanje 
»dobre prakse«. 

Razviti, izboljšati 
(odpraviti 
pomanjkljivosti) 
primer »dobre 
prakse«. 
 

V okolju je primer »dobre prakse« sicer že preverjen, 
novost pa je v razvijanju še popolnejše oblike 
(izboljšave, odpravljanje pomanjkljivosti). 

4. raven Odkrivanje 
novosti- 
invencija. 

Odkriti, ustvariti nov 
vzgojno- 
izobraževalni 
element ali 
oblikovati novo 
celoto s kombinacijo 
že znanih didaktičnih 
elementov. 
 

Projektna skupina išče, preverja in evalvira novi 
didaktični element oz. novo kombinacijo elementov, 
tudi s pomočjo kreativnega ustvarjanja. 

5. raven Didaktično 
preoblikovanje 
izvajanja 
vzgojno- 
izobraževalnega 
programa. 

Celovito metodično 
preoblikovati model 
izvajanja vzgojno- 
izobraževalnega 
programa v 
posameznem VIZ. 

Ko VIZ ugotovi, da je preoblikovala večji delež 
didaktičnih elementov in tako filozofijo pouka in 
dejavnosti ob njej, ali ko dejavniki pouka v VIZ 
prihajajo v večje neskladje med potrebami učenja in 
stilom poučevanja, takrat projektna skupina načrtuje 
preoblikovanje izvajanja aktualnega modela pouka in 
dejavnosti ob njem ter posodobi vzgojno-izobraževalni 
program z novostmi. 
 

 
Slika 17: Ravni razvoja novosti (Vir: Komljanc 2006, 20.) 
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Slika 18: Struktura razvoja posodabljanja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v obliki novosti (Vir: 
Komljanc 2006, 17.). 

Vzgojno izobraževalna institucija predlaga 
inovacijski projekt (IP) glede na lastne potrebe 

Zavod RS za šolstvo razvrsti IP po tematiki in dodeli 
svetovalce 

Z rezultatom (novostjo) se seznani MŠŠ, Strokovni 
svet in javnost 

Izdelava smernic za širitev: VIZ, ZRSŠ, MŠŠ, 
CMEPIUS, CPI, ostali soudeleženi 

Širjenje novosti v interesnih skupinah 

IP, ki so skladni z 
mednarodnimi 

cilji 

IP, ki so skladni z 
nacionalnimi cilji 

IP, ki izvajajo 
cilje na ravni 

vzgojno-izobr. 
institucije 

Ali je novost 
ustrezna za širitev? 

Evalvacijska skupina 

da 

ne 

VIZ 

VIZ 

VIZ 

IP se zaključi v 
vzgojno-izobr. 

instutuciji 
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3.1.2.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih) 
 
V sledečih tabelah so predstavljeni kvantitativni podatki in povzetki  inovacijskih 
projektov za šolski leti 2004/05 in 2005/06. 
 
Tabela 10: Kvantitativni podatki o novostih v šolskem letu 2004/05  
 

 
Vir: Aubreht et al. 2006, 7 in lasten izračun. 
 
 
Tabela 11: Ravni kakovosti inovacijskih projektov in vsebina novosti v šolskem letu 2004/05  
 
Število projektov na 
posamezni ravni razvoja 
novosti 

Vsebina raziskovanja (nekaj primerov) 

1. raven 
12 projektov 

- posebne potrebe otrok (nudenje pomoči učencem s posebnimi 
potrebami, tudi nadarjenim) 

- strokovni razvoj delavcev 
- vloga razrednika 

2. raven 
14 projektov  
(največ osnovne in srednje 
šole, manj šol s 
prilagojenim programom, 
najmanj vrtcev) 

- instrumenti in metode za privzgojitev ustreznih navad za kakovostno 
vseživljensko učenje oz. bivanje učencev 

- metode za spremljanje izboljšanja bralnega razumevanja 
- pomoč učencem prek javnih del za učenje na domu 
- opazovanje etnografskih značilnosti bivalnega okolja 

 
3. raven 
20 projektov 
(v večji meri osnovne in 
srednje šole, nekoliko manj 
vrtci, najmanj posebne šole 
in dijaški domovi) 

- sodelovalno učenje 
- delo v interesnih dejavnostih 
- izboljšanje pogovorne kulture 
- debatna tehnika in SWOT analiza za razvoj kritičnega mišljenja 
- gibalne vaje za razvoj ustvarjalnosti 
- test za ustvarjalno mišljenje 
- smeh - humor kot oblika pozitivne motivacije 

4. raven 
7 projektov 
(najpogosteje srednje šole 
in posebne šole, najredkeje 
osnovne šole. 

- s projektno metodo učenja razviti stališča pri dijakih (dijaki kot 
samostojni iskalci in promotorji znanja) 

- nova oblika strokovnih aktivov (medpredmetno povezovanje z 
vidika potreb dijakov) 

- razvoj ustvarjalnih metod učenja 
5. raven 
0 projektov 

 

 
Vir: Aubreht et al. 2006, 9 in lasten izračun. 
 

Vsebina Število % 
Prijavljeni inovacijski projekti 102  
Število VIZ, ki so prijavili projekt: 

• vrtci                                                                                                                       
• osnovne šole 
• srednje šole 
• zavodi za učence s posebnimi potrebami 
• dijaški domovi 

100 
14 
44 
33 
7 
2 

100 
14 
44 
33 
7 
2 

Izbrani inovacijski projekti 98 96,10 
Poročilo o končanih projektih - razvitih novostih 20 37,7 



 63

Kot je razvidno iz tabel  (tabela 10 in tabela11), je med vsemi prijavljenimi inovacijskimi 
projekti le 33% srednjih šol. Vsebina raziskovanja je odkrivanje novosti, torej invencijska 
faza. Pomemben podatek je, da izmed 98 izbranih inovacijskih projektih v šolskem letu 
2004/05, ni noben projekt dosegel končne ravni oziroma preobrazbe invencije v inovacijo. 
Opozorimo lahko tudi na zelo ozko definicijo izrazov invencija in novost, saj je kot novost 
mišljen le nov vzgojno-izobraževalni element ali nova celota s kombinacijo že znanih 
didaktičnih elementov. Novost torej še ni inovacija. 
 
Tabela 12: Končani inovacijski projekti in vsebina novosti v šolskem letu 2005/06  
 
Vzgojno-izobraževalni zavod Število končanih 

inovacijskih 
projektov 

Vsebina raziskovanja (nekaj primerov) 

Vrtci 6   (17%) - multisenzorična motivacija za učenje v vrtcu 
- smeh v vrtcu 
- učeča se organizacija - izziv za vzgojiteljev   
strokovni razvoj 

Osnovne šole 18  (51%) - nadarjeni učenci in njihova ustvarjalnost 
- poti do bolj učinkovitega pouka/ znanja v šoli 
- dobri medsebojni odnosi med učitelji in učenci 

Srednje šole 9   (26%) - kako izboljšati razredno klimo in zmanjšati 
število izostankov 
- kako povečati zanimanje osmovnošolcev za vpis 
v tehnične šole 
- promocija zdravja v šoli 

Zavodi za učence s posebnimi 
potrebami 

2   (6%) - uvajanje inovativnih metod dela z učenci z 
motnjami v razvoju 

Dijaški domovi 0  
Skupaj 35  (100%)  
     
Vir: Zavod RS za šolstvo 2006, 116 in lasten izračun. 
                                                                                                                                                                          
V razpisu za inovacijske projekte za šolsko leto 2007/08 je Zavod RS za šolstvo predlagal 
naslednja področja posodabljanja: 
 

- poti do kretivnih in učinkovitih učnih okolij, 
- razredna klima kot kriterij kakovosti delovanja šole, 
- profesionalni razvoj (ključne kompetence) strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. 
 
Center za inovativno edukacijo spodbuja razvijanje novosti v šoli oziroma posodabljanje 
pedagoške prakse v Sloveniji in med svojimi cilji navaja spodbujanje inoviranja pri 
pedagoškem delu pri vseh udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa (učitelji, 
pedagoških svetovalci, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju in učenci). Spodbujanje 
inovativnosti v šoli je tako opredeljeno zelo ozko, ob tem ni upoštevana ekonomska 
definicija inovacije, ki pravi, da je inovacija vsaka koristna novost, ki nastane iz invencije 
ali potencialne inovacije, ki je uporabna in je sprejeta pri odjemalcih ter donosna za avtorja 
in lastnika. V tem smislu se spodbuja ustvarjalnost pedagoških delavcev in učencev, 
medtem ko je povsem zanemarjen podjetniški vidik. Spodbujanje ustvarjalnosti je 
osredotočeno na izboljšave v pedagoškem procesu in didaktičnih pripomočkov, zato ne 
moremo govoriti o spodbujanju inovativnosti v šoli v ekonomskem smislu. 
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3.1.3 Šola za ravnatelje 
 

3.1.3.1 Predstavitev31 
 
Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev je Vlada Republike Slovenije leta 1995 
ustanovila Šolo za ravnatelje. V skladu z aktom o ustanovitvi Šola za ravnatelje izvaja 
dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, izdajanja knjig, revij in 
periodike ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju izobraževanja. Vizija 
ustanove je izboljšati kakovost vodenja, poučevanja in učenja ter učinkovitosti 
izobraževalnih zavodov. Med dolgoročnimi cilji Šole za ravnatelje so izobraževanje in 
usposabljanje ravnateljev ter drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, razvoj 
celovitih pristopov v vodenju in delovanju šol in vrtcev ter povezovanje raziskovanja s 
šolsko prakso z uvajanjem izboljšav. 
 
Šola za ravnatelje je leta 1998 začela v okviru projekta Kakovost v šoli - mreže učečih se 
šol razvijati model izobraževanja imenovan »Mreže«. Model je primeren za izobraževanje 
celotnih učiteljskih/vzgojitelskih zborov. Izobraževalni program učitelje usmerja v 
razmišljanje o temeljnem poslanstvu šole in ob prepoznavanju svojih močnih in šibkih točk 
šole razrešujejo probleme na šoli z uvajanjem izboljšav. S pomočjo od zunaj spodbujenega 
sodelovanja med učitelji izgrajuje šola sodelovalno kulturo in postaja učeča se organizacija 
oziroma ustvarjalna šola.  
 
Izobraževanje je primerno za usposabljanje vseh zaposlenih v šolah in poteka na nivoju 
razvojnih timov (zaključena skupina s 25 do 35 udeleženci iz 6 do 8 šol) in na nivoju šole s 
celotnim učiteljskim / vzgojiteljskim zborom. Ker je program izobraževanja zasnovan kot 
proces, ki traja skozi vso šolsko leto, je zahtevana stalna podpora ravnatelja. Ravnatelj 
tesno sodeluje z razvojnim timom, sestavljenim iz 4 do 5 strokovnih delavcev šole, in nudi 
stalno pomoč in podporo, udeležuje se delavnic razvojnih timov in skrbi za zagotavljanje 
pripadnosti vseh delavcev šole načinu dela in vsebinam programa. Cilji izobraževanja so:  
 

 osvestiti in usposobiti šole (učitelje) za iskanje problemov in za uvajanje možnih 
izboljšav, 

 vzpostaviti medsebojno sodelovanje, spodbuditi sodelovalno kulturo na nivoju šole 
ter usposobiti učitelje za sodelovalno reševanje problemov, 

 pripraviti načrt za izpeljavo izboljšave, izboljšavo izpeljati in analizirati ter izmenjati 
izkušnje med šolami v mreži, 

 usposobiti člane timov za spremljanje dela na šolah z vidika vzpostavljanja in 
zagotavljanja kakovosti. 

 
Šola za ravnatelje v okviru izobraževalnega programa nudi tudi posamezni šoli pomoč pri 
načrtovanju izboljšav na pomembnih področjih delovanja, saj šoli skozi voden procesni 
način izobraževanja zagotavlja svetovanje in pomoč eno šolsko leto. Ta model 
izobraževanja spodbuja sistematično izmenjavo dobre prakse med učitelji šol in med 
šolami/vrtci, ki se vključijo v izobraževanje in tvorijo »mrežo sodelovanja«.  
 
                                                        
31 Povzeto po: Erčulj, Trunk in sodelavci 2000 in Šola za ravnatelje dostopno na http://sr.tovarnaidej.si/ in 
http://solazaravnatelje.si/.  
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Šola za ravnatelje izvaja dva programa izobraževanja: 
 
a) »Mreže 1«-Poslanstvo šole in uvedba izboljšave v šoli opredeljenem področju 
Program izobraževanja usmerja učitelje v poslanstvo in temeljne smotre šole. 
Učitelji/vzgojitelji  na sodelovalni način opredelijo razvojne in tekoče prednostne naloge 
ter področje izboljšave. V okviru enoletnega programa udeleženci pripravijo načrt uvedbe 
izboljšave, jo izpeljejo in ovrednotijo. Učitelji/vzgojitelji so v procesu izobraževanja 
aktivni in v okviru razvojnih timov osvojijo tudi metodo sodelovalnega reševanja 
problemov. Šole in vrtci so se do sedaj odločali za dokaj različna področja izboljšav, kot so 
disciplina, delo z otroki, medsebojni odnosi med zaposlenimi, šolska pravila, sodelovanje s 
starši, odnos učiteljev do učencev, domače naloge, klima na šoli in ocenjevanje. 
 
b)  »Mreže 2«-Uvedba izboljšave s področja razpisane teme 
Program je nadgradnja programa »Mreže 1«, saj se vanj lahko vključijo le izobraževalne 
ustanove, ki so sodelovale v programu »Mreže 1«. Nosilci sprememb so razvojni timi, 
poudarek je na procesu sodelovanja in izboljševanja neke dejavnosti šole/vrtca. Izbira 
področja izboljšave ni prosta, ampak izobraževalna ustanova izbira med temami, ki jih za 
vsako šolsko leto razpisuje Šola za ravnatelje. Pogoj za sestavo razvojnih timov je, da sta 
vsaj dva strokovna delavca bila že člana razvojnega tima v programu »Mreže 1«. Oblike in 
metode dela ostajajo enake in poudarjajo sodelovalno reševanje problemov ter izpeljavo 
izboljšave.  
 
Šola za ravnatelje v okviru programa SOCRATES, COMENIUS 3.132 sodeluje v različnih 
mednarodnih projektih.  
 
SALT (School Action Learning Teams) 
V okviru triletnega programa izobraževanja in usposabljanja strokovni delavci 
izobraževalnega zavoda opredelijo prednostna področja razvoja šole in načrtujejo strategije 
za izboljševanje izbranega področja. Namen projekta je s pomočjo razvojnih timov 
spodbujati uvajanje nenehnih izboljšav kot pristop h kakovosti šole ter povezovanje šol na 
mednarodni ravni. Projekt temelji na filozofiji učeče se organizacije in vseživljenjskega 
učenja. 
 
ESIST (Evaluation Strategies for Improving School Leaders' Training Programmes) 
Cilj projekta je razviti strategije, metode in gradiva za evalvacijo programov za 
usposabljanje vodilnih vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju in predlagati 
izboljšave v programih izobraževanja na nacionalni ravni. Program je namenjen vodjem 
izobraževalnih programov ter pristojnim na državni ravni v partnerskih državah. Oblike in 
metode dela poudarjajo sodelovalno reševanje problemov ter izpeljavo izboljšave.  
 
Šola za ravnatelje preko izobraževalnih programov »Mreže 1« in »Mreže 2« spodbuja 
predvsem sodelovalno kulturo na nivoju šole ter usposablja učitelje za sodelovalno 
reševanje problemov ter izmenjavo izkušenj med šolami v mreži. Šole in vrtci rešujejo 

                                                        
32 SOCRATES je akcijski program Evropske unije za meddržavno sodelovanje na področju izobraževanja. 
Program Socrates izvaja različne akcije, med katerimi je tudi COMENIUS. Ta spodbuja učenje tujih jezikov 
in razvoj medkulturne zavesti. 
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probleme v  vzgojno-izobraževalnem procesu  in se ukvarjajo tudi z uvajanjem izboljšav 
na nivoju šolskega zavoda za večjo kakovost in razpoznavnost šole. Izobraževalni 
programi temeljijo predvsem na filozofiji učeče se organizacije in spodbujajo doseganje 
sledečih ciljev33: 
 

 razvijati zavest o pomenu učenja kot temeljne vrednote sodobne organizacije in 
sodobne družbe, 

 spoznati temeljna načela načrtovanja, izvajanja in spremljanja spremljanja 
sprememb za učinkovitejše delo posameznika in organizacije, 

 širiti sodelovalno kulturo in timsko delo, 
 preiti od šole, ki uči, k šoli , ki se nenehno uči in svoja spoznanja prenaša na druge 

šole, vključene v mrežo šol. 
 

Šola za ravnatelje je izvajala tudi projekte z namenom razvijanja odgovornosti zase in za 
doseganje lastnih ciljev (»Načrtovanje lastnega razvoja – vsak je lahko uspešen«), v okviru 
katerih je zasnovala tudi predlog učnega načrta izbirnega predmeta v zadnji triadi osnovne 
šole »Učiti se biti«. Vsebine predmeta predvidevajo soočenje učencev s situacijami iz 
vsakdanjega življenja, ki so predstavljene problemsko, tako da so učenci prisiljeni k 
razmisleku o njih in o načinu kako jih je mogoče obvladovati s pomočjo različnih veščin. 
Pri tem so poudarjene komunikacijske in socializacijske spretnosti  ter timsko delo. 
Aktivnost učencev je spodbujena s podjetniškimi in drugimi, v učenca usmerjenimi 
pristopi, ki so temeljna metoda dela pri vseh temah (Erčulj in drugi 2000, 251-2). 
 

3.1.3.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih) 
 
Tabela 13:  Preglednica izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v programu »Mreže 1« v šolskih letih 
1998/99–2006/07  
 

Šolsko leto 
 

Osnovna šola 
(število mrež) 

Osnovna šola 
(število šol) 

Srednja šola 
(število mrež) 

Srednja šola 
(število šol) 

1998 - 2000 1 8 - - 
2000/01 2 17 1 5 
2001/02 2 14 - - 
2002/03 2 17 1 8 
2003/04 2 16 2 16 
2004/05 2 22 2 13 
2005/06 3 27 1 9 
2006/07 4 43 1 5 

SKUPAJ 18 156 8 57 
 
Vir: Preglednica vključenih šol v Mreže 1 dostopno na: http://www.solazaravnatelje.si/. 
 
Spodbuja se predvsem ustvarjalnost učiteljev in drugih zaposlenih v vzgojno-
izobraževalnih zavodih ter ustvarjalno iskanje rešitev za obstoječe probleme. Podjetniški 
vidik ni upoštevan. Ker je poglavitni cilj programov uvajanje izboljšav v pedagoškem 
procesu in pri upravljanju šole, ne moremo govoriti o spodbujanju inovativnosti. 

                                                        
33 Povzeto po: Erčulj in drugi 2000. 
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Pomembno dejstvo je tudi, da program ne zajema učencev in dijakov, ampak le učitelje in 
vodilne delavce šole. 
 
Tabela 14:  Preglednica izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v programu »Mreže 2« v šolskem letu 
2006/07  
 

Razpisano področje izboljšave Število 
mrež 

Osnovna šola in vrtci 
(število šol) 

Srednja šola 
(število šol) 

Strategije za preprečevanje nasilja 2 9 3 
Razvijanje klime za uspešno delo 2 11 5 
Celostni pristop k državljanski vzgoji 1 5 0 
Vodenje razreda 2 13 3 
Bralna pismenost 1 9 1 
SKUPAJ 8 47 12 
 
Vir: Srečanja šol v okviru Mreže 2 dostopno na: http://www.solazaravnatelje.si/. 
 

3.1.4 Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
 

3.1.4.1 Predstavitev34 
 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je zveza društev in njihovih asociacij s 
področja tehnične kulture. Začetek delovanja organizacije sega v leto 1946, ko je bila v 
okviru Fizkulturne zveze ustanovljena komisija za tehniko in šport. V letu 1948 je bila 
ustanovljena samostojna organizacija, ki se je v letu 1972 preimenovala v Zvezo 
organizacij za tehnično kulturo Slovenije.   
 
V šestdesetih letih delovanja je Zveza za tehnično kulturo Slovenije znatno prispevala h 
gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije, predvsem pri tehnični vzgoji mladih, 
širjenju in popularizaciji znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi ter dvigu 
tehnične kulture med prebivalstvom nasploh. ZOTKS danes sestavlja 25 članic, občinskih, 
mestnih in strokovnih zvez: 
 

1. OZOTKS Murska Sobota, 
2. Zveza društev za tehnično kulturo Kranj, 
3. Zveza društev za tehnično kulturo Nova Gorica, 
4. Zveza društev za tehnično kulturo Krško, 
5. ZOTK Cerknica, 
6. OZOTK Domžale, 
7. ZOTK Sevnica, 
8. ZOTK Celje, 
9. ZOTK Tržič, 
10. OZOTK Črnomelj, 
11. Zveza organizacij za tehnično kulturo Novo mesto, 
12. Mesta zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana, 

                                                        
34 Povzeto po: Koprivnikar 2004 in Zveza za tehnično kulturo Slovenije 2007. 
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13. ZOTK Ljubljana – Vič, 
14. ZOTK Tolmin, 
15. Zveza društev šoferjev in avtomehanikov RS, 
16. ZAROS, 
17. BEST Ljubljana, 
18. Jamarska zveza Slovenije, 
19. Astronomsko društvo Javornik, 
20. Zveza radioamaterjev Slovenije, 
21. Zveza inovatorjev Slovenije, 
22. Letalska zveza Slovenije, 
23. Zveza društev pedagogov tehnične vzgoje Slovenije, 
24. Društvo oračev Pomurja, 
25. Slovenska potapljaška zveza. 

 
Poslanstvo ZOTKS je popularizacija in razvoj tehnične kulture, izobraževanje in prenos 
znanj, spodbujanje k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju (predvsem mladih), 
ozaveščanje za varno, varčno in učinkovito rabo energije ter iskanje njenih alternativnih 
virov, skrb za okolje, iskanje in uporabo človeku in naravi prijaznih sodobnih tehničnih 
rešitev. Med glavnimi nameni in cilji delovanja organizacija navaja: 
 

- vzpodbujati in razvijati inovativnost, tehniško ustvarjalnost, konstruktorstvo in 
raziskovalno dejavnost, 

- širiti znanje o sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkih, 
- odkrivati nadarjene mlade ljudi in podpirati in spodbujati razvoj njihovih 

sposobnosti. 
 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije z vidika spodbujanja inovativnosti med mladimi 
izvaja številne dejavnosti.  
 
a) Mladinsko raziskovalno delo 
Mladinsko raziskovalno delo na šolski, regionalni in državni ravni je oblika obšolskih ali 
izvenšolskih dejavnosti, z njim mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno 
znanje ter se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. ZOTKS želi z mladinskim 
raziskovalnim delom razviti sodoben model vseživljenjskega učenja v procesu priprave, 
izdelave in predstavitve raziskovalnih nalog, ki bo omogočil tesnejše povezovanje 
nadarjenih mladih kadrov in njihovih šol z univerzami, raziskovalnimi inštituti ter še 
posebej z gospodarskimi subjekti in drugimi nosilci razvoja. Z namenom, da bi še dodatno 
spodbudili ukvarjanje mladih raziskovalcev in tehnikov z bolj konkretnimi problemi in 
uporabnimi rešitvami, so bili v šolskem letu 2005/06 poleg različnih tehničnih področij 
raziskovanja (elektrotehnika, elektronika in robotika; gradbeništvo in arhitektura; 
računalništvo in telekumunikacije; tehnika in tehnologija) uvedeni tudi inovacijski predlogi 
in projekti. Javne predstavitve raziskovalnih nalog in inovacijskih projektov potekajo 
vsako šolsko leto na srečanjih mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol ter mladih 
tehnikov iz osnovnih šol na šolski, regijski in državni ravni. 
 
b) Tekmovanja iz znanj 
Vsako šolsko leto potekajo tekmovanja iz logike, kemije in računalništva (programiranje) 
na šolski, regijski, državni in mednarodni ravni za osnovnošolce in srednješolce. 
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Tekmovanja so namenjena dodatnemu motiviranju mladih za nadgradnjo formalno 
pridobljenega znaja na tehnično naravoslovnih področjih ter dodajanju praktične vrednosti 
le-temu. S pripravami, usposabljanjem in tekmovanjem želi ZOTKS razvijati spretnosti 
tekmovalcev, identificirati najbolj sposobne in nadarjene ter jih povezati s fakultetami in 
gospodarskimi družbami. 
 
c) Raziskovalni tabori, poletne šole in delavnice 
V času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic organizira ZOTKS mnoge raziskovalne 
tabore in delavnice, ki so namenjeni uvajanju mladih v znanost, oziroma raziskovalno in 
inovacijsko delo. Predvsem učenci in dijaki ki so se že dokazali na šolskih tekmovanjih, 
imajo možnost ustvarjati in raziskovati v pristnem okolju, s kvalitetnimi mentorji na 15 – 
20 programih vsako leto. 
 
d) Konstruktorstvo in modelarstvo 
S to dejavnostjo želi ZOTKS širiti in pospeševati znanja o tehničnih dosežkih in 
popularizirati njihovo uporabo z dejavnostmi na vseh področjih modelarstva ter spodbujati 
mlade k povezovanju znanj in inovativnosti. Konstruktorstvo in modelarstvo je namenjeno 
odkrivanju mladih, ki imajo kvalitete, potrebne za tehnične poklice (ročne spretnosti, 
prostorsko predstavljivost, estetski čut,...). 
 
e) Dnevi ustvarjalnosti in tehnične kulture 
Prireditev ponuja predstavitev izdelkov, projektov, raziskovalnih nalog mladih; 
predstavitev znanstvenih in tehničnih rešitev - znanost za vsakodnevno rabo; predstavitev 
učnih tehnologij in pripomočkov za prostočasne dejavnosti; pripravo in izvedbo 
seminarjev, predavanj, tekmovanj; predstavitev poklicnega in izobraževalnega usmerjanja 
na področjih tehnike in naravoslovja in drugo. Dnevi ustvarjalnosti in tehnične kulture 
pomenijo večdnevno srečanje vseh, ki se ukvarjajo s tehniko in naravoslovjem, ter tistih, ki 
na tem področju ponujajo programe vseživljenjskega izobraževanja in si prizadevajo za 
dvig tehnične kulture. 
 
f) Program stalnega izobraževanja in spopolnjevanja mentorjev 
V skladu s programom stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev 
Ministrstva za šolstvo in šport ZOTKS organizira programe stalnega izobraževanja in 
spopolnjevanja mentorjev mladih raziskovalcev in inovatorjev. Seminarje izvajajo na 
področju mladinskega raziskovalnega dela, logike, tehnike in tehnologije, modelarstva, 
računalništva in varnega dela s traktorjem. 
 
Strategija razvoja mladinske raziskovalne dejavnosti poudarja  sledeče elemente 
(Koprivnikar 2004): 
 
1. .Množičnost 
Množičnost naj bi zagotavljala spodbujanje najbolj nadarjenih in usposobljenih mladih 
raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki naj bi bili nadaljnji nosilci kakovosti mladinske 
raziskovalne dejavnosti kot bodoči učitelji, predavatelji ali mentorji in recenzenti. 
 
2. Odprtost za vsa področja (interdisciplinarnost) 
Razpisni pogoji strogo ne usmerjajo raziskovalne dejavnosti na reševanje določenih 
problemov, ampak se spodbuja raznolikost in interdisciplinarnost ter povezovanje 
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raziskovalnih projektov z drugimi oblikami ustvarjalnosti, kot so kulturni dogodki, 
zaključne prireditve in poletni tabori. 
 
3. Odprtost za vse oblike dejavnosti 
Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti so možne vse oblike dela, in sicer od 
zagovorov raziskovalnih ali projektnih nalog, poletni raziskovalni tabori, projekti valilnic 
mladinske raziskovalne dejavnosti za prenos znanj, usposabljanje mentorjev, oblikovanja 
mreže mentorjev, recenzentov in koordinatorjev. 
 
4. Odprtost za vse ravni izobraževalnega sistema 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije spodbuja mladinsko raziskovalno dejavnost v 
vertikalnem smislu (osnovne in srednje šole, univerza in znanstvene organizacije) in 
horizontalnem smislu (odprtost za sodelovanje na vseh področjih in oblikah znanstveno-
raziskovalnega dela) izobraževalnega sistema.   
 
5. Selekcija 
ZOTKS izvaja selekcijo raziskovalnih tematskih poročij glede na raven šole in spodbuja 
zanimanje mladih za področja, ki jih redni šolski program ne obravnava ali jih ne 
obravnava dovolj poglobljeno. Iz prvotne usmeritve na srednje šole se je raziskovalna 
dejavnost razširila tudi na osnovne šole. 
 
6. Merila in kriteriji za podelitev nagrad, priznanj, razvrščanje in status 
Nagrade spodbujajo tekmovalnost, čeprav to ni prvotni namen mladinskega raziskovalnega 
dela. Nagrajevanje obšolske dejavnosti, ki naj bi bila v samem bistvu drugačna od pouka, 
kjer se meri uspeh, postaja pomembno področje. 
 
7. Metodika recenzentskega dela 
ZOTKS uvaja pozitivno obliko spodbujanja, kjer se na nepravilnosti in nedoslednosti 
mladega raziskovalca in njegovega mentorja opozarja s pozitivnimi napotili za nadaljne 
delo. Ker gre za prostovoljno dejavnost, udeleženci pričakujejo predvsem uspeh in 
pohvalo. Najpomembnejše merilo pri recenziji del je kakovost. Kriteriji se oblikujejo v 
skledu s stroko in in ravnijo, na kateri se je raziskava izvajala. Dobra in kritična recenzija 
uveljavljenega strokovnjaka zagotavlja nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti pri avtorjih 
in njihovih mentorjih. 
 
8. Mentorstvo 
Mentorji so predvsem osnovnošolski in srednješolski učitelji. Različne stopnje mladinske 
raziskovalne dejavnosti zahtevajo različno usposobljene mentorje. Z razvojem 
raziskovalne dejvnosti se je izoblikovala  mreža mentorjev, katerim se v zadnjih letih 
pridružujejo zunanji mentorji strokovnjaki. Za zagotavljanje kakovosti mladinske 
raziskovalne dejavnosti ZOTKS skrbi tudi za usposabljanje mentorjev. 
 
9. Nagrade kot pozitivna stimulacija  
Nagradni fond poleg priznanj predvideva potovanja v tujino za mlade raziskovalce in 
njihove mentorje ter knjižne nagrade. Del nagradnega fonda je namenjen tudi šolskim 
mentorjem nagrajencev v obliki nadomestila za stroške v zvezi z mentorstvom. 
 
10. Predstavitve in izmenjava pomembnih dosežkov 
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Promocija dosežkov mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev je eden pomembnejših 
motivatorjev za razvoj mladinske raziskovalne dajavnosti. Možnost javnega nastopanja,  
predstavitev rezultatov in  ustrezno priznaje strokovne javnosti predstavlja za sodelujoče 
velik osebni uspeh.  
 

3.1.4.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih) 
 
V šolskem letu 2006/07 se je srečanja mladih raziskovalcev Slovenije udeležilo 570 
avtorjev raziskovalnih nalog, mentorjev in recenzentov. Predstavili so 161 raziskovalnih 
nalog. ZOTKS je podelila 99 srebrnih priznanj in 62 zlatih priznanj. 
 
Tabela 15: Rezultati srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2007 za tehnična področja  
 

Raziskovalno področje 
 

Naslov naloge Priznanje Šola 

Aplikativni inovacijski 
predlogi in projekti 

Poti za mestne ljudi zlato Srednja strojna šola 
Maribor 

Aplikativni inovacijski 
predlogi in projekti 

Krinolina srebrno Sredna šola za 
oblikovanje Maribor 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Učna maketa za prikaz 
regulacije temperature in 
vlažnosti zraka 

srebrno Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Pretvornik napetosti iz 12V 
DC/230V AC 

srebrno Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Avtomatska zatemnitev sončnih 
kolektorjev za pridobivanje tople 
vode 

srebrno Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Mikrokrmilniška elektronska 
plošča s PIC 16F876 

zlato ŠC Ptuj, poklicna in 
tehniško elektro šola 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Laserski učinki zlato ŠC Velenje, poklicna in 
tehniška elektro in 
računalniška šola 

Elektrotehnika, elektronika in 
robotika 

Kabelski širokopasovni dostop srebrno Srednja šola tehniških 
strok Šiška 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Orodje za testiranje in analizo 
razvrščevalnoh algoritmov 

srebrno ŠC Velenje, poklicna in 
tehniška elektro in 
računalniška šola 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Primerjava kodeksov za 
kodiranje videoposnetkov 

zlato Gimnazija Bežigrad 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Upravljanje centralne kurjave 
prek ineterneta 

srebrno Srednja šola Ravne na 
Koroškem 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Reševanje kontrolnih nalog na 
računalniku 

srebrno Ekonomska šola Ptuj 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Internetno prikazovanje 
temperature in zraka 

zlato Srednja šola Ravne na 
Koroškem 

Računalništvo  
in telekomunikacije 

Klepec/Kolos srebrno ŠC Rudolfa Maistra 
Kamnik - Gimnazija 

Tehnika in tehnologija  I 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo) 

Vpliv oblike zareze na mehanske 
lastnosti strojnega dela 

srebrno Srednja poklicna in 
tehniška šola Murska 
Sobota 

Tehnika in tehnologija I  
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Vpliv materialov in oblike 
lesenega kopita na 
funkcionalnost lovskega orožja 

zlato Lesarska šola Maribor 
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Tehnika in tehnologija I 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Vrednotenje naključnih 
dogodkov v načelno 
determinističnih procesih 

zlato Gimnazija Bežigrad 

Tehnika in tehnologija I 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Naprava za peskanje lesenih 
zagozd 

zlato ŠC Celje, Poklicna in 
tehniška strojna šola 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Tehnologija živil - aditivi zlato Tehniški šolski center 
Kranj 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Elektrolitska tehnika ionskih 
reakcij 

srebrno Tehniški šolski center 
Kranj 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Hidravlično krmilje kosilnice srebrno Srednja strojna šola 
Maribor 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Solarni sistem z enostavnim in 
ekonomičnim ogrevanjem vode 

zlato Srednja šola Štore 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Predelava stare plastike v 
dodajni material 

srebrno Srednja šola Štore 

Tehnika in tehnologija II 
(tekstil, lesarstvo, strojništvo 

Hitrost  srebrno Srednja strojna šola 
Maribor 

Gradbeništvo in arhitektura Kontrola rezultatov pri statični 
analizi konstrukcij 

srebrno Srednja gradbena šola 
Maribor 

Gradbeništvo in arhitektura Predori  srebrno Srednja gradbena šola 
Maribor 

Gradbeništvo in arhitektura Viadukti  zlato Srednja gradbena šola 
Maribor 

Gradbeništvo in arhitektura Razvoj železnic na Slovenskem srebrno Srednja gradbena šola 
Maribor 

 
Vir: Srečanje mladih raziskovalcev dostopno na:http://www.zotks.si/portal. 
 
 
Tabela 16: Rezultati srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2007 za netehnična področja  
 

Raziskovalno področje 
 

Število dobitnikov 
priznanj iz srednjih 

šol 

Število dobitnikov priznanj iz srednjih 
šol izmed vseh nagrajencev  na istem 

raziskovalnem področju (%) 
Astronomija in fizika 4 40 % 
Biologija  6 50% 
Ekologija z varstvom okolja 6 50% 
Ekonomija in turizem 6 50% 
Etnologija  4 40 % 
Geografija in geologija 3 33% 
kemija 0 0 
Matematika in logika 5 45% 
Psihologija  5 45% 
Slovenski jezik in književnost 6 50% 
Sociologija  6 50% 
Zgodovina in umetnostna zgodovina 6 50% 
Skupaj 57 44% 
 
Vir: Srečanje mladih raziskovalcev dostopno na:http://www.zotks.si/portal in lasten izračun. 
 
Zavod za tehnično kulturo Slovenije preko natečajev in tekmovanj spodbuja ustvarjalnost 
katerekoli vrste ali »ustvarjalnost za prosti čas« in daje velik poudarek predvsem razvijanju 
in širjenju raziskovalnega dela med mladimi ter nadgradnji in dopolnjevanju tehničnega 
znanja na različnih področjih. Le tekmovanje za najboljši aplikativni inovacijski predlog 
nekoliko spodbuja inovativnost med mladimi. 
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Inovacijski predlogi spodbujajo pri mladih ustvarjalno reševanje konkretnih tehničnih 
problemov podjetij oziroma iskanje izvirnih zamisli za nove izdelke ali storitve, vendar ne 
zajemajo podjetniškega vidika in so omejeni le na fazo iskanja idej. Prav tako je 
popolnoma zanemarjen prehod od invencije do prakse - inovacije.  
  

3.1.5 Urad Republike Slovenije za mladino 
 

3.1.5.1 Predstavitev35 
 
Urad RS za mladino kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport opravlja naloge in 
izvaja ukrepe, s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v 
družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za 
mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Med 
številnimi področji delovanja urada so: 
 

 podpora mladinskih organizacij ter projektov drugih nevladnih organizacij, 
 pomoč pri delovaju mreže mladinskih centrov, 
 pomoč pri izgradnji mladinskih prenočišč in pri vzpostavitvi informativnega-

svetovalnega središča, 
 osveščanje in spodbujanje strpnosti ter medkulturnega učenja, 
 spodbujanje prostovoljnega dela mladih, 
 mednarodno sodelovanje, podpora programov mobilnosti mladih, mednarodne 

izmenjave prostovoljcev, vključevanje v mednarodne integracijske projekte, 
 priznavanje in vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja (učenje iz 

življenja za življenje, perspektive za zaposlovanje in samozaposlovanje), 
 spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter refleksije do aktualnih 

družbenih dejstev. 
    
Eno ključnih področij delovanja Urada RS za mladino je omogočanje mladinskega dela in 
spodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in 
programom za mlade, ki prispevajo k pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju 
mladih. Med različnimi mladinskimi programi in programi za mlade Urad RS za mladino 
izvaja tudi programe za spodbujanje raziskovalnega dela mladih z namenom seznanjati 
mlade z raziskovalno-znanstvenim delom, razvijati metode raziskovalnega dela in  
popularizirati znanosti med mladimi. Urad RS za mladino spodbuja tudi ustvarjalnost in 
inovativnost s projektom »TiPovej!«. 
 
Projekt »TiPovej!« 
Leta 1999 je Urad RS za mladino začel projekt »TiPovej!« z namenom zbirati ideje na 
prehodu v novo tisočletje. Projekt »TiPovej«  je danes prerasel v Zavod za ustvarjalno 
družbo. Zavod je bil ustanovljen leta 2005 z namenom širiti kulturo ustvarjalnosti, 
usposabljati za uresničevanje idej in prispevati k oblikovanju ustvarjalne družbe. Vizija 

                                                        
35 Povzeto po: Urad RS za mladino dostopno na http://www.uradzamladino.gov.si. 
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zavoda je ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo ideje spreminjale v projekte, v podjetja in 
v realnost, ter vzpostaviti varno in tolerantno okolje, prijazno do sprejemanja in 
uresničevanja idej. Cilj zavoda je ustvariti mrežo ustvarjalnih posameznikov in vsako leto 
podpreti 100 idej mladih. 
 
»TiPovej!« izvaja aktivnosti izobraževanja in usposabljanja, na katerih mlade, ki imajo 
ideje o spremembi družbe, usposobi, da lahko svoje zamisli razvijejo v operativni načrt 
uspeha, s katerim se lahko samostojno lotijo uresničitve svoje ideje. Pri tem jih podpira s 
konkretnim znanjem in izkušnjami, jih izobražuje in usmerja. Zavod za ustvarjalno družbo 
je ustanovil tudi Sklad «TiPovej!«, ki nudi finančno podporo najboljšim idejam. Ta obsega 
osnovne pripomočke za sodelovanje pri razvijanju ideje na delavnici in seminarju, 
sodelovanje na seminarju «TiPovej!« ter strokovno vodstvo priprave ideje za uresničitev, 
sodelovanje v procesu usposabljanja za pridobitev znanj za razvoj zamisli v operativni 
načrt uspeha in zagonska sredstva za celovito izvedbo posameznikove ideje (v vrednosti 
300.000 SIT ali 1.250 evrov). Pod okriljem Zavoda za ustvarjalno družbo je do leta 2006 
razvijalo svoje ustvarjalne zamisli že 3000 mladih, izmed katerih jih je 33 pridobilo tudi 
finančno podporo za realizacijo idej. 
 
Za odobritev finančnih sredstev za uresničitev ideje se lahko prijavijo mladi med 15 in 30 
letom, ki imajo status dijaka, študenta, zaposlenega ali brezposelnega. Po uspešno 
opravljeni delavnici «TiPovej!«, na kateri se opredelijo priložnosti in koristi, ki jih bo 
najbrž prinesla uresničitev predlagane ideje, se pripravi predstavitev ideje, izdela se 
poročilo, ki jasno opisuje ustvarjalno zamisel. S tem se pridobi možnost za udeležbo na 
seminarju «TiPovej!«. Tu izkušeni strokovnjaki usposobijo udeležence za samostojno 
pripravo operativnega načrta, ki predstavlja konkretno zaporedje posamičnih korakov za 
uresničitev ideje. V mesecu dni po končanem seminarju imajo udeleženci možnost 
brezplačnega svetovanja pri pripravi operativnega načrta v «TiPovej!« gnezdu. Operativni 
načrt, ki mora vsebovati tudi seznam potrebnih sredstev in natančno ovrednoten prvi korak,  
je ključnega pomena za odločitev komisije o podpori ideje.  
 
Kriteriji izbora najboljše ideje oziroma operativnega načrta, pripravljenega kot zaključek 
usposabljanja v projektu «TiPovej!«, so: 
 

• izvirnost idejne rešitve, 
• razumljiv opis ideje s predstavitvijo priložnosti in koristi uresničitve ideje, 
• uresničljiv plan za realizacijo ideje (operativni načrt). 

 
Ker so viri zavoda omejeni, podpre le najboljše v konkurenci in ni nujno, da podporo 
pridobijo vsi, ki izpolnjujejo pogoje obravnave. Odlične ideje dobijo poleg finančne 
podpore tudi svetovanje in kontakte. V sodelovanju s Centrom za razvoj malega 
gospodarstva Mestne Občine Ljubljana zavod ponuja tudi brezplačno podjetniško 
svetovanje, predvsem za mlade s podjetniškimi idejami, ki želijo preveriti možnost za 
ustanovitev podjetja in s tem za samozaposlitev. Zagonska podpora pomeni podporo dela 
idej, ki ga avtor ne more uresničiti ali ga težko sam uresniči, in ne pomeni podpore za 
celotni proces do uresničitve ideje. 
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Projekt »Mladi v ustvarjalni družbi«36 
Urad RS za mladino je podprl tudi projekt »Mladi v ustvarjalni družbi«, ki ga izvaja 
Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij Velenje (IPAK). Cilj 
projekta je v izbranih okoljih v Sloveniji (v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Ptuju, v 
Krškem in Brežicah) razviti ustvarjalno skupnost, ki bo pritegnila ustvarjalne osebe in 
omogočila hitrejši razvoj. Kot eden izmed partnerjev  v projektu sodeluje tudi Zavod za 
ustvarjalno družbo «TiPovej!«. Projekt »Mladi v ustvarjalni družbi« se izvaja po metodi 
Richarda Floride, ki trdi, da razvijanje ustvarjalnega okolja in ustvarjalne družbe temelji na 
treh T-jih: tehnologiji, talentu (nadarjenosti) in toleranci (strpnosti). Florida (2005) 
poudarja, da je ustvarjalnost gonilna sila gospodarske rasti in razvoja ter da razvoja 
posamezih regij (ne glede ali gre za globalne regije ali pa za lokalne skupnosti) ne določa 
več le menjava surovin, blaga, kapitala ali investicij, temveč temelji v kar največji meri na 
sposobnosti ustvarjati temelje in vzdrževati ustvarjalno okolje, ki privablja ustvarjalno 
populacijo oziroma ustvarjalni razred. 
 
V sklopu projekta, ki ga finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, od leta 2002 potekajo ustvarjalne delavnice na osnovnih in srednjih 
šolah z namenom spodbujati razvoj in sproščati potenciale mladih. Inštitut vsako leto 
razpisuje tudi natečaj za »Najboljše socialne inovacije«, predvsem za pripomočke starejšim 
osebam. 
 
Zavod za ustvarjalno družbo organizira tudi delavnice in seminarje za podjetja, šole, 
mladinske centre in študentske klube: 
 

• »Možganski fitnes« - delavnica za spodbujanje ustvarjalnosti in igrivosti: delavnica 
vključuje različne tehnike, kot so vodenje fantazije, igre vlog, odločanja in 
sproščanja. Načrtovana je tako, da z vodenim procesom spodbuja ustvarjalnost 
udeležencev pri iskanju novih rešitev za podane naloge. 

 
• »Možganski wellness« - seminar ustvarjalnosti: seminar, ki v motivacijsko 

naravnanem okolju ponuja trening za možgane in telo ter tako prebuja ustvarjalne 
centre za sprostitev novih idej za projekte. Seminar vključuje predavanje o 
prednostih ustvarjalnih družb ter ponuja znanje za nabiranje, vredotenje in razvoj 
idej. 

 
V februarju 2006 je Zavod za ustvarjalno družbo začel sodelovati z Javno agencijo za 
tehnološki razvoj RS pri pripravi partnerskih projektov z namenom spodbujati 
ustvarjalnost na vseh nivojih; v podjetjih, šolah in univerzah, lokalnih skupnostih, javni 
upravi in v vsakodnevnem družbenem življenju. Na vsakoletnem Festivalu inovativnosti 
Tehnološka agencija Slovenije (TIA), ki je nacionalna izvajalska institucija za trajno 
spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti, nagrajuje najboljše ideje, prijavljene na 
projektu «TiPovej!«. 
 

3.1.5.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih) 
 

                                                        
36 Povzeto po: Mladi v ustvarjalni družbi dostopno na http://www.ustvarjalnost.net. 
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Zavod za ustvarjalno družbo z različnimi projekti spodbuja ustvarjalnost katere koli vrste; 
nudi tudi usposabljanje za pridobitev znanj za razvoj ideje v operativni načrt, ki vsebuje 
potrebno zaporedje korakov  ter seznam potrebnih sredstev za uresničitev ideje. Najboljše 
idejne rešitve izbere glede na izvirnost, uresničljivost in tržnost oziroma uporabnost za 
kupce in na ta način spodbuja tudi podjetnost mladih. Pri razvijanju operativnega načrta 
imajo udeleženci možnost  brezplačnega podjetniškega svetovanja. 
 
Tabela 17: Rezultati delovanja Zavoda za ustvarjalno družbo v letih 2002-2006  

 
Leto Število 

izdelanih 
operativnih 

načrtov 

Nagrajene ideje in finančno podprte ideje Izvedba delavnic in 
seminarjev 

2002 36 11finančno podprtih idej: 
• Inteligentna hiša - Brilliant House 

(daljinski sistem za nadzor električnih 
naprav v objektu) 

• Fotografski atelje Red Light District 
• Časopis s smislom za pozitivno in 

ustvarjalno vsebino 
• Turistični program za mlade popotnike 
• Ideja za podjetje TAP-HOP 
• Brežiški ekološki projekt: Naj zacveti 
• Servis za pomoč mladinskim medijem 

MiH ec 
• Mladinska oglaševalska mreža - Mogenas 
• Raziskava: Spustimo priseljence v družbo 
• Knjiga za lastnike psov 
• T-shirt forum 

 

10 delavnic: »Od ideje do 
uresničitve« 
(Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota, Izola, Brežice, 
Jesenice Vrhnika, Sežana, 
Novo mesto, Velenje) 

2003 20 4 županove nagrade: 
• Izgradnja športnega parka za alternativne 

športe v Kranju 
• Brežice 2010 – AD attack 
• Brežiški zaklad (razstava skulptur iz 

odpadnega materiala) 
• Turisti si želijo zabavo pred kulturo 
• Ureditev mestnega jedra 

 
3 finančno podprte ideje: 

• Modernizacija avtobusnih postaj 
• Pomembno je zmagovati! Sodelovanje je 

le prvi korak. 
• Ekološke delavnice za otroke 

 
Prva nagrada na natečaju ob mednarodnem letu 
invalidov in finančna podpora:  
Razvoj invalidskega vozička z govornim 
upravljanjem 

3 delavnice: »Od ideje do 
uresničitve« 
(Brežice, Velenje, Kranj) 
 

2004 40 10 finančno podprtih idej: 
• A BI? Akademija za bistrenje inteligence 

(tečaj za hitro učenje, ustvarjalno 
učenje...) 

• Otroška gledališka predstava: Čudežni 
pralni stroj Leonard 

7 delavnic: »Od ideje do 
uresničitve« 
(Trbovlje, Slovenska Bistrica, 
Piran, Ptuj, Brežice, 
Ljubljana) 
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• Obujanje tradicije v rokodelski delavnici 
• Bobnanje je zdravo, redno pa še bolj 
• Virtualna borza (internetna računalniška 

aplikacija)  
• GLAVCA (izobraževalna spletna stran za 

uspešno opravljanje testov znanja v 
osnovni in srednji šoli) 

• Filmska praksa PLAN 9 
• InsectEraser (inovativna uporaba 

mobilnih tehnologij) 
• Narišimo si prihodnost (multikulturni 

humanitarni projekt) 
• Izdelovanje mobilne pisarne 

2005 36 12 finančno podprtih idej: 
• Privatna domsko-šolska skupnost za 

otroke s težjim otroštvom 
• Mi smo tü zakon, prvi cede f prleščini 
• Adijo, stres! Razvoj lastnega podjetja za 

izvajanje tečajev sproščanja za študente 
• Trikratpet, recreate your style (modna 

oblačila) 
• Štop signalka (nadgradnja tretje zavorne 

luči v avtomobilu) 
• WordBuilder (računalniški program za 

pomoč pri učenju tujih jezikov) 
• Tekolo (športni pripomoček) 
• Surfwing (modificirana jadralna deska za 

krajše polete) 
• 2-mesečni trening glasu in muzikoterapije 

z ljudmi s posebnimi potrebami 
• Muzikl- postfolklorna odrska instalacija 
• Audio sprehod (avdio posnetki 

prebivalcev Ljubljane) 
• Vpeljava filmske tehnike kot 

terapevtskega sredstva 

9 delavnic »TiPovej!« 
(Maribor, Brežice, Lendava, 
Ljubljana, Slovenska Bisrica, 
Koper, Trbovlje, Kranj, Ptuj) 
 
2 seminarja  »TiPovej!« 
(Ptuj, Planica) 

2006 7 3 finančno podprte ideje: 
• Filozofski servis 
• Stripovske delavnice 
• Razširiti žonglerstvo med mlade v 

Pomurju 

6 delavnic »TiPovej!« 
(Novo mesto, Koper, Maribor, 
Ljubljana, Lendava, Trbovlje) 
 
1 seminar »TiPovej!« 
(Planica) 
 
20 delavnic »Možganski 
fitnes« v srednjih šolah 
 
2 seminarja »Možganski 
wellness« za nevladne 
organizacije  
(Trbovlje, Maribor) 
 

 
Vir: Zgodovina dostopno na http://www.tipovej/zg99.php. 
 
V določeni meri je podprt tudi prehod od invencije do inovacije, saj nagrajenci prejmejo 
finančno pomoč za potrebna zagonska sredstva za uresničitev podjema, vendar finančna 
pomoč ne podpira celotnega procesa do uresničitve ideje. Zavod nudi kontakt s Centrom za 
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razvoj malega gospodarstva. Čeprav ni ustrezne pomoči pri navezovanju stikov s podjetji, 
imajo nagrajenci možnost predstavitve svojih izvirnih zamisli javnosti na vsakoletnem 
Festivalu inovativnosti. 
 
Tabela 18: Rezultati delovanja Inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij v letih 
2002-2006  
 

Leto 
 

Rezultati delavnic ustvarjalnosti Šola 

2002 Razvijanje patentnih idej za: 
• vilice za špagete, ki jih poganja motorček,  
• čopič na »bombice« z barvami, 
• sistem za brisanje table. 

Osnovna šola Velenje 

2003 Ni podatka Ni podatka 
2004 Ni podatka Ni podatka 
2005 Po 3 T-metodi Floride: 

• ideje za razvoj ustvarjalnega okolja v občini Velenje. 
Šolski center Velenje 

2006 Razvijanje patentnih idej za: 
• funkcionalno šolsko mizo, 
• drugo. 

Osnovna šola Velenje 
Osnovna šola Murska Sobota 
Osnovna šola Mislinja 

2007 Po 3 T-metodi Floride: 
• ideje za razvoj ustvarjalnega okolja v občini Koper. 
 

Razvijanje patentnih idej za: 
• pripomočke za starejše osebe. 

 

Ni podatka 
 
 
Osnovna šola Velika Nedelja 

 
Vir: Dosedanje izkušnje dostopno na  http://www.ustvarjalnost.net. 
 
Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij spodbuja predvsem 
ustvarjalnost oziroma ustvarjalno reševanje konkretnih problemov. Nekoliko spodbuja tudi 
inovativnost z natečajem za najboljše socialne inovacije, ki so namenjene iskanju novih 
idej za pripomočke za starejše osebe. Vendar pri iskanju novih zamisli ne gre dlje kot do 
idejne zasnove novega izdelka. Inštitut povsem zanemarja spodbujanje podjetnosti in 
prehod od invencije do prakse - inovacije. 
 

3.1.6 Zavod za podjetniško izobraževanje mladih 
 

3.1.6.1 Predstavitev37 
 
Zavod za podjetniško izobraževanje mladih (Junior Achievement-Young Enterprise) je 
polnopravni član in nosilec licence JAW - Junior Achievement Worldwide. Junior 
Achievement International (JAI) je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 
1919 v Združenih državah Amerike. Organizacije Junior Achievment (JA) delujejo v 112 
državah po vsem svetu, samo v Evropi jih je 37. Sedež evropske organizacije Junior 

                                                        
37 Povzeto po: Zavod za podjetniško izobraževanje mladih (Junior Achievement-Young Enterprise) dostopno 
na http://www.ja-ye.si/. 
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Achievement - Young Enterprise je v Bruslju. Njihovih programov se letno udeleži več kot 
sedem milijonov mladih od 5. do 24. leta starosti, od tega 2,2 milijona v Evropi. 
 
Glavni cilj Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih je razvijati in izvajati ekonomsko 
in podjetniško izobraževanje za mlade v sodelovanju s poslovnimi in izobraževalnimi 
organizacijami ter javnimi zavodi. Z namenom zagotoviti vsem mladostnikom v Sloveniji 
možnost, da pridobijo osnovna znanja o podjetništvu in ekonomiji, izvaja zavod številne 
programe. Programi temeljijo na spodbujanju in razvijanju ustvarjalnosti, neodvisnosti, 
timskega dela in odgovornosti, uzaveščajo strategije, kako načrtovati kariero in se lotiti  
razvoja podjetništva.  
 
Programi so izrazito praktično usmerjeni in poudarjajo pomembnost tržno usmerjenih 
gospodarstev, vlogo podjetništva v globalni ekonomiji ter dolžnosti podjetništva do okolja 
in socialnih vprašanj, ki se mora ravnati po etičnih načelih. Izpostavljajo tudi pomembnost 
izobraževanja na delovnem mestu in vpliv gospodarstva na prihodnost mladih ter 
prepoznavanje osebnih potencialov. Programi se izvajajo po značilni metodi JA. Vsaka 
skupina udeležencev dobi programski paket, ki ga sestavljajo priročnika za učitelje 
oziroma predavatelje praktike in dijake ter vsi ostali materiali. Izvedba predavanj poteka v 
sodelovanju med prostovoljnimi poslovnimi svetovalci, ki izhajajo iz delovnega okolja in 
učitelji. Poslovni svetovalec (mentor-podjetnik) je strokovnjak na svojem področju in 
prispeva k relevantnosti vsebin in predstavitvi določene tematike. Učitelji so pomembna 
vez s šolo ter upravitelji učilnice. Zavod za podjetniško izobraževanje mladih poskrbi za 
financiranje programov, šolanje in podporo predavateljem. Finančna sredstva izhajajo iz 
donacij posameznih podjetij in države prek razpisov ministrstev v okviru njihovih 
programov ter vladnih ukrepov. 
 
Zavod za podjetniško izobraževanje mladih izvaja naslednje programe: 
 
a) »Junior Achievement - Moje podjetje (JAMP)« 
Program je namenjen srednješolcem. Vodi jih skozi organizacijo in upravljanje podjetja. 
Izvaja se lahko v okviru pouka ali v krožkih. S pomočjo mentorjev (diplomiranih 
ekonomistov z večletnimi pedagoškimi izkušnjami) in predavateljev (praktikov - uspešnih 
podjetnikov) mladi spoznajo sistem svobodnega podjetništva in delovanje poslovanja 
oziroma organiziranje podjetja, izdelavo poslovnega načrta, upravljanje in vodenje podjetja 
ter izdelavo letnega poročila poslovanja. Delo poteka timsko, v obliki delavnic s 
poudarkom na razvoju kariere in ustvarjalnosti. Izvedba programa poteka v tesnem 
sodelovanju z vodilnimi slovenskimi podjetji in ustanovami. S strokovnimi obiski le-teh se 
udeleženci seznanijo tudi z možnostmi prihodnjega študija ter  zaposlitve. 
 
Izrazito praktična metoda dela programa JAMP temelji na didaktičnem kompletu, ki ga 
priskrbi Zavod za podjetniško izobraževanje mladih. Didaktični komplet oziroma priročnik 
za dijake je potrdil tudi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje za predmet 
podjetništvo v strokovnem gimnazijskem in srednjem tehniškem strokovnem 
izobraževanju. Program JAMP je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in je 
objavljen v Katalogu programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce. 
 
Cilji programa JAMP so: 
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 z izkušnjami dopolniti znanje srednješolcev o podjetniškem in gospodarskem 
delovanju, tako da bolje razumejo ureditev in vodenje poslovanja, 

 pomagati dijakom, da se naučijo kritičnega razmišljanja, izražanja in upravljanja, 
 seznaniti dijake z zaposlitvenimi možnostmi in jih naučiti, kako lahko postanejo del 

gonilne sile gospodarskega razvoja, 
 predstaviti prednosti sistema svobodnega podjetništva, 
 zgraditi pozitiven odnos mladine do poslovnega sveta. 

 
Struktura programa JAMP temelji na aktivni vlogi dijakov, ki: 
 

 ustanovijo organizacijo in služijo s prodajo delnic, 
 imenujejo nadzorni odbor ter izbirajo direktorje in člane uprave ozirome 

upravljalski tim, 
 sestavijo poslovni načrt, 
 proizvedejo in umestijo izdelek ali storitev na trg, 
 postavijo proizvodne in prodajne cilje in sledijo njihovi izvedbi, 
 vodijo knjigovodstvo,  
 sestavijo letno poročilo za delničarje in zaprejo organizacijo. 

 
Ključne vsebine programa so ustanovitev in organizacija podjetja, izdelava poslovnega 
načrta, vodenje in upravljanje podjetja ter zapiranje podjetja (slika 18). 
 
b) »Junior Achievement - Podjetno do uspeha« 
Program pomaga dijakom razviti osebne, delovne in voditeljske veščine. Usmerja jih k 
osebni uspešnosti. Dijaki s pomočjo osebnostnih testov in vedenjskih simulacij ugotavljajo 
svoje edinstvene sposobnosti (znanje, veščine, vrednote, interesi) za opredeljevanje 
poklicnih ciljev. 
 
c) »Junior Achievement Economics - Ekonomika« 
Program je primeren za gimnazijce in uči temeljne koncepte mikro, makro in mednarodne 
ekonomike. Dijaki lahko pridobljeno teoretično znanje uporabijo tako, da ustanovijo 
podjetje (»Moje podjetje (JAMP)«. 
 
d) »Junior Achievement Job Shadow - Dan v podjetju« 
Enodnevni program se odvija v določenem podjetju in dijakom daje odlično priložnost, da 
spoznajo kako lahko znanje pridobljeno pri pouku uporabijo na delovnem mestu. Dijaki 
preživijo skupaj s svojim mentorjem-podjetnikom »običajen« delovni den v določenem 
podjetju. 
 
e) Usposabljanje za učitelje izvajalce programov  
 
Zavod za podjetniško izobraževanje mladih omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev 
(učiteljev), ki bodo sodelovali v programih »Moje podjetje (JAMP)« in » Podjetno do 
uspeha«. Usposabljanja potekajo v obliki predavanj z delavnicami. V preteklih letih je bilo 
usposobljenih že veliko učiteljev iz srednjih in osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so tako 
vzpostavili mrežo šol Junior Achievement-Young Enterprise.  
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DEJAVNOST 
 

KLJUČNI UČNI CILJI POJMI IN VEŠČINE 

 
1. Analiza in raziskava 
osebnih sposobnosti in 
nalog znotraj podjetja. 
 
 
 
Metoda dela: 
predavanja in delavnice, 
učenje iz praktičnih 
primerov, razprave 
 
 

 
 povzeti naloge in spoznati 

voditeljske sposobnosti 
znotraj podjetniškega 
programa 

 oceniti voditeljske, socialne 
in izobraževalne 
sposobnosti pridobljene pri 
podjetniškem programu 

 organizirati podjetje, 
prodajati delnice, izdelke ali 
storitve in sestaviti finančna 
poročila 

 
• voditeljstvo 
• sistem svobodnega 

podjetništva  
• vodenje poslovnih sestankov 
• nakup in prodaja delnic 
• določanje poklicnih ciljev 
• razvijanje verbalne 

komunikacije 
• delovanje v timu in skupinsko 

odločanje 

 
2. Oblikovanje strategij 
za delovanje podjetja, ki 
vključujejo poslovni 
načrt, načrt proizvodnje, 
finančni načrt in načrt 
trženja. 
 
Metoda dela: 
predavanja in delavnice, 
učenje iz praktičnih 
primerov, razprave 
 

 
 pokazati sposobnost vodenja 
 izdelati poslovni načrt 
 izdelati načrt proizvodnje 
 izdelati finančni načrt 
 izdelati načrt trženja 
 vzpostaviti proizvodne in 

prodajne cilje za izdelek ali 
storitev 

 izpeljati načrte 

 
• izdelava poslovnega načrta 
• reševanje problemov 
• računanje stroškov 

proizvodnje 
• izdelava načrta trženja 
• določanje cen in dobička 

 

 
3. Izdelava izdelka ali 
priprava storitve, 
spremljanje 
produktivnosti, ocena 
kvalitete in izdelava 
prodajne strategije. 
 
Metoda dela: 
predavanja in delavnice, 
učenje iz praktičnih 
primerov, razprave 
 

 
 razlikovati med proizvodnjo 

in produktivnostjo 
 razviti učinkovite prodajne 

predstavitve 
 spremljati nadzor kakovosti 
 opisati učinek odnosa in 

veščin zaposlenih na 
produktivnost 

 oceniti vpliv tehnologije, 
vodenja in vladnih 
predpisov na produktivnost 

 

 
• reševanje sporov 
• voditeljstvo 
• razvoj kadrovske službe 
• fizični in naravni viri 
• javno nastopanje 
• neposredna prodaja 
• dobiček, izguba, dohodek in 

amortizacija 
• etična poslovna praksa 

 
4. Izdelava letnega 
poročila za delničarje in 
razvoj osebnih delovnih 
ciljev. 
 
Metoda dela: 
predavanja in delavnice, 
učenje iz praktičnih 
primerov, razprave 
 

 
 opisati in izračunati 

davke,ki jih plačujejo 
podjetja 

 razložiti kako se določa in 
izplačuje dividende 

 oceniti vpliv podjetnikov na 
lokalni ekonomski sistem 

 
• podjetništvo 
• razvoj kariere 
• zastavljanje ciljev 
• medsebojna odvisnost 
• odgovornost 
• dobiček in obveznosti 

 
Slika 18: Pregled vsebine programa JAMP (Vir: Junior Achievment – Moje podjetje (JAMP) dostopno na 
http://www.ja-ye.si.) 
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3.1.6.2 Rezultati (kvantitativni podatki o novostih)38 
 
V mrežo Junior Achievement - Young Enterprise Slovenija je vključenih več kot 1800 
srednješolcev, ki upravlja 76 dijaških družb. Od 52 šol članic JA-YE mreže je 47 srednjih 
šol. Od začetka delovanja Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih leta 2004 je bilo 
usposobljenih že 111 učiteljev mentorjev in 590 dijakov je obiskalo slovenska podjetja. 
 
V JA - mrežo srednjih šol je vključenih  že 23 srednjih tehniških in poklicnih šol (od tega 
14 srednjih ekonomskih šol), 12 šolskih centrov in 9 gimnazij: 
 

• Ekonomska šola Kranj, 
• Ekonomska šola Ljubljana, 
• Poslovno-komercialna šola Celje, 
• Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, 
• Srednja ekonomska šola Ljubljana, 
• Srednja ekonomska šola Maribor, 
• Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 
• Srednja poslovna in ekonomska šola Koper, 
• Srednja strokovna in poklicna šola Celje, 
• Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 
• Srednja šola Kočevje Srednja šola Muta, 
• Srednja šola Zagorje, 
• Srednja upravno in administrativna šola Ljubljana, 
• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, 
• Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, 
• Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, 
• Srednja šola za gostinstvo in turizem Izola, 
• Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 
• Srednja strojna šola Maribor, 
• Srednja strojna in poslovna šola Maribor, 
• Srednja elektro in računalniška šola Maribor, 
• Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, 
• Šolski center Velenje, 
• Šolski center Celje,  
• Šolski center Krško Sevnica, 
• Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola, 
• Šolski center Novo mesto, 
• Šolski center Ptuj, 
• Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, 
• Šolski center Slovenske Konjice Zreče, 
• Tehniški šolski center Kranj, 
• Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja gradbena in lesarska šola, 
• Biotehniški center Naklo, Srednja biotehniška šola, 
• Gimnazija Bežigrad Ljubljana, 

                                                        
38 Povzeto po: Junior Achievment – Moje podjetje (JAMP) dostopno na http://www.ja-ye.si. 
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• Gimnazija Brežice, 
• Druga gimnazija Maribor, 
• Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 
• Gimnazija in srednja ekonomska šola Trbovlje, 
• Gimnazija Jurija Vege Idrija, 
• Gimnazija Moste Ljubljana, 
• Gimnazija Šentvid Ljubljana, 
• Gimnazija Vič Ljubljana. 

  
Tabela 19: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2004/2005  
 

Dijaška družba 
 

Podjetniška aktivnost 

Žganci na balanci d.o.o. razvoz domače hrane 
To je to! d.d. prirejanje zabav 
Čuj, ti! d.d. tiskanje in prodaja majic s karikaturami profesorjev 
Simba d.o.o. proizvodnja in prodaja športne opreme 
Cvrtko d.d. peka in prodaja ocvrtega krompirja in brezalkoholnih pijač 
Žvirca d.d. organizacija šolskega plesa 
Ermosa d.d.  tečaji ličenja 
Zvezdice d.d.  proizvodnja in prodaja sveč 
Lubadar 2BD d.d. proizvodnja in prodaja etno galanterije 
Kroglice d.d. proizvodnja in prodaja zapestnic 
Snežinka d.d. izdelava in prodaja novoletnih voščilnic 
Kota tisk d.d. tisk na blago 
Frida d.d. prodaja pakirane hrane in pijače 
Frikstyle d.o.o. manikura, ličenje in frizura 
Odsev lepote d.o.o. prodaja poslovnih daril 
Modri angel d.d. prodaja vrtnic in svečnikov 
ŠUS, Šolski ustvarjalni studio d.d. izdelava didaktičnih pripomočkov 
Čokoladni labod d.o.o. prodaja čokoladnih izdelkov 
PIK-NIK d.d. organizacija piknikov za delavce šole 
Hopsy d.d. organizacija športnih dogodkov 
School shop d.d. izdelava in prodaja razrednih zbornikov 
 
Vir: Junior Achievement – Moje podjetje (JAMP) dostopno na http://www.ja-ye.si. 
 
Delovanje programa JAMP so pozitivno ocenili tako mentorji kot tudi dijaki. Dijaki so 
izrazili navdušenje predvsem nad aktivno metodo dela, ki jim je omogočila pridobivanja 
znanja in izkušenj s prakso in stiki z realnim podjetniškim okoljem. Učitelji mentorji 
dijaških družb so povzeli sledeče ugotovitve39: 
 

1. tudi manj motivirani dijaki so razvili podjetniške spretnosti in odkrili svoj 
podjetniški potencial; 

2. dijaki so z delom v dijaški družbi, ki izdeluje in trži realne proizvode in storitve, 
razvili in pridobili za podjetništvo pomembne osebnostne lastnosti (odgovornost, 
samostojnost, samodisciplina, samozavest, ustvarjalnost); 

3. aktivne metode dela (učenje teorije iz prakse, praktično delo) so pozitivno vplivale 
na delovno motivacijo dijakov in na njihov učni uspeh; 

                                                        
39 Povzeto po: Junior Achievment – Moje podjetje (JAMP) dostopno na http://www.ja-ye.si. 
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4. upravljanje dijaške družbe je mnoge dijake spodbudilo k razmišljanju o ustanovitvi 
lastnega podjetja in samozaposlitvi; 

5. z navezavo stikov med dijaško družbo in slovenskimi podjetji so lahko dijaki 
preverili svoje teoretično znanje v praksi in osvojili dodatne podjetniške veščine; 

6. pri mentorstvu dijakom pri ustanavljanju in vodenju dijaških družb je bil učiteljem 
v veliko pomoč tudi skrbno pripravljen didaktični material, ki ga brezplačno nudi 
program JAMP. 

 
Tabela 20: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2005/2006  
 

Dijaška družba 
 

Podjetniška aktivnost 

Ksena d.o.o. fitnes center 
Pekarna Dober tek d.o.o. peka in prodaja pekovskih izdelkov 
Pepfi d.o.o. posebni efekti iz filmske industrije 
Drobižek d.d. slikanje na keramične in steklene lončke in prodaja 
Jo Fit d.d. fitnes in vadba joge 
Avtomehanik d.d. popravljanje in pranje motornih vozil 
Srotisk d.d. tiskanje majic in prodaja 
Lamm d.d. proizvodnja mizic za orodje za delavnice in obratovalnice 
VDPŽ d.d. čiščenje snega 
Umetniški rokodelci d.d. izdelava kovinske galanterije 
Sedenje d.d. izdelava šolskih klopi 
Party animals d.d. organizacija zabav 
Simba d.d. trgovina s kovinsko galanterijo 
2nd heaven d.o.o. hotel za hišne ljubljenčke 
Medeno srce d.o.o. družinski hotel, ponudba vezana na kulturno dediščino 
 
Vir: Junior Achievement – Moje podjetje (JAMP) dostopno na http://www.ja-ye.si. 
 
Zavod za podjetniško izobraževanje mladih izvaja različne programe, med katerimi je za 
razvijanje podjetnosti pri srednješolcih najpomembnejši program JAMP. V mrežo Junior 
Achievement - Young Enterprise Slovenija se lahko vključijo srednje in osnovne šole, 
vendar je sodelovanje odvisno od volje posameznih učiteljev na šoli. Program nudi 
dijakom poleg spodbujanja ustvarjalnosti tudi možnost  razvijanja podjetniških spretnosti. 
Pomembno je predvsem dejstvo, da dijaška družba izdeluje in trži realne proizvode in 
storitve ter upravlja realna finančna sredstva. S tem omogoča stik z realnimi razmerami v 
gospodarstvu in razvijanje pomembnih podjetniških lastnosti, kot so prevzemanje tveganja 
in negotovosti, samoiniciativnost, odgovornost in odpravljanje straha pred neuspehom. Na 
tem mestu lahko poudarimo omejitev dijaške družbe, kjer dijaki izdelujejo preproste  
večinoma ročne izdelke ali enostavne storitve. Postavlja se vprašanje, kako je poskrbljeno 
za razvoj tehnološko zahtevnih izdelkov ali storitev. 
 
V okviru programa je omogočeno tudi sodelovanje z gospodarstvom - s slovenskimi 
podjetji, ki nudijo tudi strokovno pomoč učiteljem in dijakom z gostovanji uspešnih 
podjetnikov. Program JAMP med dijaki in učitelji širi vrednote podjetnosti in podjetniško 
kulturo. Dijaške družbe zaradi omejenih finančnih sredstev proizvajajo in tržijo že znane 
izdelke in storitve, vendar je teoretično dijakom omogočeno tudi razvijanje novih izdelkov 
in storitev in s tem tudi razvijanje inovativnosti. Za spodbujanje inovativnosti med dijaki bi 
bilo smiselno program nadgraditi in upoštevati vse faze inovacijske verige od zamisli do 
trženja odjemalcem koristnega in uporabnega novega izdelka in storitve. 
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Tabela 21: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2006/2007  
 

Dijaška družba 
 

Podjetniška aktivnost 

Spomini d.d. darilni program 
Dol-les d.d. izdelava in prodaja lesenih škatel 
Simba d.o.o  prodaja poslovnih daril 
Lesko d.o.o. prodaja pisarniškega materiala 
Mars turist d.d organizacija izletov in športnih dejavnosti 
Nostra Libra d.d. izdelava šolskega almanaha 
Čajčki d.o.o. nudenje toplih napitkov 
Okraski d.d. izdelovanje voščilnic in dekorativnih izdelkov 
TIN transport d.o.o. avtoprevozništvo 
Lilija d.o.o. prodaja in priprava svežega cvetja 
Paperki d.d. novoletna darila za sindikat šole 
Tikan d.d. izdelava nakita 
Čarobni svet voščilnic d.o.o. izdelava in prodaja voščilnic 
Slaščičarna d.o.o. peka in prodaja peciva 
Avtopralnica VHP d.o.o. pranje avtomobilov 
Koncertne storitve d.o.o. organizacija koncertov 
Hočš nočš d.d. izdelava in prodaja majic 
Horizont d.d. modni dodatki in unikatni copati 
Jantar d.d. nakit in novoletni izdelki 
Lumina d.d. izdelava novoletnih voščilnic in svečk 
Z(m)ajčica d.d. izdelava in prodaja majic 
Pingo d.d. organizacija športnih aktivnosti in tematskih večerov 
Sladki greh d.d. prodaja sladkih dobrot in voščilnic 
Mini Wolf d.d. prodaja nakita, usb ključev in mp3 predvajalnikov 
Play Ball d.d. organizacija prireditev 
T'glavni d.d. izdelava sveč in unikatnih izdelkov 
Skonto d.d. organizacija izobraževalnih delavnic za program SAOP 
 
Vir: Junior Achievement – Moje podjetje (JAMP) dostopno na http://www.ja-ye.si. 
 

3.1.7 Mestni in občinski programi 
 
Tudi posamezne občine in mestne občine v Sloveniji so v preteklih letih razpisale različne 
projekte in natečaje s ciljem spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti 
mladih. 
 

3.1.7.1 Mestna občina Ljubljana40 
 
Mestna občina Ljubljana je ustanovila Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana 
(CMRG) kot ustanovo za razvoj instrumentalne finančne podpore malemu gospodarstvu na 
območju Mestne občine Ljubljana in okolice. V okviru CMRG delujejo tudi Podjetniški 
center Domžale, Podjetniški center Logatec in podjetniški center Vrhnika. Poslanstvo 
Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana je med drugim tudi vzpodbujanje 
podjetniške kulture mladih. V ta namen izvaja različne delavnice, namenjene 
osnovnošolcem, srednješolcem in študentom. 
                                                        
40 Povzeto po: Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana dostopno na http://www.cmrg.si.  
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Delavnica za izdelavo poslovnega načrta 
Delavnica je namenjena zaposlenim in brezposelnim, srednješolcem in študentom, ki 
zaključujejo šolanje, mladim, ki se šolajo za obrtne poklice, mladim raziskovalcem, 
zaposlenim in brezposelnim oziroma vsem, ki razmišljajo o lastni podjetniški poti. 
Udeleženci na delavnici preverijo svoje poslovne ideje z izdelavo poslovnega načrta. V 
šesttedenskem programu udeleženci osvojijo metodologijo izdelave poslovnega načrta za 
lastno dejavnost ter preko delovnih zadolžitev razmislijo in definirajo področja 
organizacije in vodenja, marketinga, proizvodnje, računovodstva in financ, pravnih in 
kadrovskih zadev, definirajo strategije in operativne korake (terminski načrt) za izvedbo 
svojega poslovnega načrta. Glavni cilji delavnice so posredovanje temeljnih znanj o 
upravljanju in vodenju podjetja ter s posameznih področij njegovega delovanja in 
udeležence seznaniti, kako začeti z lastno dejavnostjo in kako premagati zagonske težave. 
 
Delavnice podjetnosti in ustvarjalnosti 
Delavnice so namenjene osnovnošolcem. Glavna cilja delavnice sta spoznavanje osnov 
podjetništva ter razvoj lastnih ustvarjalnih  in podjetniških idej. Delavnice so naslednice 
podjetniških krožkov, ki so v preteklih letih zaradi nezanimanja zamrli. Program 
podjetniških krožkov je več let podpirala Mestna občina Ljubljana preko Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in turizem.  
 
Gnezdo-uvodno podjetniško usposabljanje za mlade z idejo 
Mestna občina Ljubljana v letu 2007 začenja projekt »Prestolnica za podporo novim 
podjetniškim idejam«, s katerim želi razviti nove podjetniške ideje na področjih turizma, 
kulture in zdravstva. V projektu koordinirano sodelujejo tudi Tehnološki park Ljubljana, 
Ljubljanski univerzitetni inkubator in Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana. V 
okviru projekta potekajo različna tekmovanja. 
 

• Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo 
Po opravljenih podjetniških delavnicah (Iskanje poslovne ideje, Pravni vidiki 
podjetništva, Analiza trga in načrt trženja, Možnosti financiranja malih podjetij) lahko 
posamezniki ali skupine z največ pet člani prijavijo predlog za poslovno idejo. Kriteriji 
ocenjevanja so: ustvarjalnost, izvedljivost poslovne ideje, opredelitev intelektualne 
lastnine in možnost zaščite, analiza trga in konkurenčne prednosti ter načrt trženja in 
realizacije poslovne ideje. Tri najboljše ideje so nagrajene z denarnimi nagradami v 
skupni vrednosti 2.500 evrov, namenjenih za razvoj poslovne ideje oziroma izdelavo 
poslovnega načrta. 
 
• Podpora podjetniškim idejam 
Avtorjem desetih najboljših idej s področja tehnike in turizma, ki so sodelovali v 
tekmovanju za najboljšo poslovno idejo, so namenjeni individualno mentorstvo do 
vzpostavitve podjetja, specializirane delavnice za pripravo poslovnega načrta, 
mentorstvo domačih in tujih strokovnjakov za pridobitev različnih virov financiranja 
ter  6-mesečna donacija za nakup osnovnih in drugih sredstev za vzpostavitev podjetja 
in njegovo registracijo. Avtorji preostalih prijavljenih idej imajo možnost udeležbe na 
specializiranih delavnicah za izdelavo poslovnega načrta. 
 
• Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 
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Avtorji podjetniških idej, ki so sodelovali v tekmovanju za najboljšo poslovno idejo in 
so se udeležili delavnic za izdelavo poslovnega načrta, se lahko udeležijo novih 
podjetniških delavnic in sodelujejo v tekmovanju za najboljši poslovni načrt. Tri 
najboljše ideje so nagrajene z denarnimi nagradami v skupni vrednosti 6.250 evrov, 
namenjenih za realizacijo poslovne ideje. 
 

Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana preko nagradnih tekmovanj spodbuja 
ustvarjalnost oziroma iskanje poslovnih zamislih in tudi podjetništvo, saj organizira 
podjetniške delavnice in usposabljanje za razvoj poslovne ideje in vzpostavitev podjetja. 
Najboljše ideje so nagrajene z denarnimi nagradami in avtorji so deležni individualnega 
mentorstva za pripravo poslovnega načrta za pridobitev različnih virov financiranja do 
vzpostavitve podjetja.  
 
Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana  nagrajencem namenja donacijo za nakup 
osnovnih in drugih sredstev za vzpostavitev podjetja in njegovo registracijo. Nagrajencem 
nudi pomoč pri navezovanju stikov z gospodarstvom,   sodelovanje s tehnološkim parkom 
in univerzitetnim inkubatorjem oziroma  pomembno podporo v fazi prehoda od invencije 
do inovacije. Vendar se omenjena podpora izvaja na željo nagrajencev in je namenjena le-
tem in ne vsem sodelujočim. Udeleženci programa so pri iskanju izvirnih zamisli omejeni 
na razpisana področja (turizem, kultura in zdravstvo). Spodbujanje inovativnosti ni med 
cilji projekta, vendar je udeležencem teoretično omogočeno tudi iskanje poslovnih idej za 
trženje novih izdelkov in storitev in s tem tudi razvijanje inovativnosti. 

 

3.1.7.2 Mestna občina Maribor41 
 
Mestna občina Maribor 25 let izvaja projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«, ki 
razpisuje sofinanciranje sledečih dejavnosti: 
 

 občinska, državna in mednarodna tekmovanja v znanju za učence osnovnih in 
dijake srednjih šol, 

 počitniško izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske tabore, šole in 
delavnice za učence, dijake in študente, 

 dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev mentorjev in koordinatorjev 
raziskovalne in invencijske djavnosti na osnovnih in srednjih šolah. 

 
Mestna občina Maribor izvaja tudi projekt »Mladi za napredek Maribora«, v okviru 
katerega sodelujejo osnovnošolci in dijaki z raziskovalnimi nalogami in inovacijskimi 
predlogi. 
 
Mestna občina Maribor spodbuja raziskovalno dejavnost med osnovnošolci in srednješolci 
na tehničnih in družboslovnih raziskovalnih področjih. Udeleženci tekmujejo za najboljšo 
raziskovalno nalogo ali inovacijski predlog. Pri inovacijskih predlogih se spodbuja 
predvsem ustvarjalnost oziroma iskanje izvirnih idej za obstoječe praktične probleme. 
Omogočeno je dodatno usposabljanje za udeležence in za mentorje na raziskovlnih in 

                                                        
41 Povzeto po: Mestna občina Maribor dostopno na http//:www.maribor.si. 
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invencijskih taborih. Razvijanje podjetnosti ni upoštevano, kot tudi prehod od ideje do 
inovacije.  
 
Tabela 22:  Raziskovalne naloge v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v šolskem letu 2006/07  
 

RAZISKOVALNO PODROČJE Število nalog Število avtorjev Število mentorjev 
Biologija 4 7 4 
Ekonomija 5 11 5 
Elektrotehnika, Elektronika 2 2 2 
Fizika, Astronomija 2 3 2 
Geografija, Geologija 2 3 2 
Gradbeništvo, Arhitektura 4 12 4 
Interdisciplinarno področje 7 14 11 
Kemija, Kemijska tehnologija 2 2 2 
Književnost 6 8 6 
Lesarstvo 1 1 1 
Matematika 22 2 2 
Naravna in kulturna dediščina 6 12 6 
Promet in logistika 3 8 3 
Psihologija in pedagogika 4 5 4 
Računalništvo 5 8 5 
Slovenski jezik 1 1 1 
Sociologija 8 15 8 
Strojništvo 1 2 1 
Tekstilstvo 4 3 4 
Tuji jeziki 6 8 6 
Turizem 2 3 2 
Umetnost 2 2 2 
Varstvo okolja 5 10 5 
Zdravstvo, Veterinarstvo, Šport 8 13 8 
Zgodovina 5 8 5 
SKUPAJ 96 164 100 
 
Vir: Osnovni podatki projekta Mladi za naredek Maribora 2007 dostopno na: http://www.maribor.si. 
 
 
Tabela 23:  Inovacijski predlogi v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v šolskem letu 2006/07  
 

RAZISKOVALNO PODROČJE Število nalog Število avtorjev Število mentorjev 
Ekonomija 1 3 1 
Elektrotehnika, Elektronika 1 2 1 
Gradbeništvo, Arhitektura 2 2 2 
Interdisciplinarno področje 5 8 7 
Naravna in kulturna dediščina 1 1 1 
Promet in logistika 1 1 1 
Računalništvo 1 1 1 
Strojništvo 1 2 1 
Tekstilstvo 3 3 3 
Turizem 1 2 1 
Umetnost 1 1 1 
SKUPAJ 18 26 20 
 
Vir: Osnovni podatki projekta Mladi za naredek Maribora 2007 dostopno na: http://www.maribor.si. 
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3.1.7.3 Mestna občina Celje42 
 
Mestna občina Celje že vrsto let izvaja program »Mladi za Celje« namenjen spodbujanju 
raziskovalne dejavnosti med mladimi. Osnovnošolci in srednješolci tekmujejo za najboljšo 
raziskovalno nalogo, za katero poleg zlatega ali srebrnega priznanja dobijo tudi priznanje 
župana. 
 
Mestna občina Celje organizira tekmovanja za najboljšo raziskovalno nalogo za osnovne in 
srednje šole. Osrednji cilj programa je spodbujanje raziskovalne dejavnosti med mladimi, a 
pri tem ni upoštevano spodbujanje podjetnosti in inovativnosti.  
 
Tabela 24:  Raziskovalne naloge v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v šolskem letu 2006/07  
 
RAZISKOVALNO PODROČJE Število nalog Število avtorjev Število mentorjev 
Naravoslovje - biologija 2 4 2 
Naravoslovje - prehrana 1 3 1 
Tehnika - elektronika 3 3 3 
Tehnika - strojništvo 4 11 6 
Tehnika – arhitektura in gradbeništvo 1 2 1 
Tehnika - promet 2 5 2 
Tehnika - računalništvo 1 1 1 
Medicina – zdravstvena nega 3 8 3 
Medicina – farmacija 4 11 8 
Agrikultura - vrtnarstvo 1 2 1 
Družboslovje - ekonomija 3 8 3 
Družboslovje - sociologija 4 11 4 
Humanistika - umetnost 1 2 1 
Humanistika - jeziki 1 1 2 
Humanistika - zgodovina 3 6 4 
SKUPAJ 34 78 34 
 
Vir: Osnovni podatki projekta Mladi za Celje 2007 dostopno na: http://www.celje.si.  
 

3.1.8 Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)43  
 

3.1.8.1 Predstavitev 
 
JAPTI je krovna nacionalna organizacija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja 
podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji. Ključne naloge organizacije se izvajajo s 
celovitimi podpornimi storitvami: 
 

• promocija in animacija za razvoj okolja za nastajanje, delovanje in razvoj podjetij 
ter dvigovanje podjetniške ravni v Sloveniji, 

• izvajanje mehkih oblik podpornih storitev v obliki svetovanja in informiranja 
uporabnikov, 

                                                        
42 Povzeto po: Mestna občina Celje dostopno na http//www.celje.si.  
43 Povzeto po: JAPTI dostopno na http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnoideid=9. 
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• neposredne finančne spodbude za razvoj podjetij za doseganje višje ravni 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter spodbude za privabljanje tujih 
neposrednih investitorjev. 

 
Ciljne skupine uporabnikov storitev Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije so: 
 

 potencialni podjetniki, 
 osnovnošolci, srednješolci, študentje ter učitelji in profesorji, 
 mladi, ženske in prebivalci podeželja, 
 inovatorji,44 
 razvojno raziskovalne institucije, 
 brezposelne osebe,  
 splošna javnost. 

 
Da bi dosegli učinkovit razvoj podjetniške kulture, predstavlja spodbujanje razvoja 
podjetniške aktivnosti ključno komponento aktivnosti Javne agencije za podjetništvo in 
tuje investicije. Agencija v ta namen izvaja: 
 

 animacijske aktivnosti med ciljno skupino potencialnih in delujočih podjetij na 
različnih področjih (uvajanje poslovne odličnosti v podjetja, razvoj e-poslovanja v 
podjetjih, razvoj socialnega podjetništva, razvoj podjetnosti in inovativnosti mladih, 
razvoj podjetništva med ženskami in razvoj podjetništva na podeželju), 

 izobraževalne aktivnosti za uvajanje podjetništva na vseh ravneh formalnega 
izobraževanja (podjetniška tekmovanja, podjetniški forumi, podjetniško 
usposabljanje učiteljev, priprava predmetnikov na področju podjetništva), 

 model za nadaljnjo podporo razvoju podjetniške aktivnosti med ciljnimi skupinami 
(mladi, ženske) ter model za celovito podporo pri razvoju socialnega podjetništva v 
Sloveniji, 

 specializirane svetovalne storitve (svetovanje za pridobivanje znanj poslovnega 
managementa in osebnostnih podjetniških znanj za mala in srednja podjetja ter 
potencialne podjetnike preko sheme »vavčersko svetovanje45« in »vavčer za 
usposabljanje46«). 

 
Velika pozornost je namenjena tudi razvoju inovativnega okolja za vse podjetnike. Na tem 
področju agencija pripravlja naslednje aktivnosti: 
 

                                                        
44 Pojem pravzaprav pomeni izumitelje, saj inovatorji po prej povzeti definiciji EU in OECD ne potrebujejo 
več take pomoči. 
45 S programom vavčerskega svetovanja želi država zagotoviti podjetnikom lokacijsko in cenovno dostopne 
svetovalne storitve. Program je namenjen MSP in potencialnim podjetnikom, ki se odločajo za podjetniško 
pot. Osrednja storitev je podjetniško svetovanje ter usmerjanje pri uresničevanju poslovnih zamisli, 
projektov, načrtovanju rasti ali reševanju poslovnih problemov. 
46 Namen programa vavčerskega usposabljanja je z dostopom do različnih vrst usposabljanj po 
subvencioniranih cenah zagotoviti MSP lažje prilagajanje nivoja znanja in usposobljenosti, potrebno za 
delovanje, ohranjanje in rast podjetja. Program vavčerskega usposabljanja bo zajemal najširši spekter 
usposabljanj, ki bodo zagotavljala, da bo podjetjem na osnovi tako pridobljenih znanj omogočeno lažje 
tekoče delovanje podjetja, lažje vključevanje na tuje trge ter pridobivanje specifičnih znanj s posameznih 
področij  delovanja podjetja.  
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 vzpostavitev Centra za konkurenčnost in inovacije,47 
 oblikovanje in nadgrajevanje baz podatkov, ki bo povezovala ponudbo in 

povpraševanje na področju potencialnih inovacij, 
 izvajanje osnovnih podpornih storitev za inovatorje - izumitelje in inovativna 

podjetja (informiranje, povezovanje in mreženje na mednarodnem nivoju, iskanje 
potencialnih partnerjev, pomoč pri pridobivanju finančnih virov) preko Centra za 
konkurenčnost in inovacije ali preko mreže subjektov inovativnega okolja oziroma 
tehnoloških parkov, podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, 

 razvoj specializiranih podpornih storitev s področja trženja inovacij in zaščite 
intelektualne lastnine. 

 

3.1.8.2 Program Razvoj podjetnosti  in ustvarjalnosti mladih 
 
V okviru programa Razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti mladih JAPTI od leta 2002 
vzdržuje in redno ažurira e-Center za mlade z namenom informirati in svetovati mladim pri 
začetku njihove podjetniške poti. E-center je spletna stran namenjena predvsem tistim, ki o 
podjetništvu razmišljajo in potrebujejo pomoč pri preverjanju in realizaciji podjetniške 
ideje. Mladim nudi različne informacije o aktualnih dogajanjih tako doma kot v tujini in 
razpisih s področja podjetništva mladih. 
 
V okviru e-Centra za mlade deluje tudi e-Forum za mlade, kjer lahko mladi bodoči 
podjetniki postavijo vprašanja podjetniškemu svetovalcu oziroma izpostavijo probleme, s 
katerimi se soočajo na začetku podjetniške poti. 
 
JAPTI izdaja tudi elektronski priročnik za mlade bodoče podjetnike z imenom 
»Natekočem.si.« Ta priročnik je mesečnik, ki združuje vse aktualne informacije z 
internetnih strani in je vsak mesec poslan vsem relevantnim prejemnikom prek elektronske 
pošte. Priročnik ponuja tudi aktualne članke in prispevke iz slovenskih tiskanih medijev na 
temo spodbujanja podjetništva med mladimi. 
 
JAPTI nudi v okviru interaktivne baze podatkov (»Database on SME support measures«) 
tudi informacije o aktualnih spodbudah, programih, projektih in organizacijah, ki podpirajo 
razvoj podjetništva, med drugim tudi spodbujajo podjetniško kulturo in podjetništvo 
mladih, žensk in podeželskega prebivalstva. Gre za enega izmed rezultatov projekta 
«Innova SME Support«48, ki ga Japti izvaja v sodelovanju s petimi partnerji iz Slovenije, 
Velike Britanije in Avstrije. 
 

                                                        
47 Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost bo imel nalogo povezovati posamezne elemente 
podpornega okolja v učinkovito celoto, kjer bodo s svojimi ključnimi kompetencami preko nudenja pomoči v 
smislu »vse na enem mestu za inovativnost, invencije, inovacije« povezani v učinkovito in enotno 
inovacijsko podporno okolje. Nadgradnja dela centra bodo dodatne aktivnosti za vzpostavitev konkretnih 
storitev na trgu s področja zaščite in trženja potencialnih inovacij. Slovenski center za konkurenčnost in 
inovativnost ne bo predstavljal nove institucije, temveč bo z izvajanjem nalog deloval v okviru obstoječe 
institucije (predvidoma JAPTI), ki bo lahko za posamezno področje delovanja v skladu z obstoječo 
zakonodajo najela zunanje izvajalce. (Povzeto po: JAPTI dostopno na http://www.japti.si.) 
48 Innova SME Support (Razvoj podjetniške podpore po meri uporabnikov) je bil triletni mednarodni projekt, 
ki ga je finančno podprla Evropska unija v programu Leonardo da Vinci, s ciljem vzpostaviti spodbudno, 
podjetništvu in inoviranju naklonjeno okolje. 
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Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije spodbuja razvoj podjetniške kulture in 
aktivnosti v državi in v ta namen izvaja animacijske in izobraževalne aktivnosti ter 
svetovalne storitve. Srednješolci se lahko udeležijo podjetniških tekmovanj in podjetniških 
forumov ter se poslužujejo spletne strani »e-Center za mlade«, ki nudi informacije in 
svetuje pri preverjanju in realizaciji podjetniške ideje. Mladim so na voljo tudi različne 
informacije o razpisih s področja podjetništva mladih na državni in mednarodni ravni. 
 

3.1.9 Center za poklicno izobraževanje (CPI) 
 

3.1.9.1 Predstavitev 
 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je javni zavod, ki ga je leta 1995 
ustanovila vlada skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije. 
Center za poklicno izobraževanja opravlja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in 
predstavlja ustanovo, kjer se srečujejo, usklajujejo ter povezujejo interesi države in 
socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 
Temeljne dejavnosti zavoda so: 
 

 proučevanje trendov na trgu dela in priprava profilov poklicev in kompetenčno 
zasnovanih poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih 
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in za potrjevanje poklicnih 
nacionalnih kvalifikacij; 

 razvijanje metodologij in priprava sodobnih modularno zasnovanih izobraževalnih 
programov nižjega in srednjega ter višjega poklicnega izobraževanja; 

 spremljanje uvajanja izobraževalnih programov, vrednotenje zaključnih izpitov in 
poklicne mature ter razvoj novih metodičnih in didaktičnih konceptov znanja, 
učenja in poučevanja; 

 usposabljanje in izpopolnjevanje znanj učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev 
v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zagotavljanje strokovne podpore in 
svetovanje izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja; 

 spodbujanje in koordiniranje različnih razvojnih projektov v poklicnih in 
strokovnih šolah ter projektov opremljanja šol in razvijanje sodobnih učnih gradiv 
in učne tehnologije. 

 
Center za poklicno izobraževanje sodeluje v strokovnih organizacijah Evropske unije in se 
kot referenčni zavod za poklicno in strokovno izobraževanje vključuje v mreže, ki jih 
organizirajo razvojne agencije Evropske unije (Nacionalni observatorij za poklicno 
izobraževanje49, evropska mreža za usposabljanje učiteljev, Europass50). Poslanstvo 

                                                        
49 Nacionalni observatorij za poklicno izobraževanje zbira in analizira informacije o položaju v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih ter širše o spremembah v izpbraževalnem sistemu, trendih 
na trgu delovne sile, povpraševanju po posameznih izobrazbenih in kvalifikacijskih profilih ipd. Poročila, 
izdelana na osnovi zbramih informacij so namenjena nacionalnim institucijam in oblastem ter mednarodni 
izmenjavi informacij. 
50 Da bi posameznikom pomagali do učinkopvitejše in celovitejše predstavitve znanj in sposobnosti, 
delodajalcem pa omogičili lažji pregled nad kandidati, je bila decembra 2005 na evropski ravni sprejeta 
»Odločba o enotnem ogrodju za transparentnost kvalifikacij in kompetenc Europass«. 
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zavoda je tudi v prihodnje sodelovati z nosilci poklicnega in strokovnega izobraževanja 
doma in v Evropski uniji in razvijati poklicno in strokovno izobraževanje v skladu s 
potrebami tehnološkega in družbenega razvoja, namenjeno vsestranskemu razvoju 
posameznika. 
 

3.1.9.2 Prenova programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja51 
 
V šolskem letu 2008/2009 bodo uvedeni novi izobraževalni programi srednjega poklicnega 
in srednjega strokovnega izobraževanja. Novi izobraževalni programi, ki jih je pripravil 
CPI skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport ter socialnimi partnerji iz gospodarstva, 
poudarjajo povezovanje teoretičnega znanja in praktičnega znanja, ki ga dijak pridobi s 
praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu in pri praktičnemu pouku v šoli. Izvedba novih 
izobraževalnih programov temelji na novem didaktičnem konceptu, ki predpostavlja tak 
pedagoški proces, da: 
 

 je usmerjen k dijaku ter razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju 
samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje; 

 spreminja vlogo učitelja od »prenašalca znanja« k »usmerjevalcu k znanju«, oziroma 
k vlogi mentorja, ki načrtuje, usmerja in svetuje; 

 izpostavlja povezovanje teorije, prakse in ključnih kompetenc (učenje učenja, 
socialne in sporazumevalne kompetence, medkulturne kompetence, estetske 
kompetence, spodbuja raziskovanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov, 
informacijsko-komunikacijsko pismenost, varovanje zdravja in okolja, načrtovanje in 
vodenje kariere in podjetnostno kompetenco); 

 razvija nove metode in preverjanja in ocenjevanja znanja in kompetenc (kreditne 
točke). 

 
Izobraževalni program je oblikovan modularno. Modul je programska enota za dosego 
poklicnih in ključnih kompetenc in predstavlja zaokroženo enoto ciljev in vsebin, ki 
povezujejo splošno znanje, strokovno-teoretično znanje in praktično znanje. V modul 
vključena znanja so predvsem podporna znanja za kakovostno pridobivanje poklicnih 
kvalifikacij (knjigovodja, zavarovalniški asistent, komercialni referent, referent v bančni 
komerciali, poštni uslužbenec, tajnik, teletržnik). 
 
Novost je tudi večja programska prožnost in avtonomija šol, katerim je prepuščeno 
povezovanje vsebin splošno-izobraževalnih predmetov s cilji strokovnih modulov s 
skupnim timskim načrtovanjem pouka vseh učiteljev, ki poučujejo v izobraževalnem 
programu. Šola je avtonomna tudi pri uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. V 
sodelovanju s socialnimi partnerji z letnim delovnim programom šola definira cilje in 
vsebino odprtega dela kurikula (predmetnika), v katerem se zagotovi uresničevanje potreb 
in interesov lokalne skupnosti (znanja in veščine, ki jih pri potencialnih sodelavcih 
potrebujejo podjetja). 
 
Ključna kompetenca -  podjetništvo52 
 
                                                        
51 Povzeto po: Programske novosti v šolskem letu 2008/2009  2007. 
52 Povzeto po: CPI in Zavod RS za šolstvo 2007. 
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V novih programih je podjetništvo vključeno v splošno - izobraževalne predmete, 
strokovno - teoretične predmete, praktični pouk in interesne dejavnosti ne samo kot učenje 
podjetništva, ampak tudi kot spodbujanje podjetniškega vedenja in spretnosti ter 
osebnostnih lastnosti. Cilj je razvijanje naslednjih lastnosti: 
 

 postavljanje vprašanj (dijak razmišlja o svojih ciljih, razpoložljivih informacijah, o 
svojem znanju in sposobnostih), 

 iskanje zamisli (dijak razmišlja in išče možne priložnosti), 
 načrtovanje nalog (za posamezne zamisli preverja razpoložljive in potrebne vire, 

izdela poslovni načrt in ob tem rešuje različne probleme), 
 uresničevanje začrtane dejavnosti. 

 
Za doseganje ciljev podjetnostne kompetence naj učitelj dijake spodbuja k samostojnemu, 
ustvarjalnemu in skupinskemu delu ter projektnemu delu pri vseh učnih predmetih. 
Priporočljivo je povezovanje dijakov s podjetji in podjetniškimi strokovnjaki. 
 
Ključna kompetenca – načrtovanje in vodenje kariere53 
 
Razvoj posameznikove kariere predstavlja pridobivanje različnih spretnosti in izkušenj za 
večanje kompetetnosti in zmožnosti za delo oziroma večjo zaposljivost. Cilji te ključne 
kompetence so: 
 

 dijak pridobi spretnosti, s katerimi ugotovi in oceni svoje potrebe, osebnostne 
lastnosti, sposobnosti, spretnosti, interese, vrednote in stališča; 

 dijak razvije spretnosti za zbiranje informacij ter raziskovanje možnosti za 
izobraževanje, usposabljanje in zaposlitev; 

 dijak se nauči sprejemati ustrezne odločitve o nadaljnjem šolanju in izbiri poklica. 
 
Načrtovanje in vodenje kariere je integralni del vsakega učnega predmeta, kjer naj učitelj 
spobuja timsko delo, ustvarjalno reševanje problemov in stalno izpopolnjevanje znanja 
oziroma vseživljensko učenje. 
 
Izobraževalni program Ekonomski tehnik54 
 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja prenovljeni izobraževalni program omogoča 
dijakom doseganje posodobljenih ciljev. Dijaki: 
 

 razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast, 
 usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, 

za načrtovanje ukrepov, uspešno reševanje in odpravljanje zapletov, 
 razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, pomembne za dobro in uspešno 

opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, 
ustvarjalnost, vztrajnost, poštenost in odločnost  v skladu z etičnimi načeli, 

 spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela 
skupinskega dela, 

                                                        
53 Povzeto po: CPI in Zavod RS za šolstvo 2007. 
54 Povzeto po: CPI 2007. 
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 se učijo, kako se učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in 
vseživljenjsko učenje, 

 razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter sledijo novostim na 
strokovnem področju, 

 oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale 
spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavile na 
trgu delovne sile in načrtovale in vodile svojo kariero, 

 obvladajo osnove vodenja in poslovanja ter razvijajo podjetnost. 
 
Za doseganje posodobljenih ciljev izobraževalnega programa so bili uvedeni tudi novi 
predmeti oziroma strokovni moduli: poslovni projekti, poslovanje podjetij (virtualno 
podjetje), ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo.   
 

3.1.10 Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih 
 
Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede na udeležence in 
obliko sodelovanja (slika 20 in slika 21) kaže, da je večina obravnavanih modelov 
usmerjena v osnovnošolce in srednješolce, študente in mlade brezposelne osebe, razen Šole 
za ravnatelje in Centra za inovativno edukacijo, ki sta usmerjena na pedagoške delavce in 
ravnatelje. Tudi oblika sodelovanja je večinoma enotna, saj gre za različne natečaje in 
tekmovanja z izjemo Šole za ravnatelje in Centra za inovativno edukacijo, kjer gre za 
programe Ministrstva za šolstvo. Tudi Zavod za podjetniško izobraževanje mladih je izbral 
posebno obliko sodelovanja in sicer v obliki pouka ali krožkov na šoli. Izjema je tudi Javna 
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, ki ponuja zainteresiranim možnost 
sodelovanja preko spletnih strani z različnimi podjetniškimi vsebinami. 
 
Področja dela in raziskav (slika 20 in slika 21) se delijo na štiri skupine: iskanje izvirnih 
rešitev za praktične probleme iz vsakdanjega življenja ali iz podjetij, raziskovalno delo na 
tehničnem in drugih področjih, izboljšave in novosti v pedagoškem procesu in pri 
upravljanju vzgojno-izobraževalnega zavoda ter podjetništvo in podjetniška kultura. Za 
spodbujanje inventivnosti pri mladih so najpomembnejši modeli: inštitut za inovativnost in 
tehnologijo, urad RS za mladino in programi Mestne občine Ljubljana s sodelovanjem 
Centra za malo gospodarstvo, ki usmerjajo mlade k iskanju izvirnih zamisli za nove 
uporabne izdelke in storitve.  
 
Oblika končnega izdelka (slika 20 in slika 21) je pri večini slovenskih modelov idejni 
predlog v obliki poslovne ideje, predloga izboljšav ali potencialne invencije oziroma 
inovacijski predlog ter raziskovalna naloga.  
 
Urad RS za mladino in programi Mestne občine Ljubljana od udeležencev zahtevajo 
pripravo poslovnega načrta oziroma operativnega načrta z zaporedjem korakov in 
seznamom potrebnih sredstev za uresničitev izvirne zamisli. Posebno obliko ima tudi 
Zavod za podjetniško izobraževanje mladih, ki predvideva ustanovitev podjetja oziroma 
dijaške družbe, ki trži realne proizvode/storitve, vodenje in upravljanje ter zapiranje 
podjetja. 
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Model Udeleženci Oblika 
sodelovanja 

Področje raziskav Oblika izdelka Vrsta 
nagrade 

 
natečaj/ 
tekmovanje: 
- »Eureka ideje 
mladih« 

iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme 

idejni predlog priznanje 

- »Eureka 
Inovacije mladih« 

raziskovalno-
razvojno delo na 
tehničnih in drugih 
področjih 

predlog 
potencialne 
invencije 

priznanje 

Inštitut za 
inovativnost in 
tehnologijo 

- osnovnošolci 
- srednješolci 
- študenti 

- »In Pod 
inovativno 
podjetniški 
projekti mladih« 

iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme 

predlog 
potencialne 
invencije 

priznanje in 
javna 
predstavitev 

Zavod RS za 
šolstvo - 
 
Center za 
inovativno 
edukacijo 

- učitelji 
- ostali 
pedagoški 
delavci 
- učenci/dijaki 

razpis Ministrstva 
za šolstvo 

- pedagoške novosti 
 
- nove didaktične 
metode 

- predlog 
izboljšav 
pedagoškega 
procesa 
 
 - predlog 
izboljšav 
didaktičnih metod 
in pripomočkov 

/ 

Šola za 
ravnatelje 

- učitelji 
- ravnatelji 

Razpis/program 
Ministrstva za 
šolstvo: 
- »Mreže 1« 
- »Mreže 2« 

- izboljšave/novosti v 
pedagoškem procesu 
 
- izboljšave/novosti v 
poslovanju/upravljanj
u šole 

- predlog 
izboljšav 
pedagoškega 
procesa 
 
- predlog 
izboljšav 
poslovanja/ 
upravljanja šole 

/ 

Zveza za 
tehnično 
kulturo 
Slovenije 
(ZOTKS) 

-osnovnošolci 
-srednješolci 

tekmovanje na 
šolski, regijski, 
državni in 
mednarodni ravni 

raziskovalno delo na 
tehničnih in drugih 
področjih 
(iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme) 

- raziskovalna 
naloga 
 
- aplikacijski 
inovacijski 
predlog ali 
projekt 

priznanje in 
javna 
predstavitev 
 

Urad RS za 
mladino- 
 
Zavod za 
ustvarjalno 
družbo 

- srednješolci 
- študenti 
- brezposelni 

 
Projekt 
»TiPovej!«: 
seminar za 
izdelavo 
operativnega 
načrta izvirne 
zamisli 

iskanje izvirnih 
rešitev za prektične 
probleme oziroma 
iskanje idej za nove 
izdelke in storitve 

operativni načrt z 
zaporedjem 
korakov in 
seznamom 
potrebnih 
sredstev za 
uresničitev 
izvirne zamisli 

- priznanje in 
javna 
predstavitev 
na Festivalu 
inovativnosti 
- denarna 
nagrada 

Inštitut za 
simbolno 
analizo in 
razvoj 
informacijskih 
tehnologij 
(IPAK) 

- osnovnošolci 
- srednješolci 

natečaj za 
najboljše socialne  
in druge inovacije 

iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme oziroma 
iskanje idej za nove 
izdelke in storitve za 
invalidne osebe  

idejni predlog / 

Slika 20: Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede na udeležence, obliko 
sodelovanja, področja raziskav, obliko končnega izdelka in vrsto nagrade (Vir: lasten povzetek.) 
 
Nagrada za najboljše izdelke (slika 20 in slika 21) je pri večini obravnavanih modelov 
priznanje oziroma plaketa. Mestna občina Celje predvideva tudi priznanje župana za 
najboljšo raziskovalno nalogo. Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije, Urad RS za mladino in programi Mestne občine Ljubljana najboljšim 
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udeležencem omogočijo tudi javno predstavitev. Za udejanje izvirne zamisli v praksi je 
pomembna tudi denarna nagrada, ki jo podeljujeta le Mestna občina Ljubljana in Urad RS 
za mladino. 
 

Model Udeleženci Oblika 
sodelovanja 

Področje raziskav Oblika izdelka Vrsta 
nagrade 

 
Zavod za 
podjetniško 
izobraževanje 
mladih  
(JA-YE) 

-osnovnošolci 
-srednješolci 

Program:«Moje 
podjetje« (JAMP) 
 
-krožki na šoli 
-v okviru pouka  
(1 šolsko leto) 
 

podjetništvo ustanovitev 
podjetja, ki trži 
realne 
proizvode/storitve
vodenje in 
upravljanje ter 
zapiranje podjetja 

/ 

tekmovanje za 
najboljšo 
poslovno idejo 
 

iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme v turizmu, 
zdravstvu in kulturi 

poslovna ideja denarna 
nagrada 

Mestna občina 
Ljubljana 
 
Center za 
razvoj malega 
gospodarstva  
 
»Prestolnica za 
podporo novim 
podjetniškim 
idejam« 

-osnovnošolci 
-srednješolci 
-študenti 
-brezposelni 

tekmovanje za 
najboljši poslovni 
načrt 

iskanje izvirnih 
rešitev za praktične 
probleme v turizmu, 
zdravstvu in kulturi 

poslovni načrt denarna 
nagrada 

Mestna občina 
Maribor 
 
»Mladi za 
napredek 
Maribora« 

-osnovnošolci 
-srednješolci 

občinsko, državno 
in mednarodno 
tekmovanje 

raziskovalno delo na 
tehničnem in drugih 
področjih 

-raziskovalna 
naloga 
 
-inovacijski 
predlog 

plaketa 

Mestna občina 
Celje 
 
»Mladi za 
Celje« 

-osnovnošolci 
-srednješolci 

tekmovanje raziskovalno delo na 
tehničnem in drugih 
področjih 

raziskovalna 
naloga 
 

-zlato/srebrno 
priznanje  
 
-priznanje 
župana 

Javna agencija 
RS za 
podjetništvo in 
tuje investicije 
(JAPTI) 
 
» Razvoj 
podjetnosti  in 
ustvarjalnosti 
mladih« 

potencialni 
podjetniki:  
-srednješolci 
-študenti 
-brezposelni 
 
 
 
 
 

spletne strani: 
-e-Center 
-e-Forum 
-e-priročnik: 
»Natekočem.si« 

podjetništvo in 
podjetniška kultura 

/ / 

Slika 21: Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede na udeležence, obliko 
sodelovanja, področja raziskav, obliko končnega izdelka in vrsto nagrade (Vir: lasten povzetek.) 
 
Če primerjamo slovenske modele spodbujanja inovativnosti mladih glede na vrsto 
spodbude (slika 22 in slika 23), lahko ugotovimo, da je pri vseh obravnavanih modelih 
zagaotovljeno le spodbujanje ustvarjalnosti oziroma ustvarjalnega reševanja problemov. 
Veliko programov spodbuja tudi razvoj raziskovalne dejavnosti pri mladih (Zveza za 
tehnično kulturo Slovenije ter mestni in občinski programi). Spodbujanje inventivnosti 
oziroma iskanje izvirnih rešitev v obliki novih izdelkov in storitev je prisotno le pri 
natečajih Inštituta za inovativnost in tehnologijo, Inštituta za simbolno analizo in razvoj 
informacijskih tehnologij ter pri delno pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije v obliki 
aplikativnih inovacijskih projektov in pri projektu »Mladi za napredek Maribora« Mestne 
občine Maribor v obliki inovacijskih predlogov. Nekateri slovenski modeli so usmerjeni 
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izključno v spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture pri mladih (Zavoda za 
podjetniško izobraževanje mladih, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, 
Urad RS za mladino ter programi mestne občine Ljubljana). Spodbujanje podjetništva kot 
podlaga za razvoj inovativnosti je prisotna pri Inštitutu za inovativnost in tehnologijo. 
 
Pri večini obravnavanih modelov dosežejo le prvo fazo v invencijsko-inovacijski verigi 
oziroma izvirno zamisel ali idejo oziroma raziskovalno-razvojno fazo (slika 22 in slika 23). 
Rezultati natečaja za inovacije mladih in inovativno podjetniški projekt mladih dosegajo 
naslednjo fazo v invencijsko-inovacijski verigi oziroma preizkus delovanja v praksi ali 
izdelava prototipa. Tržna analiza oziroma poslovni ali operativni načrt so izdelali 
udeleženci programov ali natečajev Inštituta za inovativnost in tehnologijo, Urad RS za 
mladino in Mestne občine Ljubljana. Najvišja dosežena faza v invencijsko-inovacijski 
verigi je pridobivanje finančnih sredstev in sicer pri tekmovanjih Inštituta za inovativnost 
in tehnologijo, Urada RS za mladino in pri projektu »Prestolnica za podporo novim 
podjetniškim idejam« Mestne občine Ljubljana. Pri programih Urada RS za mladino je 
prišlo do ustanovitve podjetja, pri programu JAMP Zavoda za podjetniško izobraževanje 
mladih do ustanovitve dijaške družbe. 
 
Pomoči pri uresničevanju izvirnih zamisli pri večini slovenskih modelov spodbujanja 
inovativnosti nagrajenci inudeležanci tekmovanj in programov niso deležni (slika 22 in 
slika 23). Inštitut za inovativnost in tehnologijo nudi možnost vpisa v Klub podjetnosti in 
ustvarjalnosti, strokovno svetovanje pri izvedbi projektov ter pomoč pri pridobivanju 
finančnih sredstev z navezovanjem stikov z gospodarstvom. Tudi Urad RS za mladino nudi 
udeležencem strokovno svetovanje pri pripravi operativnega načrta ali podjetniško 
svetovanje (»TiPovej Gnezdo«), finančno podporo (»TiPovej Sklad«) ter zagonska 
sredstva za ustanovitev podjetja. Nagrajencem je omogočeno tudi sodelovanje s podpornim 
okoljem oziroma Centrom za razvoj malega gospodrstva. Mestna občina Ljubljana 
najboljše udeležence nagradi z denarno nagrado, katerim nudi tudi pomoč pri pridobivanju 
finančnih sredstev iz gospodarstva ter podeli donacijo za nakup osnovnih sredstev za 
vzpostavitev podjetja in registracijo. V okviru programa je omogočeno sodelovanje z 
gospodarstvom in s tehnološkim parkom ter univerzitetnim inkubatorjem v Ljubljani. 
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije nudi vsem zainteresiranim svetovanje 
pri uresničevanju poslovne zamisli. Posebno obliko pomoči pozna Zavoda za podjetniško 
izobraževanje mladih, ki šolam priskrbi didaktični material  za izvajanje programa JAMP 
ter svetovanje pri ustanovitvi in vodenju dijaške družbe s sodelovanjem podjetnikov iz 
slovenskih podjetij in z obiski podjetij in ustanov. 
 
Za razvoj in spodbujanje inovativnosti je pomembno tudi usposabljanje mladine in 
njihovih mentorjev oziroma učiteljev (slika 22 in slika 23). Inštitut za inovativnost in 
tehnologijo organizira usposabljanje za dijake (program:«Od ideje do realizacije«) in za 
učitelje - mentorje. Zveza za tehnično kulturo Slovenije organizira raziskovalne tabore, 
poletne šole in delavnice za nagrajence ter program stalnega izobraževanja in 
usposabljanja mentorjev. Urad RS za mladino pripravlja delavnice in usposabljanja za 
pripravo operativnega načrta s sodelovanjem s Centrom za razvoj malega gospodarstva 
Ljubljana. Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij prireja delavnice 
za spodbujanje ustvarjalnosti (»Možganski fitness«) in seminarje ustvarjalnosti 
(»Možganski wellness«). Zavod za podjetniško izobraževanje mladih nudi usposabljanje za 
učitelje izvajalce programov JAMP. Mestna občina Ljubljana organizira specializirane 
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delavnice za izdelavo poslovnega načrta in delavnice podjetnosti in ustvarjalnosti. Mestna 
občina Maribor za nagrajence prireja počitniške raziskovalne tabore, invencijske tabore ter 
usposabljanje mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti. Med 
storitvami Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije je tudi podjetniško 
usposabljanje učiteljev. 
 

Model Vrsta 
spodbude 

Najvišja 
dosežena faza v 

II. verigi 

Sodelovanje z 
gospodarstvom/ 

podpornim 
okoljem 

Oblika pomoči 
pri uresničevanju 

zamisli 

Možnost 
usposabljanja 

spodbujanje 
ustvarjalnosti 

ideja 

spodbujanje 
ustvarjalnosti in 
inventivnosti 

- prototip/ 
praktični 
preizkus 
delovanja 
- tržna analiza 

- možnost vpisa v 
Klub podjetnosti in 
ustvarjalnosti 
(informacije) 
- strokovno 
svetovanje pri 
izvedbi projektov 

Inštitut za 
inovativnost in 
tehnologijo 

spodbujanje 
ustvarjalnosti, 
podjetnosti in 
inventivnosti 

- prototip/ 
praktični 
preizkus 
delovanja 
- tržna analiza 
- pridobivanje 
finančnih 
sredstev 

sodelovanje s 
podjetji pri 
reševanju 
konkretnih 
problemov 
 
(»Pilotni projekti 
mladih za 
podjetja«) 

- možnost vpisa v 
Klub podjetnosti in 
ustvarjalnosti 
(informacije) 
- strokovno 
svetovanje pri 
izvedbi projektov 
- finančna sredstva 

- usposabljanje 
dijakov 
(program:«od 
ideje do 
realizacije«) 
 
- usposabljanje 
učiteljev-
mentorjev 

Zavod RS za 
šolstvo - 
 
Center za 
inovativno 
edukacijo 

spodbujanje 
ustvarjalnosti 

ideja / / / 

Šola za 
ravnatelje 
 

- spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
- spodbujanje 
»učeče se 
organizacije« 

ideja / / - izobraževalni 
programi za 
učitelje/ravnatelje 
 
- mednarodni 
projekti 

Zveza za 
tehnično 
kulturo 
Slovenije 
(ZOTKS) 

- spodbujanje 
raziskovalne 
dejavnosti 
 
- spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
- spodbujanje 
inventivnosti 

ideja sodelovanje s 
podjetji pri 
reševanju 
konkretnih 
problemov 
 

/ - raziskovalni 
tabori in poletne 
šole in delavnice 
za nagrajence 
 
- program 
stalnega 
izobraževanja in 
usposabljanja 
mentorjev 

Urad RS za 
mladino- 
 
Zavod za 
ustvarjalno 
družbo 

- spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
- spodbujanje 
podjetnosti 
 

- ideja 
- operativni 
načrt 
- pridobivanje 
finančnih 
sredstev 
- ustanovitev 
podjetja 
 

- sodelovanje s 
podjetji pri 
reševanju 
konkretnih 
problemov 
 
- sodelovanje s 
Centrom za razvoj 
malega 
gospodarstva 
 

- finančna podpora  
(»TiPovej Sklad«) 
 
- strokovno 
svetovanje pri 
pripravi 
operativnega 
načrta/ podjetniško 
svetovanje 
(»TiPovej 
Gnezdo«) 
 
- zagonska 
sredstva za 
ustanovitev 

delavnice in 
usposabljanja za 
pripravo 
operativnega 
načrta 
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podjetja 
Inštitut za 
simbolno 
analizo in 
razvoj 
informacijskih 
tehnologij 
(IPAK) 
 

- spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
- spodbujanje 
inventivnosti 

ideja / / - delavnice za 
spodbujanje 
ustvarjalnosti 
(»Možganski 
fitness«) 
- seminarji 
ustvarjalnosti 
(»Možganski 
wellness«) 

Slika 22: Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede na vrsto spodbude, 
najvišjo doseženo fazo v II verigi, sodelovanje z gospodarstvom/podpornim okoljem, obliko pomoči pri 
uresničevanju zamisli in možnost usposabljanja (Vir: lasten povzetek.) 
 
 
 

Model Vrsta 
spodbude 

Najvišja 
dosežena 

faza v  
II. verigi 

Sodelovanje z 
gospodarstvom/ 

podpornim 
okoljem 

Oblika pomoči pri 
uresničevanju 

zamisli 

Možnost 
usposabljanja 

Zavod za 
podjetniško 
izobraževanje 
mladih  
(JA-YE) 

- spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
- spodbujanje 
podjetnosti 

- ustanovitev 
podjetja  
(dijaška 
družba) 

- mentorji 
(podjetniki) iz 
slovenskih podjetij 
 
- obiski podjetij/ 
ustanov 

- didaktični material 
(JA-YE) 
 
-svetovanje pri 
ustanovitvi in 
vodenju dijaške 
družbe 

usposabljanje za 
učitelje izvajalce 
programov JAMP 

Mestna občina 
Ljubljana 
 
Center za 
razvoj malega 
gospodarstva  
 
»Prestolnica za 
podporo novim 
podjetniškim 
idejam« 
 

-spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
-spodbujanje 
podjetnosti 

-ideja 
-analiza trga 
-poslovni 
načrt 
-pridobivanje 
finančnih 
sredstev 
-ustanovitev 
podjetja 

-sodelovanje s 
podjetji pri 
reševanju 
konkretnih 
problemov 
 
-sodelovanje s 
tehnološkim 
parkom in 
univerzitetnim 
inkubatorjem v 
Ljubljani 

-denarna nagrada 
 
-pomoč pri 
pridobivanju 
finančnih sredstev iz 
gospodarstva 
 
-donacija za nakup 
osnovnih sredstev za 
vzpostavitev podjetja 
in registracijo 

-specializirane 
delavnice za 
izdelavo 
poslovnega 
načrta 
 
-delavnice 
podjetnosti in 
ustvarjalnosti 

Mestna občina 
Maribor 
 
»Mladi za 
napredek 
Maribora« 
 

-spodbujanje 
raziskovalnega 
dela 
 
-spodbujanje 
ustvarjalnosti 
 
-spodbujanje 
inventivnosti 
 

ideja sodelovanje s 
podjetji pri 
reševanju 
konkretnih 
problemov 
 

/ -počitniški 
raziskovalni 
tabori 
 
-invencijski 
tabori 
 
-usposabljanje 
mentorjev in 
koordinatorjev 
raziskovalne in 
invencijske 
dejavnosti 

Mestna občina 
Celje 
 
»Mladi za 
Celje« 
 

-spodbujanje 
raziskovalne 
dejavnosti 
 
-spodbujanje 
ustvarjalnosti 

ideja / / / 

Javna agencija 
RS za 
podjetništvo in 
tuje investicije 
(JAPTI) 

-spodbujanje 
podjetništva 
 
-spodbujanje 
podjetniške 

ideja / -svetovanje pri 
uresničevanju 
poslovne zamisli 

-podjetniško 
usposabljanje 
učiteljev 
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» Razvoj 
podjetnosti  in 
ustvarjalnosti 
mladih«      

kulture 

Slika 23: Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede na vrsto spodbude, 
najvišjo doseženo fazo v II verigi, sodelovanje z gospodarstvom/podpornim okoljem, obliko pomoči pri 
uresničevanju zamisli in možnost usposabljanja (Vir: lasten povzetek.) 
 
 
3.2 Rezultati raziskave: Primerjava teoretičnih izhodišč in spoznanj iz terenske 
raziskave 
 
Primerjava spoznanj iz terenske raziskave s teoretičnimi izhodišči z vidika rezultatov 
inovacijskega procesa v obliki za odjemalce koristnih inovacij je privedla do sledečih 
ugotovitev glede pomanjkljivosti slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih: 
 
1. Spodbudna je ugotovitev terenske raziskave, da se v Sloveniji že vrsto (vsaj zadnjih 5) 
let veliko število inštitutov, organizacij in ustanov, državnih in zasebnih, ukvarja s 
spodbujanjem inovativnosti pri mladih. Pri večini obravnavanih modelov spodbujanja 
inovativnosti mladih prevladuje kot oblika sodelovanja tekmovanje ali natečaj, na katerega 
se prijavijo udeleženci samostojno ali pa jih prijavijo njihovi mentorji oziroma učitelji. 
 
To lahko ocenimo kot slabost, kajti udeležba je odvisna od seznanjenosti dijakov o 
možnostih sodelovanja na takih tekmovanjih ali razpisih, oziroma od informiranosti 
učiteljev - mentorjev in njihove dobre volje, da se posvetijo prostovoljnemu delu z dijaki, 
za katerega niso posebej ali pa le minimalno nagrajeni. Posledica tega dejstva je 
razmeroma nizka udeležba in izguba velikega invencijskega potenciala mladih. 
 
Za povečanje števila udeležencev predlagamo prenos spodbujanja inovativnosti iz številnih 
inštitutov in organizacij na šolski sistem, kar bi omogočalo, da zajamemo celotno šolajočo 
se populacijo. Po podatkih Statističnega urada za šolsko leto 2005/06 predstavlja šolska 
populacija v srednjih šolah v Sloveniji 97.885 dijakov od tega 17.26955 v srednjih 
ekonomskih šolah.  Tudi učitelji bi morali biti dodatno motivirani in primerno nagrajeni za 
svoje delo z dijaki. 
 
2. Raziskani slovenski modeli spodbujanja inovativnosti mladih so zasnovani na modelu 
spodbujanja raziskovalnega dela na vseh področjih (tehničnih in drugih), ki ima v naši 
državi dolgoletno tradicijo, in spodbujajo ustvarjalnost katerekoli vrste. Nekateri modeli so 
usmerjeni v spodbujanje podjetništva, oziroma v promocijo samozaposlovanja mladih 
(Urad RS za mladino, program JAMP, Mestna občina Ljubljana).  
 
Obravnavnim modelom primanjkuje povezovanje spodbujanja ustvarjalnosti s 
spodbujanjem podjetnosti, saj le celostni pristop bo spodbujanja inovativnosti pri mladih 
zagotavlja rezultate v obliki za odjemalce koristnih inovacij. 
 
3. Večina obravnavnih inštitucij in organizacij se ukvarja z različnimi programi in 
spodbujanje inovativnosti mladih predstavlja le eno izmed mnogih aktivnosti. Izjemi sta 

                                                        
55 Povzeto po: SURS 2007 dostopno na http://www.stat.si/letopšis/2007/06_07/06-06-07.htm?jezik=si. 
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Inštitut za inovativnost in tehnologijo ter Zavod za podjetniško izobraževanje mladih. 
Posledica so preveč široko zasnovani programi in aktivnosti za spodbujanje inovativnosti 
mladih ter usmerjenost programov na nekakšno aktivacijo ustvarjalnega in inovacijskega 
potenciala mladih oziroma širjenje nekaterih znanj s ciljem seznanja mladih o možnostih 
raziskovalnega dela, podjetništva ali samozaposlitve. Mladim različne ustanove nudijo 
določena znanja in spodbude ter od njih pričakujejo, da bodo brez izkušenj na podlagi 
podanega teoretičnega znanja sami izpeljali najtežji del poti oziroma vse nadaljnje faze 
invencijsko-inovacijske verige. 
 
Slovenski modeli niso ciljno usmerjeni na vodenje oziroma spremljanje mladih pri 
invencijsko-inovacijskem procesu od nastanka izvirnih zamisli do uporabnih izdelkov, 
storitev ali ustanovitve podjetja. Izjemo predstavljajo nekateri inštituti (Inštitut za 
inovativnost in  tehnologijo, Urad RS za mladino, program JAMP, mestna občina 
Ljubljana), ki delno vodijo dijake tudi v nadaljnjih fazah invencijsko-inovacijske verige, 
vendar ne skozi vse faze procesa. Pomembna je tudi ugotovitev, da obravnavne 
organizacije in inštituti nimajo povratnih informacij, koliko potencialnih inovacij se je 
spremenilo v inovacijo in se uveljavilo na trgu izdelkov in storitev, koliko novo 
ustanovljenih podjetij uspešno posluje, ali so se dijaki odločili dijaško družbo nadaljevati v 
obliki samozaposlitve. 
 
Za večjo učinkovitost slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih z vidika 
rezultatov inovacijskega procesa predlagamo ciljno usmerjenost programov oziroma 
tekmovanj na rezultate v obliki uporabnih izdelkov ali storitev. Smiselna bi bila tesna in 
konkretna povezava z gospodarstvom v obliki »sporazumov« o sodelovanju, kjer bi bila 
podjetja motivirana za konkretno pomoč pri uresničitvi obetavnih izvirnih zamisli. 
 
4. Večini obravnavnih ustanov primanjkuje potrebnega znanja oziroma strokovnjakov, ki 
bi mladim pomagali izvesti vse faze invencijsko-inovacijske verige. Nekateri inštituti in 
ustanove sodelujejo s podpornim okoljem (Center za malo gospodarstvo Ljubljana, 
univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki) ali gospodarstvom in sodelujejo na javnih 
predstavitvah (Festival inovativnosti), vendar so take pomoči deležni le nagrajeni 
tekmovalci, avtorji najbolj obetavnih idej/poslovnih zamisli, katere izbere komisija, ki v 
večini primerov ni zadostno kompetetna za odločanje o bodočem uspehu ali neuspehu 
izvirnih zamisli. Nekatere nenagrajene ideje se v praksi izkažejo za uspešne in obratno, kar 
pomeni dodatno izgubo inovacijskega potenciala mladih zaradi nepravilne selekcije. 
Povsem pravilna selekcija ni verjetna, saj ne odločajo avtorji in komisije, katera zamisel bo 
postala inovacija, ampak odjemalci ponujene novosti. 
 
Da bi zagotovili večje število rezultatov invencijsko-inovacijskega procesa v obliki novih 
izdelkov ali storitev, predlagamo obvezno sodelovanje strokovnjaka s področja 
inovacijskega mangementa v vseh inštitutih, organizacijah in ustanovah, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem inovativnosti. 
 
5. Izbrani projekti dobijo denarno nagrado in so deležni pomoči pri iskanju finančnih 
sredstev, ki pogosto predstavljajo največjo oviro pri uresničevanju zamisli. Nekatere 
ustanove ali inštituti (Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Urad RS za mladino, mestna 
občina Ljubljana) preko javnih predstavitev in sodelovanja s slovenskimi podjetji iščejo 
možnosti za navezavo stikov med avtorji in gospodarstvom, vendar je uspeh pogostokrat 
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prepuščen naključju. Vendar tak način pridobivanja finančnih sredstev ne zagotavlja, da 
bodo posamezni avtorji pridobili zadostna oziroma vsa potrebna finančna sredstva. Sedanje 
stanje kaže torej na neorganizirano in nesistematično pridobivanje finančnih sredstev za 
realizacijo izvirnih zamisli.  
 
Predlagamo poseben »Sklad za mlade podjetnike« pri Ministrstvu za gospodarstvo, ki bi 
bil namenjen financiranju oziroma pomoči mladim pri uresničevanju izvirnih zamisli in 
podjetniških idej. Država bi lahko spodbujala uspešna slovenska podjetja za donacije v ta 
sklad preko posebnih davčnih olajšav ali z drugami oblikami ugodnosti za podjetja. 
Vsekakor bi morala država sistematično in organizirano zajeti vsa slovenska podjetja v 
politični okvir za povečanje konkurenčnosti in inovativnosti. 
 
6. Kot smo že zapisali, predstavlja usposabljanje učiteljev - mentorjev oziroma dijakov o 
fazah invencijsko-inovacijskega procesa in upravljanju inoviranja pomemben in potreben 
element pri zagotavljanju rezultatov spodbujanja inovativnosti mladih. Za kvalitetno 
mentorstvo in pomoč v vseh fazah invencijsko-inovacijske verige je potrebno kvalitetno 
znanje o upravljanju inoviranja ter morebitne predhodne izkušnje.  
 
Veliko slovenskih modelov organizira usposabljanja za dijake in mentorje v obliki 
delavnic, taborov, poletnih šol in programov stalnega izobraževanja in usposabljanja 
mentorjev o ustvarjalnosti, podjetništvu in inoviranju. Zastavlja se vprašanje o kvaliteti 
vsebin vseh naštetih usposabljanj ter o zadostni strokovni usposobljenosti izvajalcev 
programov. Programi so večinoma tedenski ali dnevni, zato lahko predpostavljamo, da so 
potrebna znanja za celostno in učinkovito spodbujanje inovativnosti pri mladih le splošne 
in okvirne narave. 
 
Predlagamo obvezno usposabljanje učiteljev – mentorjev, ki ga koordinira Ministrstvo za 
šolstvo s posebnim izobraževalnim programom za podjetnost in inovativnost v obliki  
podiplomskega študija s pridobitvijo ustrezne diplome. Na tak način bi bila zagotovljena 
vsa ustrezna znanja, saj je nemogoče učiti in spodbujati dijake k inovativnosti in 
podjetništvu brez ustreznega znanja s tega področja. Samostojno učenje in ljubiteljsko 
pridobljeno znanje mentorjev ne zagotavljata primerne ravni znanja pri vseh učiteljih -
mentorjih v državi. 
 
Kljub opisanim slabostim nekateri slovenski modeli spodbujanja inovativnosti mladih 
imajo tudi prednosti, ki bi jih bilo smiselno razširiti na preostale modele v obliki izmenjave 
dobrih praks ali nadgraditi v nov model spobujanja inovativnosti pri mladini. Kot primere 
dobre prakse lahko izpostavimo sledeče modele. 
 
a) Inštitut za inovativnost in tehnologijo 
Ta model povezuje spodbujanje ustvarjalnosti s spodbujanjem podjetništva s skupnim 
ciljem spobujanja inovativnosti. Do neke mere je prisotna tudi ciljna usmerjenost na 
rezultate v obliki uporabnih inovacij, in sicer pri tekmovanju »InPod-inovativno 
podjetniški projekti  mladih« in »Eureka! Inovacije mladih!«. Primerni usposobljenosti 
komisije za izbor govorijo v prid kriteriji izbora, ki upoštevajo poleg izvirnosti ideje in 
inventivnosti tudi doprinos in izvedljivost, razvitost invencije, tržno izvedljivost in načrt 
izvedbe. Primerno strokovno usposobljenost predpostavljajo tudi programi usposabljanja o 
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invencijsko-inovacijskem procesu za dijake in mentorje. Veliko informacij je dostopnih 
tudi preko spletnih strani. 
 
b) Urad RS za mladino 
Ta ustanova nudi strokovno pomoč (seminarji/svetovanje) v prvih fazah inovacijske verige 
in v vseh naslednjih do izdelave operativnega načrta izvedbe izvirne zamisli. Kriteriji 
izbora komisije so poleg izvirnosti ideje tudi uresničljivost in predvidene tržne koristi ter 
priložnosti poslovne zamisli. Nagrajencem nudijo zagonska sredstva za ustanovitev 
podjetja, kar pomeni dokaj celovito spremljanje mladih na poti do uresničitve zamisli.  
 
c) Mestna občina Ljubljana – projekt: »Prestolnica za podporo novim podjetniškim 
idejam« 
Čeprav model spodbuja predvsem podjetnost, ima nekatere prednosti: strokovna pomoč 
(seminarji/svetovanje) v prvih fazah invencijsko-inovacijske verige do izdelave poslovnega 
načrta. Kriteriji za izbor poleg ustvarjalnosti upoštevajo izvedljivost ideje, opredelitev 
intelektualne lastnine, analizo trga, načrt trženja in načrt realizacije poslovne ideje, kar 
nakazuje primerno usposobljenost komisije. Program predvideva donacijo za nakup 
osnovnih sredstev za vzpostavitev podjetja in njegovo registracijo. 
 
d) Zavod za podjetniško izobraževnje mladih - program JAMP 
Prednost programa je, da se izvaja v okviru pouka ali v obliki krožkov na šoli. Zavod nudi 
mentorjem ves didaktični material ter usposabljanje  za učitelje izvajalce programa JAMP. 
Omogoča aktivno sodelovanje z gospodarstvom, kjer uspešni podjetniki iz slovenskih 
podjetij sodelujejo z učitelji in dijaki in s svojimi bogatimi izkušnjami nudijo potrebno 
znanje in pomoč pri poslovanju dijaške družbe. 
 
e) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije 
Ta model predvideva v prihodnosti ustanovitev Slovenskega centra za konkurenčnost in 
inovativnost, ki bo imel nalogo povezovati posamezne elemente podpornega okolja v 
učinkovito celoto, kjer bodo s svojimi ključnimi kompetencami preko nudenja pomoči v 
smislu »vse na enem mestu za inovativnost, invencije, inovacije« povezali v učinkovito in 
enotno inovacijsko podporno okolje. Nadgradnja delovanja centra bodo dodatne aktivnosti 
za vzpostavitev konkretnih storitev na trgu s področja zaščite in trženja inovacij. Taka 
ustanova, ki bi ponujala  vse potrebne informacije in možnost svetovanja »na enem 
mestu«, bi bila zelo dobrodošla pomoč mladim in vsem potencialnim podjetnikom, ki 
želijo svoje ideje realizirati in tržiti nove uporabne izdelke ali storitve. 
 
 
3.3  Model za krepitev inovativnosti mladih v srednji ekonomski šoli 
 
Srednja šola in učitelji predstavljajo vpliven del primernega okolja za izoblikovanje 
inovativne osebnosti in krepitev inoviranja kot vrednote in dolžnosti vseh ustvarjalnih 
državljanov. Srednja ekonomska šola vsebuje nekatere predmete, kot so gospodarsko 
poslovanje, ekonomija, projektno delo in virtualno podjetje, ki se lahko uporabijo za 
spodbujanje ustvarjalnosti in podjetniško učenje. Izobraževanje in izobraževalni sistem 
predstavljata pomemben dejavnik za uspešno inovacijsko politiko, ker lahko zagotovita 
mladim usposabljanje za ključne sposobnosti in veščine, kot so ustvarjalnost, podjetnost in 
inovativnost. Na podlagi teoretičnih izhodišč in spoznanj iz terenske raziskave predlagamo 
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model za spodbujanje inoviranja v srednji ekonomski šoli, ki bo zagotavljal čim večjo 
preobrazbo invencij v inovacije. 
 
Cilji modela za krepitev inovativnosti mladih v srednji ekonomski šoli: 
 
1. Vrednote 
 
V srednji šoli so dijaki še v zrelostnem obdobju, ko so dojemljivi za sprejemanje vrednot in 
stališč. Za spodbujanje inovativnosti naj srednja šola vključi med učne cilje pri vseh 
šolskih predmetih razvijanje sledečih vrednot (singapurski model): 
 

• zaupanje v lastne sposobnosti in vztrajnost pri razvijanju lastnih idej kljub 
neuspehom, 

• prevzemanje tveganja in prilagodljivost ter sprejemanje sprememb, 
• samoiniciativnost, 
• sodelovalnost in soodvisnost (timsko delo), 
• družbena odgovornost in etika, 
• inoviranje kot državljanska dolžnost (pomen inoviranja za gospodarski razvoj 

domovine).  
 
2. Ustvarjalnost 
 
Pri vseh predmetih naj bo med učnimi cilji tudi spodbujanje ustvarjalnega mišljenja 
oziroma lateralnega mišljenja, nekonvencionalnosti in ustvarjalnega reševanja problemov. 
Vendar naj bo spodbujanje ustvarjalnosti povezano z razvijanjem podjetniškega duha s 
preverjanjem uresničljivosti ideje oziroma njene preobrazbe v odjemalcem koristne izdelke 
in storitve z dodano vrednostjo. Učitelji in mentorji naj spodbujanje ustvarjalnosti 
usmerjajo na razvijanje izdelkov in storitev, ki bodo koristne za odjemalce in avtorje. 
 
3. Podjetnost 
 
Spodbujanje podjetnosti naj vključuje razvijanje podjetniških lastnosti in veščin pri dijakih 
in tudi posredovanje potrebnih teoretičnih znanj za ustanovitev in vodenje podjetja. 
Predvsem so z vidika spodbujanja inovativnosti pomembna znanja za izdelavo poslovnega 
načrta, tržne raziskave in zaščito intelektualne lastnine (Likarjev model).  
 
Velik pomen ima za razvijanje podjetnosti tudi praktični del izobraževanja, ki naj poleg 
prakse pri delodajalcu vključuje tudi ustanovitev in vodenje »šolskega podjetja«, ki trži 
realne proizvode in storitve na lokalnem trgu. Dijaki upravljajo realna finančna sredstva in 
razvijajo odgovornost in motiviranost za odličnost poslovanja (novozelandski model in 
nekatere šole v državah EU, ki so vključene v mrežo JA-YE Europe).  
 
Poleg tega sodelujejo z lokalnim gospodarstvom in lokalnimi javnimi ustanovami ter 
navezujejo stike, pomembne tudi za njihovo bodočo sodelovanje na trgu dela 
(novozelandski model, norveški model, evropski model).  
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Pri poslovanju šolskega podjetja kot mentorji poleg tima učiteljev sodelujejo tudi uspešni 
podjetniki iz gospodarstva (novozelandski model, norveški model, francoski model, 
belgijski model). 
 

 
Slika 24: Model za krepitev inovativnosti mladih v srednji šoli (Vir: lasten povzetek.) 
 
 
4. Prehod od invencije do inovacije 
 
Za preobrazbo podjetniške zamisli v odjemalcem koristne izdelke in storitve je nujen 
prehod skozi vse faze invencijsko-inovacijske verige. Dijaki naj bodo deležni celovite 
podpore v celotni invencijsko-inovacijski verigi v šoli, ki naj posreduje osnovna teoretična 
znanja s področja poslovnega upravljanja, razvijanja novih izdelkov in storitev, prava 
intelektualne lastnine, pridobivanja finančnih sredstev, trženja in upravljanja inovacij. 
Vzpostavi naj se obvezno sodelovanje med srednjo šolo in institucijami podpornega okolja 
(RRA, JAPTI, TIA, univerzitetnimi inkubatorji,...), ki naj dijakom za ustanovitev lastnega 
podjetja nudijo potrebna svetovanja ter pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in pri 
povezovanju z gospodarstvom (norveški model).  
 
5. Množičnost 
 

DRŽAVA 
politika spodbujanja podjetništva in 

inovativnosti 
(kultura inoviranja) 

usposabljanje učiteljev za 
podjetniško izobraževanje in 

spodbujanje inovativnosti 

izobraževalni sistem 
 
 
 
 
 
 

(množičnost) 

SREDNJA ŠOLA 
• vrednote 
• ustvarjalnost 
• podjetnost 
• znanje

LOKALNO 
OKOLJE 

 
- starši 
- podjetja 
- občinska uprava 
- javne in privatne          
ustanove 
- univerza 
 

PODPORNO 
OKOLJE 

 
- ministrstvi za 
gospodarstvo in šolstvo 
- gospodarska zbornica 
- obrtna zbornica 
- inkubatorji, teh. parki 
- RRA, JAPTI, TIA 
- programi EU 
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Za zagotavljanje množičnosti naj se v predmetnik srednje ekonomske šole uvede predmet: 
inoviranje, ki naj bo tudi izpitna enota na poklicni maturi. Izpit naj obsega zagovor 
poslovnega načrta za nov izdelek ali storitev ali predstavitev uspešnega poslovanja  
»šolskega podjetja«. Uspešno opravljeni izpit na poklicni maturi naj dijakom omogoča 
dodatne točke pri vpisu na univerzitetni študij (novozelandski model, avstrijski model). 
Dijaki naj za najbolj uspešna »šolska podjetja« in najbolje ocenjene poslovne načrte 
pridobijo tudi »potrdilo o podjetniški usposobljenosti«, ki naj jim  omogoča večjo 
zaposljivost (avstrijski model). 
 
6. Udeleženci modela za krepitev inovativnosti mladih v srednji ekonomski šoli: 
 
a) Izobraževalni sistem, gospodarstvo, podporno okolje, državni organi 
Za uspešnost modela je ključnega pomena sodelovanje in soodvisnost med pristojnimi 
ministrstvi na ravni države, izobraževalnim sistemom, podpornim okoljem in lokalnim 
gospodarskim okoljem. Spodbujanje podjetništva in inovativnosti naj bo zastavljeno 
celovito z vključevanjem vseh udeležencev in z vzpostavitvijo ustreznega mehanizma za 
njihovo medsebojno sodelovanje za skupni cilj - krepiti inovativnost mladih za 
gospodarsko rast in uspešnost države. Država bi lahko spodbujala uspešna slovenska 
podjetja za donacije v posebni »Sklad za mlade podjetnike« preko posebnih davčnih 
olajšav ali z drugami oblikami ugodnosti za podjetja. Vsekakor bi morala država 
sistematično in organizirano zajeti vsa slovenska podjetja v politični okvir za povečanje 
konkurenčnosti in inovativnosti. 
 
JAPTI predvideva v prihodnosti ustanovitev Slovenskega centra za konkurenčnost in 
inovativnost, ki bo imel nalogo povezovati posamezne elemente podpornega okolja v 
učinkovito celoto, kjer bodo s svojimi ključnimi kompetencami preko nudenja pomoči v 
smislu »vse na enem mestu za inovativnost, invencije, inovacije« povezani v učinkovito in 
enotno inovacijsko podporno okolje. Nadgradnja delovanja centra bodo dodatne aktivnosti 
za vzpostavitev konkretnih storitev na trgu s področja zaščite in trženja inovacij. Taka 
ustanova bi omogočila tesnejšo povezavo med gospodarstvom, podpornim okoljem, 
šolskim sistemom in državnimi organi na ravni države in tudi na mednarodni ravni. Enotno 
inovacijsko podporno okolje bi omogočalo lažje sodelovanje slovenskega šolskega 
sistema, gospodarstva in podpornega okolja v različnih programih Evropske unije.  
 
b) Avtorji  in mentorji 
Da bi povečali število udeležencev, naj prenos spodbujanja inovativnosti iz številnih 
inštitutov in organizacij na šolski sistem omogoča, da zajamemo celotno šolajočo se 
populacijo. Učitelji bi morali biti dodatno motivirani in primerno nagrajeni za njihovo delo 
z dijaki. Avtorje inovacij bi dodatno motiviralo tudi nagrajevanje v obliki javnega 
priznanja in finančne pomoči mladim pri uresničevanju izvirnih zamisli in podjetniških 
idej s posebnim »Skladom za mlade podjetnike« pri Ministrstvu za gospodarstvo. Država 
bi lahko spodbujala uspešna slovenska podjetja za donacije v ta sklad preko posebnih 
davčnih olajšav ali z drugimi oblikami ugodnosti za podjetja. Vsekakor bi morala država 
sistematično in organizirano zajeti vsa slovenska podjetja v politični okvir za povečanje 
konkurenčnosti in inovativnosti. 
 
Bistvenega pomena za uspešnost modela je tudi ustrezno uposabljanje učiteljev za 
spodbujanje podjetnosti in inovativnosti (Usposabljanje učiteljev za razvijanje podjetniških 
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lastnosti pri dijakih (Velika Britanija)). Predlagamo obvezno usposabljanje učiteljev –
mentorjev, ki ga koordinira Ministrstvo za šolstvo s posebnim izobraževalnim programom 
za podjetnost in inovativnost v obliki podiplomskega študija s pridobitvijo ustrezne 
diplome. Na tak način bi bila zagotovljena vsa ustrezna znanja, saj je nemogoče učiti in 
spodbujati dijake k inovativnosti in podjetništvu brez ustreznega znanja s tega področja. 
Samostojno učenje in ljubiteljsko pridobljeno znanje mentorjev ne zagotavlja primerne 
ravni znanja pri vseh učiteljih - mentorjih v državi. 
 
c) Starši 
Pomemben dejavnik pri oblikovanju vrednot pri mladih predstavljajo poleg šole in 
vrstnikov tudi starši, ki so predvsem vzorniki. Celoten odnos s starši je najpomembnejši 
vidik družinskega okolja za razvoj želje posameznika po podjetniškem udejstvovanju 
(Antončič 2002, 90). Za uveljavljanje inoviranja kot vrednote bi morala šola širiti kulturo 
inoviranja tudi na starše, ki so pomemben partner v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Starši skozi vse šolsko leto sodelujejo na roditeljskih sestankih in s svojimi predstavniki 
tudi v svetu šole. V okviru tega sodelovanja bi bilo potrebno seznanjati starše s posebnimi 
delavnicami s pomenom inoviranja za moderno družbo in jih spodbuditi k aktivnemu 
sodelovanju s šolo v vlogi sodelavcev v podjetjih in ustanovah lokalnega okolja.  
 

3.3.1 Modeliranje  posodobljenih programov srednjega poklicnega in strokovnega  
izobraževanja56 
 
V šolskem letu 2008/2009 se bodo začeli izvajati posodobljeni izobraževalni programi tudi 
v srednji ekonomski šoli. Predlagani model za krepitev inovativnosti v srednji ekonomski 
šoli smo aplicirali na posodobljene programe srednjega poklicnega in strokovnega  
izobraževanja in prišli do sledečih ugotovitev in predlogov za učinkovitejše spodbujanje 
inovativnosti mladih. 
 
1. Da bi dosegli posodobljene cilje izobraževalnega programa, so uvedli tudi nove 
predmete oziroma strokovne module: poslovni projekti, poslovanje podjetij (virtualno 
podjetje), ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo.  Katalogi znanj za posamezne 
strokovne module vsebinsko ne prinašajo novosti, ampak združujejo vsebine dosedanjih 
ekonomskih strokovnih predmetov. Vsebine nekaterih predmetov so bistveno okrnjene, 
povečuje se obseg praktičnega pouka, namenjenega vajam, podvojilo se je število ur, 
namenjenih za predmet virtualno podjetje, ki se bo po novem programu izvajal dve šolski 
leti.  
 
2. Prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja uvajajo novosti, pomembne predvsem za razvoj ustvarjalnosti oziroma 
ustvarjalnega reševanja problemov in načeloma tudi novosti, pomembne za spodbujanje 
podjetniškega vedenja in podjetnostnih osebnih lastnosti. Razvoju ustvarjalnosti je v celoti 
zadoščeno. Novi izobraževalni program uvaja timsko delo, spodbujanje ustvarjalnega 
reševanja problemov, tehnike ustvarjalnega mišljenja za iskanje novih zamisli in 
interdisciplinarnost ter poudarja povezovanje teoretičnega znanja s praktičnim znanjem.  
 
                                                        
56 Model CPI smo v terensko raziskavo vnesli šele naknadno, ko so se začela usposabljanja za učitelje (marec 
2008) in smo že izdelali model za krepitev inovativnosti v srednji ekonomski šoli. 
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Načeloma posodobljeni izobraževalni cilji zagotavljajo razvoj podjetnosti pri dijakih, 
vendar je še vedno v ospredju posredovanje podjetniškega znanja, potrebnega za vodenje 
in poslovanje podjetja. Dijaki si podjetniško znanje pridobijo pri teoretičnem delu 
strokovnih modulov in pri predmetu virtualno podjetje, kjer  podjetje ustanovijo in tržijo 
namišljene proizvode in storitve. Pomembna novost je spodbujanje samostojnosti, 
odgovornosti, sprejemanja odločitev, podjetniškega mišljenja (podjetnostna kompetenca) 
in projektnega načina dela pri vseh predmetih, tako ožje strokovnih kot tudi splošno 
izobraževalnih. Postavlja se vprašanje, ali so učitelji primerno usposobljeni, še posebno 
učitelji splošno izobraževalnih predmetov, glede posredovanja vloge podjetništva in 
podjetniškega mišljenja in glede  projektne metode dela v pedagoškem procesu.  
 
3. Pomembna novost je tudi spodbujanje podjetnosti pri vseh predmetih s pripravo 
poslovnega načrta (podjetnostna kompetenca). Vendar znanja, potrebnega za pripravo 
poslovnega načrta, ne najdemo v katalogih znanj pri nobenem strokovnem modulu. Na tem 
mestu se lahko vprašamo tudi, kako je s potrebno usposobljenostjo učiteljev za 
posredovanje  znanja o poslovnem načrtu in z morebitno potrebno pomočjo zunanjih 
mentorjev - sodelavcev iz podjetij, kot jo poznajo nekatere evropske države.  
 
4. Med izobraževalnimi cilji posodobljenih programov ni zaslediti ničesar o razvijanju 
pomembnih podjetnostnih lastnosti, kot so prevzemanje tveganja in negotovosti, 
obvladovanje straha pred neuspehom, samoiniciativnost, zaupanje v lastne sposobnosti in 
prevzemanje finančnega tveganja. O slednjem lahko ugotovimo, da se dijaki, ki poslujejo v 
učnem podjetju, kjer simulirajo opravljanje dela v različnih oddelkih: trženje, nabava, 
prodaja, tajništvo, računovodstvo in kadrovska služba, ne prevzemajo nikakršnega 
tveganja, ampak se le srečujejo z vsemi oblikami dela, ki ga bodo opravljali v podjetjih, 
kjer se bodo zaposlili. Za razvijanje navedenih lastnosti bi bila primernejša oblika »dijaška 
družba«, ki je realna družba, ki upravlja realna finančna sredstva in trži realne proizvode in 
storitve po zgledu programa JAMP Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih in po 
zgledu nekaterih evropskih držav. 
 
5. Med koncepti in cilji posodobljenih izobraževalnih programov ni zaslediti ničesar o 
usvajanju podjetniškega duha oziroma razumevanju, kaj navdihuje in motivira uspešne 
posameznike. Nasploh nista omenjeni spodbujanje podjetništva kot vrednote in  potreba po  
širjenju vrednot in stališč med mladimi o pomenu podjetništva in inoviranja za 
gospodarsko uspešnost domovine. Povsem se zanemarja dejstvo, da je podjetnik predvsem 
redkeje izumitelj in normalno inovator; tako se inoviranje omenja le v zvezi z 
raziskovanjem in s potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju s sledenjem novostim 
v strokovni literaturi. Med drugim lahko ugotovimo napačno razumevanje pojma 
inovativnosti, saj razvijanje inovativnosti najdemo v katalogih znanj kot usmerjevalni cilj 
le pri predmetih, ki so povezani z matematiko in računstvom: poslovno računstvo, 
statistična analiza pojavov, računovodstvo, knjigovodstvo in ekonomika poslovanja.  
 
Za razvijanje inovativnosti bi bilo smiselno nadgraditi spodbujanje podjetništva in v okviru 
»dijaške družbe« spodbujati tudi razvijanje novih izdelkov in storitev. Potrebno bi bilo tudi 
zagotoviti potrebna teoretična znanja o zaščiti intelektualne lastnine, tržni analizi, 
pridobivanju finančnih sredstev in upravljanju inovacij. Potrebno znanje bi si morali 
pridobiti s sistematičnim usposabljanjem najprej učitelji, ki bi ga s pomočjo zunanjih 
mentorjev posredovali tudi dijakom. Smiselna bi bila povezava z lokalnimi podjetji iz 
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gospodarstva, programi Evropske unije in univerzitetnimi inkubatorji glede potrebne 
strokovne pomoči ali mentorstva in pomoči pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev 
za realizacijo zamisli. 
 
6. Izmed novih strokovnih modulov je modul Poslovni projekti najprimernejša osnova za 
spodbujanje inovativnosti. Modul zajema dva sklopa: informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo in projektno delo. V okviru projektnega dela je med cilji, poleg poznavanja 
teoretičnih osnov o značilnosti projekta, projektni dokumentaciji, projektnem vodenju in 
timskem delu, tudi izoblikovanje poslovnega predloga, ki ga skupina dijakov predstavi v 
obliki projektne (seminarske) naloge na poklicni maturi. Ker je projektna naloga obvezni 
del poklicne mature, bi bilo smiselno v okviru predmeta Projektno delo uvesti osnovna 
znanja o upravljanju inoviranja in pri dijakih spodbujati inventivnost in inovativnost z 
izdelavo inovacijskega predloga. Pri svojem delu bi morali biti dijaki in tudi učitelji 
deležni svetovanja in usposabljanja zunanjih mentorjev iz podjetij, univerzitetnih 
inkubatorjev, tehnoloških parkov in ostalih ustanov podpornega okolja.  
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4  SKLEP 
 
 
4.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave 
 

4.1.1 Povzetek dokazov za hipotezo 1 
 
Povzetek hipoteze 1: V slovenskem srednjem šolstvu obstaja že dolgo nekaj modelov za 
spodbujanje inovativnosti dijakov. Te dejavnosti ne sežejo dovolj daleč, da bi inventivnost 
spremenile v inovativnost. 
 
Raziskava o invencijsko-inovacijskih procesih med mladimi v Sloveniji (Likar 2003) je 
pokazala, da je velik del idej dospel do razvojne faze. Delež tistih, ki so dosegli nadaljnje 
faze, potrebne za obvladovanje aktivnosti, potrebnih za realizacijo invencije (izdelava 
poslovnega načrta, izdelava prototipa, tržna analiza, pridobivanje finančnih sredstev, 
predstavitev na sejmu ali razstavi, lastna proizvodnja, povezava z gospodarstvom pri 
proizvodnji in trženju, lastno trženje ter zaščita intelektualne lastnine) upada.  
 
Avtor (Likar 2003) pride do sklepa, da je za pomanjkanje znanj, potrebnih za uspešno 
invencijsko-inovacijsko dejavnost in za preobrazbo idej v tržno uspešne inovacije, krivo 
tudi neučinkovito slovensko podporno okolje. Zelo malo je tudi sodelovanja med mladimi 
in podjetji ter obrtniki pri realizaciji njihovih idej, kar po mnenju avtorja predstavlja še 
neizkoriščene zmožnosti za doseganje višje stopnje inovativnosti v Sloveniji.  

 
Raziskava je v terenskem delu pokazala, da je pri večini obravnavanih modelov dosežena 
le prva faza v invencijsko-inovacijski verigi: izvirna zamisel oziroma raziskovalno-
razvojna faza. Rezultati natečaja za inovacije mladih in inovativno podjetniški projekt 
mladih (Inštitut za inovativnost in tehnologijo) dosegajo naslednjo fazo v invencijsko-
inovacijski verigi oziroma preizkus delovanja v praksi ali izdelava prototipa. Tržno analizo 
oziroma poslovni ali operativni načrt so izdelali udeleženci programov ali natečajev  
Inštituta za inovativnost in tehnologijo, Urada RS za mladino in Mestne občine Ljubljana. 
Najvišja dosežena faza v invencijsko-inovacijski verigi je pridobivanje finančnih sredstev 
in sicer pri tekmovanjih Inštituta za inovativnost in tehnologijo, Urada RS za mladino in 
pri projektu »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam« Mestne občine 
Ljubljana. Pri programih Urada RS za mladino je prišlo do ustanovitve podjetja, pri 
programu JAMP Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih do ustanovitve dijaške 
družbe. 
 
Oblika končnega izdelka je pri večini slovenskih modelov idejni predlog v obliki poslovne 
ideje, predloga izboljšav ali potencialne invencije oziroma inovacijski predlog ter 
raziskovalna naloga. Urad RS za mladino in programi Mestne občine Ljubljana od 
udeležencev zahtevajo pripravo poslovnega načrta oziroma operativnega načrta z 
zaporedjem korakov in seznamom sredstev, potrebnih za uresničitev izvirne zamisli. 
Posebno obliko ima tudi Zavod za podjetniško izobraževanje mladih, ki predvideva 
ustanovitev podjetja oziroma dijaške družbe, ki trži realne proizvode/storitve, vodenje in 
upravljanje ter zapiranje podjetja. 
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V programu srednje ekonomske šole tudi v naslednjem šolskem letu kljub prenovi 
programov ostaja predmet: učno podjetje (virtualno podjetje), kjer dijaki ustanovijo in 
vodijo podjetje ter simulirajo trženje namišljenih izdelkov in storitev. 
 
Večini obravnavnih ustanov primanjkuje potrebnega znanja oziroma strokovnjakov, ki bi 
mladim pomagali izvesti vse faze invencijsko-inovacijske verige. Nekateri inštituti in 
ustanove sodelujejo s podpornim okoljem (Center za malo gospodarstvo Ljubljana, 
univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki) ali gospodarstvom in sodelujejo na javnih 
predstavitvah (Festival inovativnosti), vendar so take pomoči deležni le nagrajeni 
tekmovalci, avtorji najbolj obetavnih idej/poslovnih zamisli. 
 
Za zagotavljanje večjega števila rezultatov inovacijskega procesa v obliki novih izdelkov 
ali storitev predlagamo obvezno sodelovanje strokovnjaka s področja inovacijskega 
managementa v vseh inštitutih, organizacijah in ustanovah, ki se ukvarjajo s spodbujanjem 
inovativnosti. 
 
Samostojno učenje in ljubiteljsko pridobljeno znanje mentorjev ne zagotavlja primerne 
ravni znanja pri vseh učiteljih - mentorjih v državi. Predlagamo tudi obvezno usposabljanje 
učiteljev – mentorjev, ki ga koordinira Ministrstvo za šolstvo s posebnim izobraževalnim 
programom za podjetnost in inovativnost v obliki  podiplomskega študija s pridobitvijo 
ustrezne diplome. Na tak način bi bila zagotovljena vsa ustrezna znanja, saj ni možno učiti 
in spodbujati dijake k inovativnosti in podjetništvu brez ustreznega znanja s tega področja. 
Hipoteza 1 je torej dokazana. 
 

4.1.2 Povzetek dokazov za hipotezo 2 
 

Povzetek hipoteze 2: Dejavnosti, kot je virtualno podjetje, bi načelno morale omogočiti pot 
do inovativnosti vsaj na modelni, če ne na praktični ravni. Vendar je vprašljivo mešanje 
pravne vsebine, ki je podobno rutinskemu managementu, s podjetniško ekonomskimi 
vsebinami, po katerih podjetnik živi za inoviranje in ne od rutine. Dijaki pri predmetu  
virtualno podjetje razvijajo sposobnosti kako formalno ustvariti podjetje, venar je zelo 
malo primerov inovativnosti in podjetnosti. 
 
Načeloma posodobljeni izobraževalni cilji zagotavljajo razvoj podjetnosti pri dijakih, 
vendar je še vedno v ospredju posredovanje podjetniškega znanja, potrebnega za vodenje 
in poslovanje podjetja. Dijaki si podjetniško znanje pridobijo pri teoretičnem delu 
strokovnih predmetov in pri predmetu virtualno podjetje, kjer  podjetje ustanovijo in 
simulirajo trženje že obstoječih proizvodov in storitvev. 
 
Dijaki, ki poslujejo v učnem podjetju, simulirajo opravljanje dela v različnih oddelkih: 
trženje, nabava, prodaja, tajništvo, računovodstvo in  kadrovska služba, a ne prevzemajo 
nikakršnega tveganja, ampak se le srečujejo z vsemi oblikami dela, ki ga bodo opravljali v 
podjetjih, kjer se bodo zaposlili.  
 
Tudi program JAMP, kjer dijaki poslujejo v »dijaški družbi«, ki trži realne proizvode in 
storitve ter upravlja z realnimi finančnimi sredstvi, v večini primerov izdelujejo le 
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preproste ročne izdelke. Večinoma tržijo že obstoječe izdelke in storitve in ne razvijajo 
novih. 
 
Usposabljanje učiteljev – mentorjev oziroma dijakov o fazah invencijsko-inovacijskega 
procesa in upravljanju inoviranja je pomemben in potreben element pri zagotavljanju 
rezultatov spodbujanja inovativnosti mladih. Za kvalitetno mentorstvo in pomoč v vseh 
fazah inovacijske verige je potrebno kvalitetno znanje o upravljanju inovacij ter morebitne 
predhodne izkušnje, ki jih večina učiteljev nima.  
 
Pri upravljanju virtualnega podjetja ni  sodelovanja šole s slovenskimi podjetji, ki bi lahko 
nudile mentorstvo in svetovanje uspešnih podjetnikov z dolgoletnimi izkušnjami. 
Predlagamo vzpostavitev timskega dela med učitelji in podjetniki iz slovenskih podjetij za 
učinkovitejše mentorstvo v učnih podjetjih. 
Hipoteza 2 je dokazana. 
 

4.1.3 Povzetek dokazov za hipotezo 3 
 
Povzetek hipoteze 3: Dosedanji slovenski modeli za spodbujanje inovativnosti mladih 
imajo veliko šibkosti: 
 

a) niso množični, ampak so osredotočeni na posameznike ali skupine, ki se 
prijavijo na natečaj ali sodelujejo pri projektu; 

b) spodbujajo ustvarjalnost katerikoli vrste in tako imenovano »ustvarjalnost 
za prosti čas"; 

c) premalo spodbujajo razvijanje podjetnosti; 
d) zanemarjajo prehod od invencije do inovacije v obliki izdelkov in storitev 

na trgu. 
 
a) Pri večini obravnavavih modelov za spodbujanje inovativnosti mladih je prevladujoča 
oblika sodelovanja tekmovanje ali natečaj, na katerega se prijavijo udeleženci samostojno 
ali pa jih prijavijo njihovi mentorji oziroma učitelji. Udeležba je zato odvisna od 
seznanjenosti dijakov o možnostih sodelovanja na takih tekmovanjih ali razpisih, oziroma 
od informiranosti učiteljev - mentorjev in njihove dobre volje, da se posvetijo 
prostovoljnemu delu z dijaki, za katerega v večini primerov niso posebej nagrajeni. 
Posledica tega dejstva je razmeroma nizka udeležba in izguba velikega invencijskega 
potenciala mladih. 
 
Da bi povečali število udeležencev, predlagamo prenos spodbujanja inovativnosti iz 
številnih inštitutov in organizacij na šolski sistem, kar bi omogočalo, da zajamemo celotno 
šolajočo se populacijo. 
 
b) Raziskani slovenski modeli spodbujanja inovativnosti mladih so zasnovani na modelu 
spodbujanja raziskovalnega dela na vseh področjih (tehničnih in drugih), ki ima v naši 
državi dolgoletno tradicijo in spodbujajo ustvarjalnost katere koli vrste. Nekateri modeli so 
usmerjeni v spodbujanje podjetništva oziroma v promocijo samozaposlovanja mladih 
(Urad RS za mladino, program JAMP, Mestna občina Ljubljana).  
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Če primerjamo slovenske modele spodbujanja inovativnosti mladih glede na vrsto 
spodbude, lahko ugotovimo, da je pri vseh obravnavanih modelih zagotovljeno le 
spodbujanje ustvarjalnosti oziroma ustvarjalnega reševanja problemov. Veliko programov 
spodbuja tudi razvoj raziskovalne dejavnosti pri mladih (Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije ter mestni in občinski programi). Spodbujanje inventivnosti oziroma iskanje 
izvirnih rešitev v obliki novih izdelkov in storitev je prisotno le pri natečajih Inštituta za 
inovativnost in tehnologijo, Inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij, delno pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije v obliki aplikativnih inovacijskih 
projektov in pri projektu »Mladi za napredek Maribora« mestne občine Maribor v obliki 
inovacijskih predlogov. 
 
c) Zelo malo slovenskih modelov je usmerjenih v spodbujanje podjetništva in podjetniške 
kulture pri mladih (Zavod za podjetniško izobraževanje mladih, Javna agencija RS za 
podjetništvo in tuje investicije, Urad RS za mladino ter programi Mestne občine 
Ljubljana). Spodbujanje podjetništva kot podlage za razvoj inovativnosti je vključeno v 
programe, ki jih izvaja Inštitut za inovativnost in tehnologijo. 
 
Obravnavnim modelom primanjkuje povezovanje spodbujanja ustvarjalnosti s 
spodbujanjem podjetnosti, saj bo le celostni pristop spodbujanja inovativnosti pri mladih 
zagotovil rezultate v obliki za odjemalce koristnih inovacij. 
 
d) Velika večina slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti ne seže dlje kot do izvirne 
zamisli ali poslovne ideje oziroma inventivne faze. Za prehod invencije v inovacijo so zelo 
pomembna finančna sredstva in znanja o trženju, zaščiti intelektualne lastnine ter povezava 
z gospodarstvom. Pomoči pri uresničevanju izvirnih zamisli nagrajenci in udeleženci 
tekmovanj in programov pri večini slovenskih modelov niso deležni. Le redki modeli 
(Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Urad RS za mladino, Mestna občina Ljubljana) 
nudijo strokovno svetovanje pri izvedbi projektov ter pomoč pri pridobivanju finančnih 
sredstev z navezovanjem stikov z gospodarstvom in podpornim okoljem, finančno podporo 
(»TiPovej Sklad«) ter zagonska sredstva za ustanovitev podjetja. Posebno obliko pomoči 
pozna Zavoda za podjetniško izobraževanje mladih, ki šolam priskrbi didaktični material  
za izvajanje programa JAMP ter svetovanje pri ustanovitvi in vodenju dijaške družbe s 
sodelovanjem podjetnikov iz slovenskih podjetij in z obiski podjetij in ustanov.  
 
Vendar tak način pridobivanja finančnih sredstev ne zagotavlja, da bodo posamezni avtorji 
pridobili zadostna oziroma vsa potrebna finančna sredstva. Sedanje stanje kaže torej na 
neorganizirano in nesistematično pridobivanje finančnih sredstev za realizacijo izvirnih 
zamisli. Predlagamo poseben »Sklad za mlade podjetnike« pri Ministrstvu za 
gospodarstvo, ki bi bil namnjen financiranju oziroma pomoči mladim pri uresničevanju 
izvirnih zamisli in podjetniških idej. 
Hipoteza 3 je dokazana. 
 

4.1.4 Povzetek dokazov za hipotezo 4 
 

Povzetek hipoteze 4: Srednja šola ima omejen čas, vendar ima še možnost oblikovati 
ustvarjalno osebnost oziroma inovativno osebnost, saj imajo mladi v tem zrelostnem 
obdobju še nejasno izoblikovane vrednote.   
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V literaturi različni avtorji pripisujejo vzgoji in izobraževanju velik vpliv na podjetnost in 
vrednote posameznikov (Antončič 2002; Glas 1999; Likar 2000, 2002, 2004; Mulej in 
Ženko 2004). 
 
Pomembna značilnost singapurske strategije spodbujanja inovativnosti in podjetnosti je 
poleg domovinske vzgoje tudi vključevanje učencev in dijakov v jasno vizijo vlade, da bo 
država Singapur v 21. stoletju med vodilnimi svetovnimi gospodarstvi. Poglavitna naloga 
izobraževalnega sistema je razviti pri učencih in dijakih razumevanje, da lahko s svojim 
inovativnim in podjetnim delovanjem odločilno vplivajo na razvoj in uspeh svoje 
domovine. Tako delovanje predstavlja tudi njihovo državljansko dolžnost. Strategija 
»Thinking Schools Learning Nation« daje največji poudarek razvijanju vrednot pri učencih 
in dijakih, saj predstavljajo vrednote pri posamezniku osnove za njegov osebnostni razvoj 
ter delovanje. Med pomembnimi vrednotami je tudi državna pripadnost in družbena 
odgovornost. Izobraževalni sistem v državi Singapur razvija te vrednote sistematično na 
vseh ravneh izobraževalnega sistema. 
Hipoteza 4 je dokazana. 
 

4.1.5 Povzetek dokazov za hipotezo 5 
 

Povzetek hipoteze 5: Za povečevanje inovativnosti in ne samo inventivnosti (ustvarjalnosti) 
mora srednja ekonomska šola izpopolniti šolske programe z uvedbo predmeta: inovativnost 
in uvesti inovativnost kot metodološko lastnost dela učiteljev in dijakov. 
 
Raziskava literature je pokazala, da šolski sistemi mnogih evropskih in drugih držav 
izvajajo nove programe in uvajajo nove izobraževalne predmete za povečevanje 
podjetnosti in inovativnosti mladih. Programi podjetniškega izobraževanja, ki jih izvajajo, 
države Evropske unije, kombinirajo na različne načine predvsem tri cilje: 
 

• razumeti podjetništvo in njegov pomen za sodobno ekonomijo (teoretična znanja), 
• kako razviti podjetniške lastnosti (zaposlitev, kariera, možnost samozaposlitve), 
• kako ustanoviti podjetje (znanja o poslovanju podjetja in njegovem upravljanju). 

 
V prizadevanjih za povečanje konkurenčnosti v negotovih razmerah ekonomije 21. stoletja 
je singapurska vlada izoblikovala državno strategijo, ki bi pripravila svoje državljane, 
predvsem mlade, na soočenje z izzivi sodobnega časa. Ključni element strategije 
predstavlja izobraževanje kot primarni vir konkurenčne prednosti države. Vloga 
izobraževalnega sistema je spodbujanje inovativnosti in podjetništva, kar ne pomeni 
izključno ustvarjanje podjetnikov in novih podjetij, ampak ima za cilj razvijanje ključnih 
osebnostih lastnosti. Cilji strategije so: 
 

• razvijati intelektualno radovednost pri učencih in študentih, 
• razvijati duh samoiniciative oziroma sposobnost dajanja pobud, da bi naredili nekaj   

drugače, čeprav se tvega neuspeh, 
• razviti močan osebni karakter učencev in študentov, ki omogoča trdno prepričanost 

in zagovarjanje lastnih idej, sposobnost ponovnega poizkušanja kljub neuspehu in 
sposobnost timskega delovanja. 
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Tudi slovensko Ministrstvo za šolstvo in šport je prepoznalo nujnost vključevanja šolskega 
sistema v spodbujanje podjetnosti mladih in skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje 
pripravilo posodobljene programe srednjega poklicnega in strokovnega izobražavnja, ki se 
bodo začeli izvajati v šolskem letu 2008/2009. Izvedba novih izobraževalnih programov 
temelji na novem didaktičnem konceptu, ki predpostavlja tak pedagoški proces, ki je 
usmerjen k dijaku ter razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti 
in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje ter izpostavlja povezovanje teorije, prakse 
in ključnih kompetenc (učenje učenja, socialne in sporazumevalne kompetence, 
medkulturna kompetenca, estetska kompetenca, raziskovanje in razumevanje naravnih in 
družbenih procesov, informacijsko-komunikacijska pismenost, varovanje zdravja in okolja, 
načrtovanje in vodenje kariere in podjetnostna kompetenca). 
 
S posodobljenimi izobraževalnimi programi se spreminja tudi vloga učitelja od »prenašalca 
znanja« k vlogi mentorja, ki dijake vodi in usmerja. Uvajajo se tudi nove didaktične 
metode poučevanja v obliki ustvarjalnega in skupinskega dela  ter projektnega dela pri 
vseh učnih predmetih.  
Hipoteza 5 je dokazana. 
 

4.1.6 Povzetek dokazov za hipotezo 6 
 
Povzetek hipoteze 6: Za zagotavljanje množičnosti inovativnosti mladih, bi bilo smiselno  
vzpostaviti ravnotežje med potrebo po reproduciranju znanja in razvijanju ustvarjalnosti in 
inovativnosti ter umestiti predmet inoviranje med izpitne predmete za poklicno maturo. 
 
Izmed novih strokovnih modulov je modul Poslovni projekti najprimernejša osnova za 
spodbujanje inovativnosti. Modul zajema dva sklopa: informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in projektno delo. V okviru projektnega dela so med cilji poleg poznavanja 
teoretičnih osnov o značilnostih projekta, projektni dokumentaciji, projektnem vodenju in 
timskem delu tudi izoblikovanje poslovnega predloga, ki ga skupina dijakov predstavi v 
obliki projektne (seminarske) naloge na poklicni maturi. Ker je projektna naloga obvezni 
del poklicne mature, bi bilo smiselno v okviru predmeta Projektno delo uvesti osnovna 
znanja o upravljanju inoviranja in pri dijakih spodbujati inventivnost in inovativnost z 
izdelavo inovacijskega predloga. 
Hipoteza 6 je dokazana. 
 
 
4.2 Povzetek ključnih predlogov (usmeritve) 
 
1. Da bi povečali število udeležencev, predlagamo prenos spodbujanja inovativnosti iz 
številnih inštitutov in organizacij na šolski sistem, kar bi omogočalo, da zajamemo celotno 
šolajočo se populacijo. V srednji ekonomski šoli naj se uvede nov predmet: inovacijski 
projekti, ki posreduje osnovna znanja o upravljanju inoviranja in pri dijakih spodbuja 
inovativnost in inventivnost z izdelavo inovacijskega predloga. Pri predmetu skupina 
dijakov s timskim delom izoblikuje inovacijski ali poslovni predlog, ki ga predstavi v 
obliki projektne (seminarske) naloge na poklicni maturi. Saj je projektna naloga obvezni 
del poklicne mature. Uspešno opravljeni izpit na poklicni maturi naj dijakom omogoča 
dodatne točke pri vpisu na univerzitetni študij. Dijaki naj za najbolje ocenjene inovativne 



 117

predloge ali poslovne načrte pridobijo tudi »potrdilo o podjetniško-inovacijski 
usposobljenosti«, ki naj jim  omogoča večjo zaposljivost. 
 
Pri svojem delu bi morali biti dijaki in tudi učitelji deležni svetovanja in usposabljanja 
zunanjih mentorjev iz podjetij, univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in ostalih 
ustanov podpornega okolja.  
 
2. Velik pomen ima za razvijanje podjetnosti tudi praktični del izobraževanja, ki naj poleg 
prakse pri delodajalcu vključuje tudi ustanovitev in vodenje »šolskega podjetja«, ki trži 
realne proizvode in storitve na lokalnem trgu. Dijaki upravljajo realna finančna sredstva in 
razvijajo odgovornost in motiviranost za odličnost poslovanja. Poleg tega sodelujejo z 
lokalnim gospodarstvom in lokalnimi javnimi ustanovami ter navezujejo stike, pomembne 
tudi za njihovo bodočo sodelovanje na trgu dela. Pri poslovanju šolskega podjetja kot 
mentorji poleg tima učiteljev sodelujejo tudi uspešni podjetniki iz gospodarstva.  
 
3. Predlagamo obvezno usposabljanje učiteljev – mentorjev, ki ga koordinira Ministrstvo 
za šolstvo, s posebnim izobraževalnim programom za podjetnost in inovativnost v obliki  
podiplomskega študija s pridobitvijo ustrezne diplome. Na tak način bi bila zagotovljena 
vsa ustrezna zanja, saj je nemogoče učiti in spodbujati dijake k inovativnosti in 
podjetništvu brez ustreznega znanja s tega področja. Samostojno učenje in ljubiteljsko 
pridobljeno znanje mentorjev ne zagotavljata primerne ravni znanja pri vseh učiteljih -
mentorjih v državi. 
 
4. Povezava s podpornim okoljem in gospodarstvom je bistvenega pomena za preobrazbo 
invencij v inovacije, zato naj se tudi srednje šole vključijo v partnerstvo s tehnološkimi 
parki, univerzitetnimi inkubatorji in vsemi ustanovami in državnimi organi v Sloveniji, ki 
se ukvarjajo s spobujanjem podjetništva in inovativnosti med mladimi.   
 
Za uveljavljanje inoviranja kot vrednote bi morala šola širiti kulturo inoviranja tudi na 
starše, ki so pomemben partner v vzgojno-izobraževalnem procesu. Starši skozi vse šolsko 
leto sodelujejo na roditeljskih sestankih in s svojimi predstavniki tudi v svetu šole. V 
okviru tega sodelovanja bi bilo potrebno s posebnimi delavnicami seznanjati starše o 
pomenu inoviranja za moderno družbo in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju s šolo v 
vlogi sodelavcev v podjetjih in ustanovah lokalnega okolja.  
 
5. Obravnavnim modelom primanjkuje povezovanje spodbujanja ustvarjalnosti s 
spodbujanjem podjetnosti, ker bo le s celostnim pristopom spodbujanje inovativnosti 
mladih privedlo do rezultatov v obliki inovacij. Za večjo učinkovitost slovenskih modelov 
spodbujanja inovativnosti mladih z vidika rezultatov inovacijskega procesa predlagamo 
ciljno usmerjenost programov oziroma tekmovanj na rezultate v obliki uporabnih izdelkov 
ali storitev. Smiselna bi pri tem bila tesna in konkretna povezava z gospodarstvom v obliki 
»sporazumov« o sodelovanju, kjer bi bila podjetja motivirana za konkretno pomoč pri 
uresničitvi obetavnih izvirnih zamisli. 
 
6. Za zagotavljanje večjega števila rezultatov inovacijskega procesa v obliki novih 
izdelkov ali storitev predlagamo obvezno sodelovanje strokovnjaka s področja 
inovacijskega mangementa v vseh inštitutih, organizacijah in ustanovah, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem inovativnosti. 
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7. Predlagamo poseben »Sklad za mlade podjetnike« pri Ministrstvu za gospodarstvo, ki bi 
bil namenjen financiranju oziroma pomoči mladim pri uresničevanju izvirnih zamisli in 
podjetniških idej. Država bi lahko spodbujala uspešna slovenska podjetja za donacije v ta 
sklad preko posebnih davčnih olajšav ali z drugami oblikami ugodnosti za podjetja. 
Vsekakor bi morala država sistematično in organizirano zajeti vsa slovenska podjetja v 
politični okvir za povečanje konkurenčnosti in inovativnosti. 
 
8. Za uspešno spodbujanje inovativnosti med mladimi je ključno sodelovanje in 
soodvisnost med pristojnimi ministrstvi na ravni države, izobraževalnim sistemom, 
podpornim okoljem in lokalnim gospodarskim okoljem. Spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti naj bo zastavljeno celovito z vključevanjem vseh udeležencev in z 
vzpostavitvijo ustreznega mehanizma za njihovo medsebojno sodelovanje za skupni cilj - 
krepiti inovativnost mladih za gospodarsko rast in uspešnost države. 
 
Za uspešno spodbujanje inovativnosti med mladimi ima poglavitno vlogo država oziroma 
njena razvojna strategija in politika. Država naj dopolni in izoblikuje celovito politiko 
spodbujanja podjetništva in inovativnosti, ki bo širila kulturo podjetništva in kulturo 
inoviranja v gospodarstvu, izobraževalnem in v vsem družbem sistemu. Potreben je aktivni 
in sistematični pristop k preoblikovanju družbenih vrednot, da se omogoči sprejemanje 
inoviranja kot državljanske dolžnosti za večanje konkurenčnosti ter razvoj slovenskega 
gospodarstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

LITERATURA IN VIRI 
 

1. Antončič, Boštjan et al. 2002. Podjetništvo. Ljubljana: GV Založba. 
 

2. Aubreht Mateja et al. 2006. Inovacijski projekti: zbornik; zbrala in uredila Natalija 
Komljanc. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 
3. Afuah, Allan. 1998. Innovation Management, Strategies, Implementation and 

Profits. New York, Oxford: Oxford University Press. 
 

4. Bela knjiga evropske Komisije: Nova spodbuda za evropsko mladino, EU 2001. 
 

5. Communication from the Commission to the Council. The European parliament, 
the European economic and social comitee and the Comitee of the regions: Putting 
knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Brusseles, 
13. 9. 2006 COM(2006) 502 final. 

 
6. Center za inovativno edukacijo. [online]. Dostopno na: 

http://www.zrss/default.asp?link=predmet&tip43&pID=1498. [5. 6. 2007]. 
 
7. Center za poklicno izobraževanje. [online]. Dostopno na: http://www.cpi.si. [4. 3. 

2008].  
 
8. Center za razvoj malega gospodarstva. [online]. Dostopno na: http://cmrg.si. [9. 6. 

2007]. 
 
9.  Center za razvoj malega gospodarstva: Prestolnica za podporo novim podjetniškim 

idejam.  [online]. Dostopno na: http://cmrg.si. [9. 6. 2007]. 
 
10. CPI in Zavod RS za šolstvo. 2007. Koncepti vključevanja ključnih kompetenc v 

izobraževalne programe srednjega poklicnega inzobraževanja. Ljubljana: Center 
RS za poklicno izobraževanje. 

 
11. CPI. 2007. Modularizacija izobraževalnih programov na področju poslovanja in 

uprave. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 
 
12. CPI. 2007. Uvajanje podjetništva v programe srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 
 
13. Dopolnjeni program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 

obdobje 2007-2013. [online]. Dostopno na: 
http://www.mg.gov.si/delovna_podrocja/podjetništvo_in_konkurencnost/. [18. 12. 
2007].  

 
14. Erčulj, Justina, Trunk Širca Nada et al. 2000. S sodelovanjem do kakovosti: mreže 

učečih se šol. Ljubljana: Šola za ravnatelje. 
 



 120

15. Enterprise 2010 The next generation.  Survey report: Asking young people their 
thoughts and opinions on enterprise, entrepreneurshio, and the future of Europe. 
[online]. Dostopno na: http://www.ja-
ye.org/main/Default.aspx?Template=TProjects.ascx&phContent=ProjectShow.ascx
&catID=110&LngID=0&ArtID=781. [20. 2. 2008]. 

 
16. Entreprise New Zeland Trust. [online]. Dostopno na: http://www.enzt.co.nz. [15. 1. 

2008]. 
 
17. European Commision Directorate General of Enterprise. (2004). Helping to create 

an entrepreneurial culture: a guide on good practice in promoting entrepreneurial 
skilss trough education. Luxemburg. Pubblications of the European Communities. 

 
18. European Innovation Scoreboard 2006. Comparative analysis of innovation 

performance. [online]. Dostopno na: http://www.proinno-
europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf. [15. 12. 2007]. 

 
19. Florida, Richard. 2005. Vzpon ustvarjalnega razreda. Velenje: Inštitut za simbolno 

analizo in razvoj informacijskih tehnologij. 
 
20. Glas, Miroslav. 1999. Podjetništvo: priročnik za učence. Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo. 
 

21. Hytti, Ulla in O' Gorman Colm. 2004. » What is enterprise education? An analysis 
of the objectives and methods of enterprise education programmes in four Europen 
countries«, Education +Training, Vol. 46, No. 1, pp. 11-23. 

 
22. IBM. Annual report. [online]. Dostopno na: 

http://www.ibm.com/annualreport/2006/index.shtml. [15. 12. 2007]. 
 
23. Inovativno podjetniški projekti 2006. [online]. Dostopno na: 

http://www.lebinca.com/eureka_06.  [12. 6. 2007]. 
 
24. InPod – inovativno podjetniški projekti mladih 2006. [online]. Dostopno na: 

http://www.inovativnost.net. [12. 6. 2007]. 
 
25. Izobraževalni program Ekonomski tehnik, Center RS za poklicno izobraževanje, 

2007.  
 

26. Izobraževalni program Ekonomsko komercialni tehnik, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, 2005. 

 
27. Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij: Program - Mladi v 

ustvarjalni družbi. [online]. Dostopno na: http://www.ipak-zavod.si. [15. 6. 2007]. 
 
28. Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije.  [online]. Dostopno na: 

http://www.japti.si. [15.6. 2007]. 
 



 121

29. Jensen, Rolf. 2003. Heartstorm – viharjenje srca. New Moment. 22. 
 
30. Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije: Razvoj podjetnosti in 

inovtivnosti mladih.  [online]. Dostopno na: http://www.japti.si. [15.6. 2007]. 
 

31. Komisija evropske Skupnosti: Memorandum o vseživljenskem učenju. Bruselj, 30. 
10. 2000 SEC (2000) 1832. 

 
32. Komisija evropskih Skupnosti: Izvajanje lizbonskega programa Skupnosti: 

Spodbujanje podjetniškega razmišljnja skozi izobraževanje in učenje. Bruselj, 13.2. 
2006 KOM (2006) 33 konč. 

 
33. Komisija evropskih Skupnosti: Sporočilo Komisije Svetu o evropskih politikah, ki 

zadevajo mlade o obravnavi skrbi mladih v Evropi – izvajanje Evropskega pakta za 
mlade in spodbujanje aktivnega državljanstva. Bruselj, 30.5.2005 COM (2005) 206 
konč. 

 
34. Komljanc, Natalija. 2006. Skriti zaklad: inovacijski projekti vzgojno- 

izobraževalnih zavodov v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za 
šolstvo in šport. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 
35. Koprivnikar, Vladimir. 2004. Mladinska raziskovalna dejavnost: izzivi in 

priložnosti. Ljubljana: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija. 
 
36. Kovač Mirjana et al. 2007. Uvajanje podjetništva v srednje poklicno in strokovno 

izobraževanje: vodnik za učitelje. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 
 

37. Lewis, Kate in Claire Massey. 2003. »Delivering enterprise education in New 
Zeland«, Education +Training, Vol. 45, No. 4, pp. 197-206. 

 
38. Likar, Borut, Macur Mirna in Nada Trunk Širca. 2006. »Systemic approach for 

innovative education process«, Kybernetes, Vol. 35, No. 7/8, pp. 1071-1086. 
 

39. Likar, Borut et al. 2000. Inovativnost za mlade. Ljubljana: Korona plus. 
 

40. Likar, Borut et al. 2002. Uspeti z idejo!: tehnike in metode ustvarjanja, razvoja in 
trženja idej. Ljubljana: Korona plus: Pospeševalni center za malo gospodarstvo. 

 
41. Likar, Borut. 2003. Analiza invencijsko-inovacijskih procesov med mladimi v 

Sloveniji v povezavi s slovenskim podpornim okoljem. Organizacija-Kranj, 5/36, 
maj 2003, 282-290. 

 
42. Likar, Borut. 2004. Mreža inovativne odličnosti mladih – model spodbujanja 

inovativnosti mladih. Strojniški vestnik 4/50, 239-246. 
 

43. Likar, Borut et al. 2004. Inovativnost v šoli: od ustvarjalnega poučevanja do 
inovativnosti in podjetnosti. Ljubljana: Inštitut za inovativnost in tehnologijo - 
Korona plus. 



 122

 
44. Likar, Borut, Dejan Križaj in Peter Fatur. 2006. Management inoviranja. Koper: 

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem. 
 

45. Mayer, Janez. 1991. Ustvarjalno mišljenje in delo. Kranj: Moderna organizacija – 
Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Univerza v Mariboru. 

 
46. Mestna občina Celje: Mladi za Celje. [online]. Dostopno na: http://www.celje.si. [9. 

6. 2007]. 
 
47. Mestna občina Maribor: Mladi za napredek Maribora. [online]. Dostopno na: 

http://www.maribor.si. [9. 6. 2007]. 
 

48. Ministry of education Singapore: Intermediate outcomes of education. [online].  
Dostopno na: http://www.moe.gov.sg/corporate/ednoverview/sec.htm. 
[19.12.2007]. 

 
49. MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport. 2005. Nacionalno poročilo o posodobitvi 

sistema izobraževanja in usposabljanja usmerjenega k uresničevanju ciljev do leta 
2010. Ljubljana, 10.5. 2005. 

 
50. Mulej, Matjaž et al. 1994. Inovacijski management, I. Knjiga, Inoviranje 

managementa. Maribor: UM EPF. 
 

51. Mulej, Matjaž et al. 2000. Dialektična in druge mehkosistemske teorije. Maribor: 
UM EPF. 

 
52. Mulej, Matjaž et al. 2002. Pospeševanje inovativnosti in podjetnosti na regijski in 

lokalni ravni. II. Posvetovanje PODIM (23), 149-161. 
 

53. Mulej, Matjaž, Zdenka Ženko. 2004. Dialektična teorija sistemov in invencijsko 
inovacijski management. Maribor: Management forum. 

 
54. Mulej, Matjaž. 2006. Absorbcijska sposobnost tranzicijskih malih in srednjih 

podjetij za prenos invencij, vednosti in znanja iz raziskovalnih organizacij. 
Doktorska disertacija. 

 
55. Ng Pak Tee. (2004). » Innovation and enterprise in Singapore schools«, 

Educational research for policy and practise, Vol. 3, pp. 183-198. 
 
56. NFTE - Network for Training Entrepreneurship. [online]. Dostopno na: 

http://www.nfte.com. [14. 1. 2008]. 
 
57. Norvegian strategic plan: entrepreneurship in education (2004-2008). [online].  

Dostopno na: 
http://www.udir.no/upload/Satsningsomruader/entrepenorskap_i_utdanningen_enfe
lsk.pdf. [20. 12. 2007]. 

 



 123

58. OECD – Organisation for Economic Co-operation and development. 2001. Puttig 
the young in business: Policy challenges for Youth entrepreneurship. 

 
59. Pečjak, Vid. 2001. Poti do idej: tehnike ustvarjalnega mišljenja v podjetjih, šolah 

in drugje. Ljubljana: samozaložba. 
 

60. Pečjak, Vid. 2001. Učenje, spomin, mišljenje. Ljubljana. Fakulteta za družbene 
vede. 

 
61. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, Uradni list RS 13/2003 z 

dne 7. 2. 2003. 
 
62. Preglednica vključenih šol v Mreže 1. [online]. Dostopno na: 

http://www.solazaravnatelje.si. [5. 6. 2007]. 
 

63. Priprava analitičnih in programskih podlag za Državno razvojni program 2007-
2013 s stališča trajnostnega razvoja ter izvedba presoje vplivov DRP 2007-2013 na 
trajnostni razvoj, Drugo vmesno poročilo. Okvir za presojo, prva javna obravnava 
in priporočila za vsebino DPR, 23. 12. 2005. 

 
64. Program reform za izvajaje lizbonske strategije v Sloveniji. 2005. [online].  

Dostopno na: 
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izv
ajanje_lizbonske.pdf. [15 .12. 2006]. 

 
65. Programske novosti v šolskem letu 2008/2009. [online]. Dostopno na: 

http://www.cpi.si. [4. 3. 2008].  
 
66. Projekt Eureka! 2005. [online]. Dostopno na: http://www.inovativnost.net. [12. 6. 

2007]. 
 
67. Projekt Eureka! 2006. [online]. Dostopno na: http://www.inovativnost.net. [12. 6. 

2007]. 
 
68. Projekt Eureka! 2007. [online]. Dostopno na: http://www.inovativnost.net. [27. 1. 

2008]. 
 
69. Pšeničny, Viljem. 2000. Podjetništvo: od podjema do rasti. Portorož: Visoka 

strokovna šola za podjetništvo. 
 

70. Rebernik, Miroslav. 1996. Oris sodobnih podjetniških teorij. Maribor: Univerza v   
Mariboru  –  Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

 
71. Rebernik Miroslav, Polona Tominc in Ksenija Pušnik. 2007. Počasne spremembe 

podjetniške stvarnosti. Maribor: Univerza v   Mariboru  –  Ekonomsko-poslovna 
fakulteta. 

 



 124

72. Rezultati delovanja Zavoda za ustvarjalno družbo v letih 2002-2006. [online]. 
Dostopno na: http:// www.tipovej/zg99.php. [7. 6. 2007]. 

 
73. Sporočilo komisije svetu, evropskemu parlamenti, ekonomsko-socialnemu odboru 

in odboru regij: Izvajanje lizbonskega programa Skupnosti: Spodbujanje 
podjetniškega razmišljanja skozi izobraževanje in učenje, Bruselj, 13. 2. 2006 
KOM (2006) 33 končno. 

 
74. Sklep evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa za 

konkurenčnost in inovativnost (2007-2013), Bruselj, 6. 4. 2005 KOM (2005) 121 
končno. 

 
75. Srečanja šol v okviru Mreže 2. [online]. Dostopno na: 

http://www.solazarvnatelje.si. [5. 6. 2007]. 
 
76. Srečanje mladih raziskovalcev. [online]. Dostopno na: http://www.zotks.si/portal. 

[7. 6. 2007]. 
 

77. Srića, Velimir. 1999. Ustvarjalno mišljenje. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
 
78. SURS – Statistični Urad RS. 2006. Inovacijska dejavnost v predelovalnih in 

izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2002-2004. 
 
79. SURS – Statistični Urad RS. 2007. Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 

2005. 
 
80. SURS – Statistični Urad RS. Srednje šole – oddelki. [online]. Dostopno na: 

http://www.stat.si/letopis/2007/06_07-06-07.htm?jezik=si. [27. 2. 2008].  
 
81. Šola za ravnatelje. [online]. Dostopno na: http://solazaravnatelje.si. [5. 6. 2007]. 
 
82. The Oslo Agenda for entrepreneurship education in Europe. (2006). [online]. 

Dostopno na: 
http://www.ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_ed
ucation/oslo.htm. [25. 2. 2008].  

 
83. Trstenjak, Anton.1981. Psihologija ustvarjalnosti. Ljubljana: Slovenska matica. 

 
84. Urad RS za mladino. 2006. Evropski pakt za mladino. 
 
85. Urad RS za mladino. [online]. Dostopno na: http://www.uradzamladino.gov.si. [7. 

6. 2007].  
 
86. UMAR – Urad RS za makroekonomske analize+ in razvoj. 2005. Strategija razvoja 

Slovenije. [online]. Dostopno na: 
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_sl
ovenije.pdf.  [16.12.2006]. 

 



 125

87. UMAR – Urad RS za makroekonomske analiza in razvoj. 2006. Poročilo o razvoju 
2006. Ljubljana. 

 
88. Vinten, Gerald in Alcock Steve. 2004. »Enterpreneuring in education«, The 

International Journal of Educational Mnagement, Vol. 18, No. 3, pp. 188-195. 
 
89. Zavod za podjetniško izobraževanje mladih (Junior Achievement – Young 

Enterprise). [online]. Dostopno na: http://www.ja-ye.si. [9. 6. 2007]. 
 
90. Zveza za tehnično kulturo Slovenije: Poročilo o delu v letu 2006. [online]. 

Dostopno na: http://www.zotks.si/portal. [7. 6. 2007]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

SEZNAM KRATIC  
 
BDP           bruto domači proizvod 

CMEPIUS Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja 

CMRG    Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana 
CPI     Center za poklicno izobraževanje 
ENZT    Enterprise New Zeland Trust 
EPU   Evropski patentni urad 
EU      Evropska unija 
GEM   Global Entrepreneurship Monitor 
IP   inovacijski projekti 
IRP      Inštitut za razvoj podjetništva Maribor 
JA   Junior Achievement 
JAI   Junior Achievement International 
JAMP    Junior Achievement – Moje podjetje 
JAPTI Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 
JA – YE     Junior Achievement – Young Enterprise 
JAW   Junior Achievement Worldwide 
NFTE    Network for Training Entrepreneurship 
OECD    Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
RRA    Razvojno-raziskovalna agencija Republike Slovenije 
RRD raziskovalno-razvojna dejavnost 
RS      Republika Slovenija 
SURS    Statistični urad Republike Slovenije 
TIA   Javna arencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
UMAR   Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
VIZ   vzgojno izobraževalni zavod 
ZDA          Združne države Amerike 
ZOTKS Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
YES Young Enterprise Scheme 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

SEZNAM SLIK 
 
SLIKA 1: Delež inovacijsko aktivnih podjetij glede na velikost podjetja 
SLIKA 2: Pobude za ustvarjanje novih idej med mladimi (povprečne vrednosti) 

SLIKA 3: Zaključne faze na poti k uresničitvi najpomembnejšega inovacijskega 
projekta 

SLIKA 4: Vrednosti (točke), ki odražajo potrebo po dodatni pomoči v posameznih 
fazah inovacijske verige  

SLIKA 5: Kratka dialektično sistemska opredelitev vsebine postopka novost   
SLIKA 6: Primerjava značilnosti neustvarjalne in ustvarjalne družbe 
SLIKA 7: Podjetniški odločitveni proces 
SLIKA 8: Zaželena in dosegljiva področja značilnosti in obnašanja podjetnikov 
SLIKA 9: Znanja in zmožnosti potrebne za uspešno podjetniško delovanje 
SLIKA 10: Proces prenosa ideje do izdelka  
SLIKA 11: Mreža inovativne odličnosti mladih 
SLIKA 12: Model za spremembo organizacije 
SLIKA 13: Učni cilji izobraževanja v državi Singapur  
SLIKA 14: Model spodbujanja podjetništva 
SLIKA 15: Prednosti potrdila o podjetniški usposobljenosti 
SLIKA 16: Prednosti in slabosti projekta »mini-družbe«  
SLIKA 17: Ravni razvoja novosti 

SLIKA 18: Struktura razvoja posodabljanja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v 
obliki novosti 

SLIKA 19: Pregled vsebine programa JAMP    

SLIKA 20: 
Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede 
na udeležence, obliko sodelovanja, področja raziskav, obliko končnega 
izdelka in vrsto nagrade   

SLIKA 21: 
Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede 
na udeležence, obliko sodelovanja, področja raziskav, obliko končnega 
izdelka in vrsto nagrade   

SLIKA 22: 

Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede 
na vrsto spodbude, najvišjo doseženo fazo v II. verigi, sodelovanje z 
gospodarstvom/podpornim okoljem, obliko pomoči pri uresničevanju 
zamisli in možnost usposabljanja   

SLIKA 23: 

Primerjava slovenskih modelov spodbujanja inovativnosti mladih glede 
na vrsto spodbude, najvišjo doseženo fazo v II. verigi, sodelovanje z 
gospodarstvom/podpornim okoljem, obliko pomoči pri uresničevanju 
zamisli in možnost usposabljanja   

SLIKA 24: Model za krepitev inovativnosti mladih v srednji šoli  
 



 128

SEZNAM TABEL 
 

TABELA 1: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po sektorju 
izvajanja in virih financiranja, Slovenija 2005  

TABELA 2: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2005«  
TABELA 3: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2005«  
TABELA 4: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2006«  
TABELA 5: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2006«  

TABELA 6: Seznam sodelujočih (dobitniki plaket) na tekmovanju »inPod- inovativno 
podjetniški projekti mladih 2006«  

TABELA 7: Nagrajenci tekomvanja »inPod- inovativno podjetniški projekti mladih 
2006«  

TABELA 8: Nagrajenci natečaja »Eureka! Ideje mladih 2007«  
TABELA 9: Nagrajenci natečaja »Eureka! Inovacije mladih 2007«  

TABELA 10: Kvantitativni podatki o novostih v šolskem letu 2004/05  
 

TABELA 11: Ravni kakovosti inovacijskih projektov in vsebina novosti v šolskem letu 
2004/05  

TABELA 12: Končani inovacijski projekti in vsebina novosti v šolskem letu 2005/06 

TABELA 13:   Preglednica izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v programu »Mreže 
1« v šolskih letih 1998/99–2006/07  

TABELA 14:   Preglednica izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v programu »Mreže 
2« v šolskem letu 2006/07  

TABELA 15: Rezultati srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2007 za tehnična 
področja   

TABELA 16: Rezultati srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2007 za netehnična 
področja   

TABELA 17: Rezultati delovanja Zavoda za ustvarjalno družbo v letih 2002-2006   

TABELA 18: Rezultati delovanja Inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih 
tehnologij v letih 2002-2006  

TABELA 19: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2004/2005    
TABELA 20: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2005/2006     

TABELA 21: Rezultati delovanja programa JAMP v šolskem letu 2006/2007    
 

TABELA 22:   Raziskovalne naloge v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v 
šolskem letu 2006/07   

TABELA 23:   Inovacijski predlogi v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v 
šolskem letu 2006/07   

TABELA 24:   Raziskovalne naloge v srednjih šolah po raziskovalnih področjih v 
šolskem letu 2006/07  

 



 129

DELOVNI ŽIVLJENJEPIS 
 
 
Rojena sem 5. 9. 1971 v Kopru, kjer sem obiskovala Osnovno šolo. V šolskem letu 
1989/90 sem zaključila šolanje na Srednji pedagoški in naravoslovno-matematični šoli v 
Kopru, smer naravoslovno-matematični tehnik. Študij sem nadaljevala na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Trstu (Italija), kjer sem leta 1997 uspešno diplomirala na smeri 
narodno gospodarstvo.  
 
Istega leta sem se zaposlila na srednji ekonomski šoli z italijanskim učnim jezikom Pietro 
Coppo v Izoli kot učiteljica strokovno teoretičnih predmetov, in sicer gospodarskega 
poslovanja, prava, poslovne matematike in statistike. V letu 1998 sem uspešno končala 
izpopolnjevanje po programu za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. Leta 2000  
sem opravila strokovni izpit za učitelje splošno izobraževalnih predmetov v srednjih šolah, 
delavskih univerzah in izobraževalnih centrih.  
 
Leta 2003 sem vpisala magistrski študij: Ekonomija in poslovne vede na Ekonomsko-
poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smer inovacijski management. Sedaj sem že 
enajsto leto zaposlena na srednji ekonomski šoli z italijanskim učnim jezikom v Izoli, kjer 
poučujem poslovno matematiko, statistiko in projektno delo. 
 
Bibliografija se omejuje na obvezne seminarske naloge in podobna dela v času 
magistrskega študija ter v okviru permanentnega izobraževanja in usposabljanja za učitelje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


