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Zakaj je za nekatere poklice tako malo zanimanja?

Kmalu redkejši 
od belih vran
Letos naj bi primanjkovalo kadra predvsem na 

področjih zdravstvene oskrbe, informacijskih teh-
nologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostin-
stva. To so med drugim ugotovili na Zavodu RS 
za zaposlovanje v raziskavi Poklicni barometer. 
Mladim, ki se te dni odločajo, kam po osnovni šoli, 
to ne koristi veliko, saj bo trajalo še leta, da bodo 
sami postali iskalci zaposlitve. V nekaterih dejav-
nostih primanjkuje kadra že vrsto let in tudi šole 
se srečujejo s premajhnim zanimanjem za nekatere 
programe izobraževanja. Za tako imenovane defi ci-
tarne poklice je mogoče pridobiti štipendijo, a pri 
odločanju mladih to zagotovo ni odločilni dejavnik. 
Pomembneje je, da dobro poznajo sebe in svoje 
sposobnosti ter da že zgodaj odkrivajo značilno-
sti posameznih poklicev. Kako se s pomanjkanjem 
dijakov v nekaterih programih spopadajo srednje 
šole in kako težave z iskanjem kadra rešujejo de-
lodajalci?

TATJANA CVIRN

Nekateri poklici, 
za katere je med 
mladimi malo 
zanimanja, so zelo 
iskani, na primer 
poklic polagalca 
keramičnih oblog. 
(Foto: arhiv NT/
Andraž Purg)

Na odločitev vpliva 
veliko dejavnikov

Odločitev za vpis je stvar posameznika in predvsem od-
raz stanja na trgu dela, kar je tudi eden ključnih kriterijev 
odločanja pri pripravi vsakoletnega razpisa za vpis no-
vincev v srednje šole, pravijo na ministrstvu za vzgojo in 
izobraževanje ter poudarjajo, da morajo imeti mladi dovolj 
možnosti za izbiro.

»Cilj izobraževalnega sistema 
je, da izvaja kakovostne progra-
me, v katerih dijaki pridobijo 
čim več znanja in izkušenj.«

Na ministrstvu pravijo, da 
so pri razmeščanju in določa-
nju obsega razpisanih mest v 
okviru programov srednjega 
poklicnega izobraževanja, ki 
izobražujejo za redke oziro-
ma defi citarne poklice, zelo 
pazljivi in težijo k temu, da 
so kljub slabemu zanimanju 
in vpisu ustrezno zastopani, 
v izjemnih primerih vsaj na 
ravni države. »Že ob razpisu 
se namreč zavedamo, da bo 
morebiten vpis enega, dveh 
oziroma peščice kandidatov 
v programe, kot so na primer 
dimnikar, klepar – krovec, ta-
petnik, tesar, kamnosek, tudi 
mesar, zidar, izdelovalec ko-
vinskih konstrukcij, izvajalec 

suhomontažne gradnje, me-
talurg, geostrojnik rudar, že 
velik uspeh, vendar je smisel-
no programe ohranjati.«

Štipendije za 
deficitarne poklice
K zanimanju za vpis naj 

bi prispevala tudi možnost 
pridobivanja štipendije za 
defi citarne poklice. Razpi-
suje jih Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in pre-
živninski sklad RS (JŠRIPS). 
Seznam nabora teh poklicev 
se spreminja. Pri pripravi 
vsakoletnega javnega razpi-
sa sklad sodeluje z MDDSZ, 
MVI, s Centrom za poklicno 
izobraževanje in z Zavodom 
za zaposlovanje Republike 
Slovenije ter skupaj z njimi 
pripravi nabor poklicev, za 
katere je v tistem obdobju 

mogoče zaznati razkorak 
med trenutnim in prihodnjim 
številom kadrov in predvide-
no ponudbo delovnih mest. 
Tako letos med defi citarnimi 
poklici, za katere bo mogoče 
pridobiti štipendijo, ni več tri-
letnih programov mehatronik 
operater in elektrikar, saj je 
bilo v zadnjih letih zanju po-
deljenih največ štipendij in je 
vpis trenutno zadosten.

Po podatkih JŠRIPS prejema 
v tem šolskem letu štipendije 
za defi citarne poklice največ 
mladih v programu mizar 
(186), sledijo mehatronik ope-
rater, elektrikar in slaščičar. 
Podobno je bilo tudi minulo 
šolsko leto. V regiji je bilo od 
185 štipendij letos največ pode-
ljenih v programu mehatronik 
operater (41), sledita programa 
elektrikar in gastronom hotelir. 
Leto prej je bilo od 174 štipen-
dij v regiji največ podeljenih 
dijakom v programih meha-
tronik operater (34), elektrikar 
in oblikovalec kovin – orodjar.

Letos je na seznamu 21 iz-
obraževalnih programov, za 
katere lahko dijaki pridobijo 
približno sto evrov štipendije. 
Zanjo bodo lahko kandidirali 
med 19. junijem in 22. sep-
tembrom.

Informativna dneva sta bila priložnost za boljše spoznavanje poklicev in izobraževalnih programov. Fotografija 
je iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Na ministrstvu za gospodarski razvoj so pripravili nacionalno 
kampanjo za promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu, saj kadra primanjkuje. (Foto: arhiv šole)

Med zidarji in 
keramičarji tudi dekleti

»Uvažamo nekva-
li� cirano delovno 
silo, kakovost pa 
nam uhaja. Le na 
ustrezni teoretični 
osnovi lahko posta-
viš dobre temelje za 
nadgradnjo.«

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Šol-
skega centra Celje ponuja med šolami v regiji največ 
programov, za katere lahko dijaki pridobijo štipendije 
za poklice, ki jih primanjkuje. To so triletni programi za 
poklice zidar, tesar, izvajalec suhomontažne gradnje in 
pečar – polagalec keramični oblog.

Kot pravi Arnold Ledl, 
ravnatelj šole, primanjkuje 
tudi kadra z drugih področij 
gradbene stroke, za katere 
izobražuje šola (gradbeni in 
okoljevarstveni tehnik ter dve-
letni program pomočnika pri 
tehnologiji gradnje, ki je na-
menjen tistim z nedokončano 
osnovno šolo). »To je posledi-
ca 30-letnega zanemarjanja 
gradbene stroke in iskanja 
najcenejše delovne sile v dr-
žavah nekdanje Jugoslavije. 
To se pozna pri kakovosti iz-

vedbe in umetnem zniževanju 
cen. Zavzemamo se za to, da 
mora za dejavnostjo stati zna-
nje, ki ima svojo ceno.« Ledl 
meni, da ljudje pozabljajo, da 
je gradbeništvo ena pomemb-
nejših gospodarskih panog, 
povezana s številnimi drugi-
mi. Zaradi krize v zadnjih letih 
so ljudje ugotovili, da so spre-
membe nujne. »Zganila se je 
tudi zbornica gradbeništva in 
začela promovirati gradbene 
poklice. Na sejmu Megra se 
bomo 10. marca tako skupaj 

Arnold Ledl 
vodi Srednjo 
šolo za 
gradbeništvo 
in varovanje 
okolja ŠCC, 
ki jo obiskuje 
370 dijakov.
(Foto: TC)

predstavile vse gradbene šole 
v Sloveniji.«

Vpis se je povečal
Omenjene razmere v druž-

bi so se v minulih letih od-
ražale tudi pri vpisu v šolo. 
»Nekaj let smo imeli krizo, a 
lani se je zgodil zasuk in smo 
povečali vpis, tako da imamo 
letos dva oddelka gradbenih 
tehnikov in en oddelek oko-
ljevarstvenih tehnikov ter dva 
kombinirana oddelka poklic-
nih programov. Pogled na 
gradbeništvo se je začel spre-
minjati in računamo na dober 
vpis. Vsi vemo, da trenutno 
skoraj ni mogoče dobiti izva-
jalcev, ko jih potrebujemo, saj 
so vsi prezasedeni z delom.«

Mladi, ki se vpišejo v ome-
njene programe, povedo, da 
so se za to odločili iz različnih 
razlogov: ker jim je všeč delo v 
gradbeništvu, ker imajo doma 
podjetje ali ker so šli v šolo s 
prijateljem … »Lani smo po 
nekaj letih vpisali tudi zidarje, 
v poklicnih programih imamo 
celo dve dekleti,« je zadovo-
ljen sogovornik.

Del pouka mladi opravijo 
v obliki prakse v šoli, ob tem 
imajo še tri tedne praktično 
usposabljanje pri delodajal-
cih. Veliko dijakov si že v ti-
stem času najde službo. »To 
so poklici, kjer lahko mladi 
zaslužijo v skladu s tem, ko-
liko so pripravljeni delati.«

Na ministrstvu za gospodarstvo so z agencijo Spirit pripravili 
promocijske dejavnosti, da bi mlade opozorili na lesarske poklice. 
Na družbenem omrežju Tik Tok so na ogled videi z imenom 
Pr Lesar. Podobno pripravljajo še na kanalu You Tube, kjer bo 
predstavitev namenjena predvsem tistim, ki se želijo z lesom 
ukvarjati v prostem času, ter starejšim, ki se želijo prekvali� cirati.
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Saša Silovšek, ravnateljica Srednje šole za storitvene dejav-
nosti in logistiko ŠCC: »V defi citarnem programu avtokaro-
serist se v treh letnikih šola 59 dijakov. Osnovnošolci poklica 
ne poznajo dobro. V preteklosti je veljalo, da je povezan z 
veliko fi zičnega dela ter z izpostavljenostjo kemikalijam in 
prahu. Danes je precej drugače, a izkušnje starejših se kljub 
nepoznavanju trenutnih razmer prenašajo na otroke. Delo-
dajalci v promociji intenzivno sodelujejo, saj želijo mladim 
predstaviti delovno okolje brez preteklih stereotipov.«

Stereotipi o 
manjvrednosti

V razmerah, ko primanjkuje domačega kadra, je nujen 
uvoz delovne sile. Zavod RS za zaposlovanje je lani izdal 
21.775 delovnih dovoljenj in 26.606 soglasij za enotno 
dovoljenje za delo in bivanje. Pri zaposlovanju tujcev 
gre predvsem za delovna mesta na terenu in pod težjimi 
delovnimi pogoji, za katera je težje najti kandidate med 
domačimi iskalci zaposlitve, in sicer v gradbeništvu, 
prevozništvu, predelovalni industriji, gostinstvu in kme-
tijstvu, ugotavljajo na zavodu.

Jaka Selšek iz Hrastnika, 2. le-
tnik v programu tesar: »Verjetno 
bom nadaljeval šolanje za lesarske-
ga tehnika. Že v osnovni šoli me je 
veselilo delo z lesom, ki sem ga spo-
znaval pri stricu, saj ima mizarsko 
delavnico in sem lahko preizkusil 
marsikaj. Šolanje bi rad nadalje-
val v višji policijski šoli v Tacnu. 
Verjamem, da mi bo znanje, ki ga 
bom pridobil na področju lesarstva, 
koristilo v življenju. Imam tudi šti-
pendijo.«

Neprivlačna delovni čas 
in urnik dela

»Mladi danes niso 
navajeni delati 
tako, kot smo bili 
mi. Vajenka na 
praksi na primer ni 
znala pometati …«

Čeprav Dominik Ocvirk izvira iz znane celjske cvetličarske družine, je izbral drugačno 
poklicno pot. »Pred tremi desetletji sva z mamo v predpustnem času pekla fl ancate. Vedno 
sam rad pomagal pri peki in kuhanju. Mama me je vprašala, kaj bom izbral za poklic, in 
sem rekel, da bom pek, ter pri tem trmasto vztrajal.« Danes je vodja tehnološkorazvojne-
ga centra Pekarne Geršak in v okviru celjske območne obrtno-podjetniške zbornice že 
vrsto let sodeluje pri predstavitvah defi citarnih poklicev in mladim predstavlja svojo pot.

Šolski center Šentjur ponuja mladim tudi vpis v dva defi citarna programa, to sta slaščičar in 
pek. »Za slaščičarja je kar nekaj vpisa, od 16 do 20 dijakov imamo glede na šolsko leto, za peka 
je zanimanje manjše, in sicer dve leti nismo imeli nobenega vpisanega, zdaj pa spet imamo 
nekaj dijakov,« pravi direktor ŠCŠ in ravnatelj VSŠ mag. Branko Šket. Delodajalci iščejo kader, a 
kljub temu med mladimi ni zanimanja. »Mogoče bi bilo dobro v osnovnih šolah narediti korak 
naprej in že v nižjih razredih predstavljati poklice. Počasi se premika tudi ob spoznanju, da so 
prihodki v nekaterih poklicih lahko visoki glede na to, da delavcev primanjkuje.«

»Še vedno so v družbi zakoreninjeni stereotipi o ›umaza-
nosti in manjvrednosti‹ nekaterih poklicev. Opažamo, da 
velikokrat mladostniki in njihovi starši poklicev ne poznajo 
in imajo predsodke, medtem ko sta razvoj in tehnologija šla 
naprej in z njima tudi pogoji dela ter potrebe na trgu dela,« 
pravi Maja Omladič Topovšek iz celjskega podjetja Hermi, ki 
v svoji dejavnosti zagotavljanja zaščite pred strelo potrebuje 
kader s področja kovinske, elektro- in elektronske dejavnosti.

Prepričana je, da starši pogosto svoje želje prenašajo na otroke 
in tako vplivajo na izbiro poklica. »Ob koncu osnovnega šolstva 
so nekateri otroci zmedeni in ne vedo, kaj bi radi počeli, zato 
odločitev o poklicu prestavijo za štiri leta. Vseeno opažamo, 
da se počasi in vztrajno premiki že dogajajo,« ocenjuje Maja 
Omladič Topovšek.

Podjetje spodbuja zanimanje za poklice, ki jih potrebuje, in 
pomaga pri oblikovanju in izobraževanju prihodnjih strokov-
njakov. »Z izjemno hitrostjo se razvijajo tehnologije, orodja in 
stroji, zato vsako leto vlagamo v nakup najsodobnejših strojev 
in programske opreme. Tako neprestano skrbimo, da štipendi-
stom ponudimo dovolj izzivov in možnosti za razvoj. Prisotni 
smo na različnih predstavitvah v šolah in združenjih, šolam 
in šolarjem omogočimo, da si pridejo pogledat, kako je videti 
naše proizvodno okolje in kakšno je delo pri nas. Sodelujemo 
z izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh, od osnovnega 
izobraževanja do visokega šolstva.«

V podjetju Hermi že več kot 15 let dijakom in študentom nu-
dijo kadrovske štipendije. V tem šolskem letu ima podjetje 30 
štipendistov, večinoma so iz Slovenije, nekaj jih je tudi iz dru-
gih držav, kjer ima hčerinska podjetja (Hrvaška, Srbija, Bosna 
in Hercegovina ter Avstrija). Mladim omogočajo tudi obvezno 
prakso, vajeništvo, občasno delo v okviru študentskega servisa, 
počitniško delo, strokovnjaki iz podjetja kot mentorji sodelujejo 
pri seminarskih in zaključnih nalogah.

OB ROBU

Dragoceni in iskani
Če ste zadnje čase skušali dobiti 

mojstra, ki bi vam kaj uredil pri hiši, 
ste se verjetno pošteno namučili. Ko 
vam je povedal, kako dolgo ga bo 
treba čakati in koliko vas bodo dela 
stala, ste verjetno globoko zajeli sapo 
in ob tem upali, da bo delo opravljeno 
strokovno in brez številnih napak.

Vedno več težav imajo tudi številna 
podjetja, ki potrebujejo usposobljene 
delavce in zanje povprašujejo tudi v 
šolah, a jih ni, ker se mladi za nekatere 
poklice ne odločajo. Pri tem jih odvračajo nizke plače ali slabi 
pogoji dela ali oboje, res je tudi, da je o marsikaterem poklicu 
v družbi zakoreninjeno napačno mnenje o njegovi težavnosti 
in neuglednosti. Štipendije, ki so za nekatere poklice na voljo, 
lahko le gasijo pogorišče v nekaterih dejavnostih. Zdaj ko že 
mnogim delodajalcem teče voda v grlo, je težko čez noč po-
praviti napake minulih desetletij, ko mnogi niso razmišljali o 
tem, da je za kadre treba skrbeti ves čas. Rešitev naj bi prinesli 
številni tuji delavci, a vprašanje je, kaj znajo, kako uspešno 
se bodo vključili v okolje in kaj vse bo to potegnilo za seboj.

Poklicni barometer
Podatke o tem, kateri poklici so iskani in kje je kadra 

premalo, je mogoče najti na spletni strani Zavoda RS za 
zaposlovanje. Zavod tudi izvaja raziskavo Poklicni baro-
meter, s katero želi opredeliti predvidena razmerja med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela po poklicnih 
skupinah za naslednje leto.

Napovedi so rezultat ocen strokovnih sodelavcev zavo-
da, predstavnikov agencij za zaposlovanje in študentskega 
servisa. Raziskava vključuje 182 poklicnih skupin, ki so na 
osnovi poznavanja potreb delodajalcev ter znanja in spo-
sobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve v lokalnem 
okolju razvrščene v tri skupine: primanjkljaj, ravnovesje 
in presežek.

Zavod tudi obvešča mlade, kateri poklici bodo v bližnji 
prihodnosti iskani na trgu dela (Poklicni barometer, seznam 
defi citarnih poklicev). Z opisi poklicev na svojih spletnih 
straneh želi zavod mladim približati poklice, ki jih morda 
premalo poznajo, in jim vzbuditi zanimanje zanje. »Sicer pa 
je treba pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in poklica upo-
števati več dejavnikov, in sicer zanimanje za neko področje, 
motivacijo, sposobnosti, spretnosti, učne in delovne navade 
ter stanje na trgu dela,« poudarjajo na zavodu.

Od ocenjenih 182 poklicev v Poklicnem 
barometru naj bi letos v Sloveniji v 99 
poklicih primanjkovalo kadra, 46 bo 
takšnih, kjer bo ravnovesje med potrebami 
delodajalcev in ponudbo na trgu dela, pri 
37 poklicih pa so ugotovili presežek kadra 
glede na oceno potreb trga dela.

TATJANA CVIRN

Izbrali so manj 
običajne programe

raciji, ki ga je končala. Takrat 
smo še delali tudi ob nedeljah. 
Delal sem ponoči in zjutraj šel 
v šolo, malo spal in šel nato spet 
v službo. Vmes sem končal še 
mojstrski izpit in izpit, da lah-
ko poučujem vajence,« opisuje 
svojo poklicno pot Dominik 
Ocvirk, ki meni, da mu to delo 
še vedno nudi vrsto izzivov. 
»Če želiš, lahko napreduješ. A 
to zahteva dodaten čas in od-

Ema Medič iz Nazarij, 1. letnik v 
programu zidar: »Sošolka je rekla, 
da je dobro izbrati program, za ka-
terega se ne odloča veliko učencev. 
Razmišljala sem, kaj bi to bilo, saj 
nisem vedela, kam bi se vpisala, in 
sem se odločila za program zidarja. 
Po končanem izobraževanju bom 
lahko nadaljevala šolanje, če bom 
želela. Predmeti so zanimivi, tudi na 
praksi ni težko, sošolci so me lepo 
sprejeli. Doma so ugotovili, da ne 
bi bilo slabo imeti zidarja pri hiši.«

Rok Križanec iz Rogatca, 2. le-
tnik v programu pečar in keramičar: 
»Brat je hodil v šolo za vodovodnega 
inštalaterja in sam sem izbral ta pro-
gram, da bova lahko skupaj odprla 
svoje podjetje. V šoli pridobivamo 
osnovno znanje, kasneje se ob delu 
se bom še več naučil. Na praksi v 
podjetju se tudi marsikaj naučim in 
mi pokažejo, če česa ne znam. Imam 
štipendijo, a ni bila odločilna pri iz-
biri. Doma so zadovoljni, ker bodo 
imeli mojstra pri hiši.«

Maj Debevc iz Sevnice, 2. letnik v 
programu izvajalec suhomontažne gra-
dnje: »Kot keramičar si veliko na kole-
nih, les me tudi ne zanima, zato sem 
šel v ta program in mi ni žal. Zdaj sem 
usmerjen v tekmovanje Knauf v Latviji, 
ki se ga bom udeležil čez nekaj mese-
cev. Kaj bom počel kasneje v življenju, 
bo prinesel čas. Doma imamo gradbe-
no podjetje, zato ne bo težav s službo. 
Rok za delo povsod primanjkuje in ne 
bi bilo nič narobe, če bi se več mladih 
odločilo za triletne poklicne šole.«

mladih je pretežno nočno in 
popoldansko delo šest dni v te-
dnu. »Z novo tehnologijo smo 
zmanjšali število pekov v nočni 
izmeni, a brez nočnega dela še 
vedno ne gre.«

V zadnjih šestih letih so v 
pekarni dobili dva nova zapo-
slena, medtem ko se na razpise 
za peke že nekaj časa ni prijavil 
nihče in tudi vajencev nimajo. 
»Plače so privlačne, delovni čas 

in urnik dela pa ne. Peke zato 
iščemo v tujini, pri čemer ne 
vemo, kaj bomo dobili, dokler 
človeka ne preizkusimo. Pri 
mladih je bilo drugače, saj smo 
lahko že med prakso videli, kaj 
jim bolj leži, in smo jih lahko 
usmerili, naučili so se delati na 
naših strojih, ki so med najso-
dobnejšimi. Tako olajšamo delo 
pekom, a veliko izdelkov še ve-
dno delamo ročno.«

Dominik Ocvirk je ob delu dosegel 
inženirsko izobrazbo in je danes 

vodja tehnološkorazvojnega centra 
Pekarne Geršak, a učenje se nikoli 
ne konča, da lahko sledi novostim. 

(Foto: TC)

»Starši so poznali lastnika 
Pekarne Geršak in dogovorili 
so se, da me bosta poleti vzela 
na prakso ter mi naložila naj-
bolj zoprna opravila, da bi me 
minilo veselje do tega poklica. 
A sem se jeseni kljub temu vpi-
sal v šolo v Mariboru in se nato 
zaposlil v tej pekarni. Ob delu 
sem nadaljeval šolanje za teh-
nika in ko se je odprla možnost 
vpisa v inženirski program 
živilstva, sem bil v prvi gene-

rekanja,« pravi ponosen na to, 
da je pekarna v sodelovanju z 
Ano Roš v zadnjem času uspela 
razviti vrsto novih izdelkov.

Iskanje kadra v 
tujini
Veliko škode je po njegovem 

mnenju naredil rek: »Če se ne 
boš učil, boš moral delati.« 
Po njegovem prepričanju je 
v vseh poklicih treba slediti 
razvoju in se nenehno učiti.

Nekoč je bilo pekovskih va-
jencev dovolj in nekateri so se 
odločili tudi za prekvalifi kaci-
jo, ker so bile plače v pekarstvu 
boljše kot drugje. Res pa je, da 
so delali sobote in nedelje. Ob 
nedeljah ni treba več delati, a 
glavna težava pri pridobivanju 
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