
 
 

Iščejo se mladi z iskrico v očeh! 
Formalna izobrazba pomembna, ni pa odločilna. 

 
Delodajalci so enotnega mnenja, da jih delo z mladimi bogati. V njih vidijo svežo 
energijo, drugačna znanja in nove poglede na svet. Treba jim je dati priložnost, da se 
izkažejo! 
 
V sklopu sejma Informativa 2017 so na skladovi 4. okrogli 

mizi »Gospodarstvo mladim« sodelovali:  
- Boštjan Bevec, direktor Konstrukcij Schwarzmann, d. o. o.,  
- Iztok Bizjak, direktor Gonzage, d. o. o,  
- Mateja Milost, direktorica družbe Fimago, d. o. o.,   
- Ana Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza, d. o. 

o,  
- Matic Vošnjak, direktor družbe Competo, d. o. o. in  
- Maja Bradeško, pomočnica izvršnega direktorja pri 

Gorenju, d. d.   

 
Mladim danes, kar se tiče delovnih mest, ni nič podarjeno. V času odraščanja lahko živijo v materialnem 

blagostanju. Kasneje ko bi si morali omogočiti svojo eksistenco, pa je služb malo. Za uspeh je potrebno 
veliko razmišljati o tem, kateri poklic bi opravljali, kje bi lahko delo dobili in se na to tudi pripravljati.  

 

Kje so priložnosti za mlade? 
Spremembe na trgu delovne sile so dvosmerne. Nekatere 

bodo koristile mladim (rast pomembnosti digitalnih 
kompetenc ter zmanjševanje števila delovno aktivnih), 

druge pa bodo ponujale nove izzive, ki so povezani z 
neusmiljenim globalnim pritiskom na konkurenčnost 

gospodarstva, optimizacijo delovnih procesov, 

avtomatizacijo ter izginjanjem poklicev.  
 

Obdobje izobraževalnega procesa pomembno vpliva na 
mlade, ki si v tem času lahko nabirajo praktične oz. 

delovne izkušnje, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, 
navezujejo stike z bodočimi delodajalci, se vključujejo v 

obštudijske dejavnosti in tako kreirajo lastno pot za vstop 

na trg delovne sile.  
 

Gostje okrogle mize so predstavili svojo izkušnjo kako so 
se tekom izobraževalnega procesa pripravljali in odločali 

za poslovno pot ter poudarjali pomen razvijanja 
samostojnosti in odgovornosti. 

 

 
Mladi nas bogatijo 
Mateja Milost je v okviru študentskega dela dobila priložnost za delo z večjo italijansko 

multinacionalko, ki jo je izkoristila v polni meri. Tekom sodelovanja je zaslutila, da je to 
priložnost, ki jo je potrebno zgrabiti in se kasneje odločila za samostojno poslovno pot. 

Po njenem mnenju je zelo pomembno, da se mladi odločijo za študij, ki jih veseli in ne 
nujno za tisto, kar jim svetujejo drugi. V predavalnicah, kjer poučuje, opaža zagnanost 

mladih, željnih nekaj narediti. Izpostavlja pomen medgeneracijskega prenosa znanja, 
ki ga mladi pridobijo na fakulteti in ga prenašajo v podjetja. »Posameznik z veliko izzivi 

razvija celostno osebnost, ki bo ustvarjala dodano vrednost zase in za podjetje,« je povedala. Ko smo 

zadovoljni sami s seboj in drugi z nami, smo najbolj uspešni. »Delodajalci moramo dovoliti, da mladi 
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drugače razmišljajo in da tudi mi razmišljamo, da se bo v bodoče drugače delalo. Posledično moramo 
mlade drugače sprejemati in dojemati,« je zaključila.  

     

Tudi uspešni se lahko iščejo več let 
Iztok Bizjak je z leti prišel do spoznanja, kdo je in kaj si želi. Spremenil je izobraževalno pot od inženirja 

k tržniku oz. vodji, ker je bil na tem področju boljši. Prve delovne izkušnje je izkusil v italijanskem 
pohištvenem podjetju, kjer je nabiral izkušnje in dobil navdih za samostojno 

poslovno pot v Sloveniji. Velik poudarek daje odgovornosti zaposlenih, tako tistih, 
ki se podjetju priključijo na novo, kot že obstoječih. Od mladih, novih sodelavcev v 

prvi vrsti pričakuje predvsem voljo in ambicijo. Nato preverijo, če je le ta v skladu 
s pričakovanji in s strategijo, ki jo v podjetju gojijo. "Ne želimo si, da bi se bodoči 

zaposleni prilagodili našim vrednotam, temveč da jih delijo z nami," razloži. Pri 

mladih na razgovorih za službo iščejo fokus, odgovornost in šele potem specifična 
znanja. Trenutno še uspejo najti primeren kader, se pa že zaznava manjša izbira 

specifičnega kadra, ki je po njegovem mnenju podobna stanju pred gospodarsko 
krizo.  
 

Na začetku delala s srednješolsko izobrazbo, danes ob delu zaključuje 
doktorat  
Ana Laura Rednak poudarja, kako pomembna je strast posameznika, mladega pri iskanju zaposlitve. 

Kot sama pravi, je storila napako, ko se je za prejšnjo službo odločila samo zaradi 
finančnega vidika in kot dodaja, zadeva ni uspela. Plastika Skaza jo je prepričala z 

zgodbo, v katero verjame še danes in to je tisto pravo, kar jo motivira tudi naprej. 
Izjemno jo veseli delo z mladimi: »Kot podjetnik moraš vsak dan začeti na 

novo, kot start-up. Izkušnje so lahko slabe ali dobre, mladi so kot nepopisan list 

papirja. Največje darilo mladim pa je, da delajo napake in da se iz teh napak največ 
naučijo«. 

 
Učenje mora biti vrednota v podjetju: »Vodje moramo poskrbeti, da smo sami zgled«. Nujno je veliko 

vlagati v izobraževanje in v izgradnjo kulture v podjetju, da so ljudje naklonjeni izobraževanju. Podjetju 
se je pridružila s srednješolsko izobrazbo, danes pa ob delu zaključuje doktorski študij. Tako se je 

odločila ne zaradi potrebe službe, temveč zaradi razvijanja lastne osebnosti in ohranjanja intelektualnih 

sposobnosti. Vse se da naučiti, ne da pa se naučiti »iskrice« in zaljubljenosti v delo.  
Dokler podjetje še ni bilo prepoznavno, je bilo težko dobiti ustrezen kader. Danes je podjetje 

prepoznavno in kadri sami potrkajo na vrata.  
 

Mlade spodbuja k proaktivnosti, udeležbi na mednarodnih izmenjavah, študiju v tujini ipd. »Mladi so si 

zelo različni med seboj. Tistim, ki si želijo več, mora podjetje pomagati in njihovo željo prepoznati kot 
priložnost in ne kot strošek,« pove in doda, da je pomembno, da podjetje mladim omogoči študijsko 

izmenjavo ali izobraževanje v tujini ter jim ob tem zagotovi pogoje, da se vrnejo nazaj. Mladi se namreč 
iz tujine vrnejo s širino, izkušnjami in novimi pogledi, ki jih sicer v Sloveniji ne bi dobili.  

 

V prihodnosti predvsem digitalno iskanje zaposlitve  
Matic Vošnjak poudarja pomembnost zgodnje aktivacije mladih. Še danes je 

hvaležen staršem, ki so ga tekom srednje šole spodbujali k delu in interakciji z 
delodajalci. V podjetju iščejo specifičen kader za svoje naročnike. Pri tem 

izpostavlja, da so zelo zaželene razvite mehke veščine, samoiniciativnost, timsko 

delo in komunikacijske spretnosti, ki se lahko tudi preverjajo. Pri selekciji kadrov 
veliko pomeni, da ima posameznik prikazane dosežke oz. podvige, ki se jih je v 

življenju lotil. Vsebina študija v tujini tako ni nujno najbolj pomembna v tem 
pogledu, ampak dejstvo, da se je posameznik za to odločil, izvedel in pri tem pridobil kompetence 

samostojnega delovanja v mednarodnem okolju. 
 

Poudarja, da je z mladimi užitek delati, saj imajo ogromno znanja in energije. Opozoril je na dejstvo da 

bo, po projekciji Urada za makroekonomske analize, Slovenija leta 2030 deveta najstarejša država po 



 
številu upokojencev, in že leta 2019 bi lahko imeli t. i. ničelno brezposelnost (kar vseeno pomeni približno 
60.000 brezposelnih). Po njegovem bo trend zaposlovanja za manj zahtevna dela potekal digitalno (on-

line prijave) in v manjši meri preko agencij. Mladim svetuje, da svojo prepoznavnost, izkušnje in druga 
znanja objavljajo na profesionalnih omrežjih in se s tem vpisujejo v zaposlitvene baze pri delodajalcih. 

Tako si povečajo možnosti, da so opazni s strani delodajalcev. Hkrati pa naj razvijajo predvsem kritično 
presojo in razmišljanje, saj znanje v času, ko so vse informacije dostopne na spletu, ni več največja 

prednost. 

 

Na delovna mesta se prijavljajo tudi previsoko izobraženi 
Maja Bradeško je izpostavila, da je formalna izobrazba eden izmed pogojev za 
zaposlitev. Od mladih pa je odvisno, kako bodo izkoristili priložnosti in razvili kariero 

znotraj podjetja. Odgovornost je pomembna lastnost, ki jo pričakujejo od vseh 

zaposlenih. Potrebno jo je negovati znotraj podjetja, od vsakega posameznika pa je 
odvisno ali in kako bo odgovornost širil po kolektivu. Pri tem veliko vlogo odigrajo vodje: 

»To kar govorim tudi delam«.  
 

Nove mlade sodelavce iščejo s pomočjo raziskovalnih projektov, kjer npr. mladi razvijajo upravljanje 

aparatov z govorom. S tem želijo v Gorenju spoznati bodoči kader in mladim predstaviti, kako delo 
poteka v praksi. »Prenos znanja, ki so ga mladi pridobili na fakultetah je dobrodošel in zelo pomemben 

za podjetje in kolektiv,« doda. Zaposlene usmerjajo v druga dodatna izobraževanja, štipendistom in 
mladim dajejo priložnost, da se učijo in poskušajo ugotoviti, kaj jih veseli in potem to znanje poglabljajo. 

Izobraževanja nudijo tudi preko mednarodnih kompetenčnih centrov, kjer lahko sodelujejo z različnimi 

izobraževalnimi institucijami in se vključujejo v projekte. V prihodnosti si želijo več kadra z mednarodnimi 
izkušnjami.  

 
Izzive vidi v šolskem sistemu, ki se bo po njenem mnenju moral spreminjati, da bo lahko odgovarjalo 

potrebam gospodarstva in poslovnega okolja. »V podjetju dobimo prošnje ljudi, ki imajo neustrezno 
(previsoko) izobrazbo za delo v proizvodnji. Skozi šolski sistem tako produciramo nezaposljive ljudi,« pa 

zaključi.  

 

V Sloveniji imamo izvrsten kader 
Boštjan Bevec od mladih pričakuje radovednost, željo po novem. Mladi potrebujejo dovolj prostora, 
da uresničijo, kar si želijo. Svetuje jim, da so vztrajni in zgrabijo priložnost, ko je le ta na voljo. V 

sodelovanju z mladimi vidi veliko priložnost: »Ni jim potrebno vsega zapisovati, možgani so sveži, so 

dojemljivi in sprejemajo nove ideje«. Dodaja, da so pogledi na posel in življenje mladih drugačni, kar je 
vredno upoštevati, saj mnenje mladih prevlada.  

 
V njihovem podjetju dajejo veliko priložnosti mladim. Vsem, ki vsaj malenkost 

izstopajo iz povprečja, posvetijo večjo pozornost. »Če kdo pride na razgovor in 

se ne zna predstaviti, je to lahko problem. Če želimo preveriti odgovornost, je 
najprej potrebno dati priložnost in delo, da se lahko izkaže,« opisuje izkušnjo s 

kandidati. Na srečo pa trenutno nimajo težav dobiti kakovosten kader, saj 
imamo v Sloveniji nabor izvrstnega kadra. Pri odločanju o pravi zaposlitvi je 

mladim svetoval, naj najprej ugotovijo kdo so, kaj si želijo ter delajo na tem, 

da bodo tudi delodajalcu znali predstaviti svoje razumevanje in odnos do dela.  
 

Kateri so poklici prihodnosti? 
Maja Bradeško začne: »Poklici, ki bodo pomembni v prihodnosti, 

danes sploh še ne obstajajo«. Šolski sistem se bo moral po njeni oceni 

prilagoditi, znanja pripeljati iz tujine ali pa razviti lastna. Poklici 
prihodnosti v njihovi branži so razvojniki, tehnologi, z znanjem 

podatkovnega rudarjenja.  
 



 
Boštjan Bevec doda: »Poklici prihodnosti so multidisciplinarni«. Ni namreč več dovolj, da ima zaposleni 
tehnično znanje, potrebuje tudi znanje računalništva, jezikov in komuniciranja, saj so zaposleni pogosto 

tudi promotorji znamke. 
 

Iztok Bizjak med poklice prihodnosti šteje: »Kadre, ki bodo znali povezati virtualni svet z realnimi 
produkti.« Ne bodo dovolj samo tehnična znanja, potrebno bo znanje s področja IKT, znanje tujih 

jezikov, komuniciranje in predstavljanje blagovne znamke, ne glede na položaj zaposlenih. 

 
Mateja Milost pove, da bodo potrebni specialisti za spletni marketing, tržniki, ki bodo znali v čim 

zgodnejši fazi nakupa ujeti pozornost kupca. »Preseliti se je potrebno tja, kjer današnji potrošniki iščejo 
informacije, spletne platforme, družbena omrežja npr.,« še pristavi. 
 
Ana Laura Rednak pove: »Nosilci sprememb, ki bodo upali narediti nove korake, nove poslovne 
modele.« Pomembni bodo podjetniki v podjetjih, ker bodo delali »spin off-e«. Poudarek bo na iskanju 

in vzgoji podjetnikov v podjetju. V prihodnje bodo v njihovem podjetju iskali predvsem mlade s 
podjetniškim duhom. 

 
Matic Vošnjak poudari: »Trend iskanja novih sodelavcev bo potekal preko spleta.« Poklic prihodnosti 

v branži bo podoben vlogi športnega managerja. Obsega delo od mentorstva, prepoznavanja talentov, 

razvijanja talentov pa vse do spremljanja njihove kariere. 
 

Bodite proaktivni in samostojni! 
Vsi udeleženci so izpostavili, da je zgodnji stik z delodajalci (npr. praktično usposabljanje z delom, 
praksa, študentsko delo, poletne šole, natečaji) pomemben v fazi izobraževalnega procesa, saj omogoča 

prvi stik s trgom delovne sile. To v posamezniku sproži vprašanja o tem kaj in kje želi delati po zaključku 
formalnega izobraževanja. Na ta način posameznik krepi svoje izkušnje ter razvija odgovornost in 

samostojnost.  
 

Mladim je potrebno nuditi podporo v polni meri. Na napakah se učimo, zato je mlade treba spodbujati 

pri kreativnosti in včasih tudi spregledati napake. Formalna izobrazba je lahko pogoj in ne nujno odločilni 
faktor pri zaposlovanju. Pomembnejše so veščine, ki jih posameznik dobi bodisi tekom izobraževalnega 

procesa bodisi jih razvije tekom zaposlitve. Govorci izpostavljajo, da je zgled staršev zelo pomemben. 
Mladi od njih prevzemajo določene vzorce, kot je odnos do dela in odgovornost, ki se razkrijejo na 

razgovorih za službo in pri samem delu. 

 

Kaj pri delodajalcih sproži rdeči alarm na razgovoru z novimi kandidati? 
Pomemben je prvi vtis, ki ga kandidat pusti na razgovoru, kar se največkrat pokaže v komunikaciji. 
Precej lažje je s tistimi, ki že vedo, kaj si želijo in to znajo tudi predstaviti delodajalcu. Težko je zaposliti 

kandidata, ki je na predstavitvi tiho in od katerega ne morejo dobiti informacij.. Gostje svetujejo, da se 

mladi dobro pripravijo na razgovor, da se predhodno pozanimajo o podjetju in pripravijo morebitna 
vprašanja. Na razgovor za službo naj se odpravljajo sami in si izoblikujejo svoja stališča. 

 
Zelo pomemben je odnos, ki ga kandidat izkaže do dela in delodajalca. Direktor podjetja Gonzaga je 

izpostavil zanimivo izkušnjo, kjer je na razgovor za službo prišel mladenič, ki je odkrito izrazil željo, da 

bi čim manj delal za čim več denarja. »V tem primeru kot delodajalec ostanem brez besed,« doda Bizjak.  
 

Ali naj mlad iskalec službe sprašuje o višini plače na razgovoru za službo? 
Govorniki so si enotni, da ja. Plača je pomemben faktor pri zaposlitvi in prav je, da se o tem pogovarja 

in usklajuje pričakovanja. »Potem, ko se določijo odgovornosti, je seveda tudi vprašanje o višini plače 

na mestu,« dodaja Bevec. 

 

  



 
Projekti za mlade, kjer so lahko razvijali kompetence in pridobivali praktične 

izkušnje: vključite se! 

Sklad izvaja programe, kjer mladi pridobivajo praktične izkušnje skozi projekte: Popestrimo šolo (POŠ), 

Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP), Mentorstvo za mlade (MM) in Praktično usposabljanje pri 

delodajalcih (PUD). 

   

  

 


