Tipi mrež v Evropi
za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev v
proizvodnem sektorju

Tipi mrež v Evropi

Pregled
Na splošno so mreže strukturirani in organizirani sistemi ali združenja organizacij z
istimi interesi, ki se lahko tvorijo na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Mreže
lahko označimo kot: ‘združitev posameznikov ali podjetij v namensko in načrtovano
sodelovanje za dosego načrtovanega cilja’. Taka integracija združuje določena
pričakovanja, konkurenčnost, cilje in interese.
Mreže so koristni in praktični instrumenti za mala in srednje velika podjetja, ker jim
omogočajo izmenjavo dobre prakse ter vire, ki jim omogočajo, da se obdržijo na
konkurenčnem trgu.
Naslednja slika prikazuje različne tipe mrež, ki so značilne za evropske države, ki so
sodelovale v projektu.
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Slika 1: Tipi mrež

Tipi mrež
Ponavadi se naslednji opis osredotoča bolj na interorganizacijske kot na
intraorganizacijske mreže.
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“Pod prvo tezo tega dela je potrebno interorganizacijske mreže (ION) razumeti kot
policentrično obliko organizacije, za katero so značilni kooperativni in dokaj trdni
odnosi med avtonomnimi organizacijami” (Morath 1996, str. 2). Mitchell pojmuje
mrežo “kot specifični sklop povezav med določenimi skupinami ljudi” (Mitchell 1969,
str.2). Znotraj interorganizacijskih mrež se oblike sodelovanja delijo v horizontalno,
vertikalno in diagonalno obliko sodelovanja.
Interorganizacijske mreže so pogosto eksterne mreže, ki ne obstajajo v podjetjih,
temveč med podjetji. Znotraj interorganizacijskih mrež so opredeljeni drugi tipi mrež,
ki so podrobneje opisani v nadaljevanju, v začetku na splošno z opisom določenih
značilnosti ter v nadaljevanju na specifičnih primerih iz različnih držav.

Mreže podjetij
Strateške mreže
Splošni opis
Strateške mreže nastanejo s sodelovanjem podjetij po vertikali, nanizanih na verigi
dodane vrednosti znanja. Centralni udeleženec je podjetje, ki določa strukturo in
funkcijo mreže. Odnosi z ostalimi člani imajo značilnosti tržno naravnane in
hierarhične koordinacije.
Cilji so varovanje in/ali razvoj konkurenčnega položaja s kontinuirano inovacijo
‘proizvodov’. „Pozornost je usmerjena k višanju lastnega ugleda s sodelovanjem s
kompetentnimi partnerji iz področja znanosti in gospodarstva“ (Howaldt, Kopp 2007,
p. 173).
Specifične značilnosti
-

svetovanje (npr. pravno svetovanje), instrument/strategija za dolgoročno
zmanjšanje pomanjkanje kvalificiranih delavcev

-

podjetja imajo korist od novega znanja

-

osredotočanje na sektor/potrebe specifičnih področij, podpora potrebam
delodajalca in zahtevam industrije

-

izmenjava izkušenj, razvoj konkurenčnosti za mala podjetja

-

možnosti trženja in/ali oglaševanja sektorja, panoge in poklica

-

krepitev ugleda panoge, regije in poklica

Regionalne mreže
Splošni opis
Regionalne mreže so združenja podjetij, umeščenih v tržna področja, ki so močno
prizadeta, v vertikalni in horizontalni obliki. Primeri takih regionalnih mrež so
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silikonska dolina in “route 128” v ZDA (področje imenovano po avtocesti route 128
okoli Bostona, kjer so se v zadnjih 60ih letih ustalila high-tech podjetja, ki se
ukvarjajo z mikroelektroniko, ustanovljena iz strani Massachusetts Institute of
Technology) na področju mikroelektronike; Baden-Wuerttemberg v Nemčiji na
področju strojništva ter področje Emilia Romagna s tekstilno industrijo (Benetton) (cf.
Morath, F. 1996, str. 11).
Specifične značilnosti
-

npr. regionalno trženje (vzpostavljeno iz strani regionalnih oblasti ali
regionalnih podjetij v panogi) z namenom izboljšanja položaja podjetij

-

varovanje konkurenčnosti podjetja

Primer iz Nemčije
Splošni opis
Mreža OWL Mechanical Engineering je kombinacija regionalnega in strateškega tipa
mreže. Cilj mreže je okrepiti gospodarsko in tehnološko učinkovitost na področju
strojništva v regiji East Westphalia Lip na nacionalni in internacionalni ravni
konkurenčnosti. Industrija srednje velikih podjetij rešuje težave naraščajoče
globalizacije in hitrih tehnoloških sprememb z novimi oblikami kooperacije. Na ta
način želi zmanjšati pomanjkanje kvalificiranih delavcev in razviti strategije na zgodnji
stopnji, da bi se izognila pomanjkanju kvalificiranih delavcev v prihodnosti.
Tip mreže / klasifikacija
Ta tip mreže se uvršča mes strateške mreže podjetij z močnimi regionalnimi
značilnostmi.
Najpomembnejši cilji dela te mreže so:
-

utrditev gospodarskega in tehnološkega položaja regionalnih srednje velikih
podjetij na področju strojništva

-

razvoj lokacijskih prednosti za podjetja na trgu nacionalne in globalne konkurence

-

zagotavljanje obstoja in razvoja podjetij z namenom dolgoročnega zaposlovanja
iz trga delovne sile

Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Človeški viri in organizacija
-

izboljšati tehnološke spretnosti zaposlenih

-

doseči visoke standarde usposabljanja in kontinuirano nadaljnje usposabljanje

Izmenjava izkušenj
-

zagotavljanje obstoja podjetij v prihodnosti in zaposlovanje kvalificiranih delavcev
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-

redna izmenjava novih rezultatov za povečanje uspešnosti, učinkovitosti in
fleksibilnosti poslovnih procesov

-

stiki z univerzami, raziskovalnimi instituti za podporo pri inovacijah proizvodov in
delovnih procesov v podjetjih

Spodbujanje sodelovanja
-

trajno varovanje zaposlovanja in stabilizacija konkurenčnosti, predvsem za mala
in srednje velika podjetja

-

uporaba skupnega potenciala

-

razvoj novih izvoznih trgov s sodelovanjem in izmenjavo stikov mreže

Lokalno, regionalno trženje
-

povečati ugled podjetja v regiji

-

stiki s šolami, vrtci, informiranje o spretnostih in tehnologijah v proizvodnji

Primer iz Italije
Splošni opis
NANOFABER je projekt, ki ga vodi institut Research Institute for Nanostructured
Materials (ISMN) v okviru nacionalnega sveta za raziskave, National Research
Council (CNR). Gre za povezovanje in sinergično sodelovanje različnih raziskovalnih
centrov v regiji Emilia Romagna, z namenom spodbujanja inovacij in prenosa
tehnologij v regionalne institucije. Glavni cilj NANOFABER projekta je izboljšanje
možnosti za modifikacijo materialov za različne aplikacije in proizvodnja naprav z
novimi značilnostmi in področji uporabe. Glavne značilnosti projekta so:
-

nanokronstrukcija multifunkcionalnih in konvencionalnih materialov

-

dodajanje novih materialov v konvencionalne materiale

-

zagotavljanje neprekinjene proizvodnje elektro-aktivnih naprav, ki temeljijo na
multifunkcionalnih materialih

-

integriranje funkcionalnih sistemov za prepoznavanje in skladiščenje polimernih
materialov

-

usposabljanje, diseminacija in valorizacija dosežkov

Specifične ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranjih delavcev
Cilj NANOFABER projekta je ustanoviti in utrditi mreže laboratorijev, ki se ukvarjajo z
nano tehnologijami in nano proizvodnjo. Pričakuje se, da bo to postal center
odličnosti v regiji in referenčno središče na mednarodni ravni. Načrtovane dejavnosti:
•

razvoj interdisciplinarno integriranih raziskav, ki vodijo k vidnim dosežkom na
področjih znanstvenega in tehnološega razvoja;
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•

vzpostavitev trdnih odnosov z regionalnimi proizvodnimi centri, ki bi skupaj razvili
projekte z visokim tveganjem in kratkoročnimi rezultati (poudarek na izvedljivosti),
kakor tudi z dolgoročnimi rezultati (na znanju temelječi rezultati)

•

pridobitev človeških virov (visoke in sodobne kompetence in spretnosti) in opreme
za ustanovitev interdisciplinarnega raziskovalnega centra;

•

sistematično diseminiranje rezultatov raziskav med različne ciljne skupine
(celotna družba, mladina, proizvodni in ekonomski sektorji).

Neformalne mreže
Splošni opis
Neformalne mreže lahko opišemo kot povezovanje enako mislečih ljudi, da bi z
medsebojnim sodelovanjem posameznikov ali organizacij pomagali razviti in/ali najti
rešitve za določene probleme. Te mreže lahko kasneje postanejo formalne, če je
želja posameznikov/organizacij pridobiti koristi iz medsebojnega sodelovanja in
izmenjave dobrih praks.
Specifične značilnosti
Prednosti neformalnih mrež:
-

izmenjano znanje je vedno na najsodobnejši ravni

-

okrepitev komunikacije v podjetjih

-

možnost za razvoj dobrih odnosov med zaposlenimi in novimi sodelavci

-

ciljno, namensko prenašanje znanja, v obliki know-how, na področje, kjer je
potrebno

Primer iz Velike Britanije
Welsh Mechatronics Network
Welsh Mechatronics Network (WMN) spodbuja valižansko industrijo, da izkoristi
napredne raziskave in ostale podporne storitve, ki jih nudijo univerze, strokovne
institucije in vladne organizacije, za potrebe področja mehatronike, še posebno za
mala in srednje velika podjetja. ‘Mreža’ je organ, prvotno ustanovljen z zunanjim
financiranjem, z namenom spodbujanja valižanske industrije, da bi izkoristila
strokovna znanja, ki obstajajo v Walesu
Sektor malih in srednje velikih podjetij predstavlja pomemben del valižanske
industrije in ima možnost hitrega odziva na izzive na bolj inovativen način kakor
nekatera velika podjetja. Vendar pa tega potenciala velikokrat ne morejo izkoristiti,
predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali investicijskega svetovanja glede
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novih strojev in tehnologije, kakor tudi zaradi pomanjkanja zavedanja, kaj jim te nove
tehnologije lahko doprinesejo, v smislu rasti, dobička ali ohranitve tržnega deleža.
Ocenjeno je, da je od 60% do 80% valižanskih malih in srednje velikih podjetij
eleltronike, proizvodnje in sorodnih panog v taki ali drugačni obliki povezano z
mehatroniko. Vsako izmed njih ima možnost podpore, ki je ki je namenjena
podjetjem, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in razvojem novih ali obstoječih proizvodov,
in tistih, ki uporabljajo sisteme mehatronike v svoji proizvodnji ali proizvodnih
procesih.
Tip mreže
Članstvo v mreži je odprto za vsa podjetja, ki se ukvarjajo katerokoli kombinacijo
elektronike, strojne ali informacijske tehnologije, ali jo uporabljajo v svojih delovnih
procesih ali proizvodih.
Struktura WMN je široka in fleksibilna ter edinstvena v tem, da je horizontalno
integrirana preko različnih panog ali vertikalno integriranih organizacij, npr.
organizacij v elektronskem, avtomobilskem in proizvodnem sektorju.
Mehatronika se uporablja v vseh teh sektorjih (in v veliko drugih), pa naj je to
avtomatiziran proces, uporaba mehatronskih strojev v proizvodnji ali pa končni
izdelek, ki je lahko vse od mikroskopsko majhnega srčnega vsadka do letala z 250
sedeži. Glede na široko področje dejavnosti in različne panoge, mora biti mreža
dovolj fleksibilna, da zadosti potrebam malih in srednje velikih podjetij iz prav tako
velikega spektra industrij.
Študija primera
Proizvodno podjetje se je pred kratkim obrnilo na MEC za pomoč pri strojni obdelavi
zatiča za izmet, ki bi ga uporabili za brizgalni kalup. Zanimivost pri tem projektu so
bile dimenzije zatiča. Naloga, ki si jo je zastavilo podjetje je bila izdelati zatič s
strojno obdelavo, pri kateri je bilo potrebno maksimalni premer 1.00mm zmanjšati na
premer 0.15 mm
Podjetje je izkoristilo svoje članstvo v mreži MEC in je ponudilo, da izdela vzorec
zatiča zastonj ter ga pokaže svoji potencialni stranki. Pozitiven rezultat je omogočil
podjetju, da dokaže svoji potencialni stranki, da lahko izpolni njegove zahteve. S
prikazom mikro- velikosti je dokazalo, da je projekt, ki bi bil v preteklosti zavržen že v
pripravljalni fazi, mogoče doseči in ponoviti.
Specifični ukrepi za zmanjašnje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
S tehnično podporo mreža Welsh Mechatronics Network zagotavlja prenos
inovativne tehnologije v mala in srednje velika podjetja. Tako lahko mala in srednje
velika podjetja vlagajo v nadaljnje usposabljanje in prenos znanja ter s tem
zmanjšajo vrzeli v kvalifikacijah v podjetju.
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Primer iz Avstrije
Splošni opis
Pod določenimi pogoji lahko na AUTOMOTIVE-CLUSTERS (na avstrijskem
Štajerskem in v Zgornji Avstriji) gledamo kot na neformalno (delno tudi formalno)
mrežo. Automotive Cluster (AC) je medpanožna mreža za podporo inovativnih
projektov in mednarodno konkurenčnost podjetij v avtomobilski industriji.
Tip mreže/ klasifikacija
Automotive Cluster nudi svojim partnerjem dostop do informacij in platforme stikov.
Osredotoča se na ciljne, na potrebe nanašajoče se podatke. Trenutni spekter
poslovanja celotne panoge je predstavljen na spletnih straneh, v tiskanih publikacijah
in na prireditvah in je tako transparenten.
AC kooperativni program nudi dejansko podporo med iskanjem partnerjev, začetkom
in zaključkom projekta. Projekti so deležni dodatne spodbude v obliki financiranja iz
strani vlade Zgornje Avstrije, sodelovanja ki vodi k inovacijam, fleksibilnosti in
znatnemu večanju ugleda podjetja.
Tržne storitve večajo stopnjo prepoznavnosti AC mreže in regije. Predstavitve
tehnologij omogočajo neposredne stike z vodilnimi na področju proizvodnje in
dobaviteljev. Partnerji lahko uporabljajo AC medije, prireditve, simpozije in skupne
sejme za oglaševanje, namenjeno specifičnim ciljnim skupinam.
Pojaviti se na mednarodnem trgu je poseben izziv, s katerim se soočajo dobavitelji
avtomobilske industrije. V tem primeru, raznolike aktivnosti odlično pripravijo AC
partnerje za vstop na nove trge. Prenos informacij je ena izmed ugodnosti, kakor tudi
priložnost za izdelavo odličnega izhodišča za internacionalizacijo načrtov.
Mrežo Automotive Cluster Upper Austria upravlja Clusterland Oberösterreich GmbH,
ki je v lasti Technologie- und Marketinggesellschaft mbH (večinska last pokrajine
Zgornje Avstrije), Gospodarske zbornice Zgornje Avstrije in Industrijskega združenja
Zgornje Avstrije.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
AC partnerji imajo dostop do obsežnega usposabljanja, posebej prikrojenega za
potrebe avtomobilske industrije. Vsebine kot so kakovostni management in
proizvodne tehnologije, so pripravljene na način, ki je razumljiv vsem zaposlenim.
Strokovne prireditve in učne platforme spodbujajo prenos znanja in izkušenj in nudijo
idealno priložnost za navezovanje novih stikov.

Mreže usposabljanja
Splošni opis
Mreža usposabljanja je lahko sodelovanje šol in gospodarkega sistem, ki zagotavljajo
optimalno vajeniško usposabljanje za mlade, ki so zaključili šolanje, podjetjem pa
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mlade delavce z ustreznimi kvalifikacijami. Tak tip mreže ima vmesno funkcijo med
šolami, poklicnim usposabljanjem ter podjetji, z namenom izboljšanja usposabljanja.
Pomemben cilj je vzpostaviti stalno, dolgoročno in trajno okolje za različne trenutne
in (predvsem) prihodnje potrebe v poklicnem usposabljanju, s skupnim in usklajenim
delovanjem pomembnih udeležencev v gospodarskem sistemu, politiki in
izobraževalnih ustanovah. Delo tega tipa mrež je namenjeno stalnemu izboljšanju
sodelovanja med šolami in podjetji, kakor tudi sodelovanja med poklicnimi šolami in
podjetji.
Specifične značilnosti
-

visoko kakovostno strokovno usposabljanje, možnosti
specializiranega usposabljanja in usposabljanja vajencev

nadaljnjega

-

nova delovna mesta za vajence v podjetjih, ki izvajajo aktivno usposabljanje

-

izmenjava udeležencev in izvajalcev usposabljanja,
usposabljanju vajencev, zmanjšanje stroškov usposabljanja

-

večja fleksibilnost v izvajanju usposabljanja

sodelovanje

/

v

Primer iz Avstrije
Splošni opis
V treh avstrijskih deželah (Zgornja Avstrija, Tirolska in Vorarlberg) so bile že
ustanovljene institucionalizirane oblike združenj regionalnega usposabljanja, tretja ( v
Vorarlbergu) se je začela leta 2008. Ta regionalna združenja za usposabljanje
financirajo v veliki meri deželne vlade. Za izvajanje dejavnosti teh združenj je bilo
potrebno razširiti obstoječo organizacijsko strukturo regionalnih gospodarskih
zbornic.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Glavni cilj združenj za usposabljanje je spodbujanje dodatnih kvalifikacij za vajence
in podpora podjetjem, ki ne morejo sama zagotoviti vseh elementov usposabljanja.
Ta podjetja so deležna pomoči drugih podjetij in institucij za usposabljanje. Dodatna
cilja teh združenj sta: zagotoviti vajencem dodatne kvalifikacije na višji ravni e ter
prenos znanja, ki presega standardizirane poklicne profile. Pomoč mreže podjetjem
je finančna, organizacijska in v obliki svetovanja (npr. stiki s partnerskimi podjetji,
informacije o usposabljanjih, itd.).

Primer iz Italije
Splošni opis
Glavni cilj mreže v obutveni industriji je stabilizirati razvojne procese na lokalni ravni z
integriranimi aktivnostmi, ki vključujejo podjetja, socialne partnerje in lokalne
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institucije (občine, šole, lokalne agencije za delo itd.). Projekt se je lotil pomanjkanja
kvalificirane delovne sile in potrebe po ohranjanju tradicionalnega znanja in izkušenj
regionalnih proizvajalnih področij. Oba vidika sta pomembna dejavnika za razvoj
sektorja.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Cilj projekta je povečati lokalno dinamiko delovnega trga in spodbuditi zanimanje za
obutveno panogo med mladimi, s končnim ciljem: izboljšati in utrditi položaj
regionalne visoko-kvalitetne obutvene industrije ter učinkovati na kvaliteto proizvodov
in hkrati raven lokalnega zaposlovanja. Glavne aktivnosti projekta so bile:
1) Analiza in zbiranje podatkov, ki se nanašajo na:
-

Značilnosti proizvodne regije San Mauro Pascoli (podjetja in zaposleni);

-

Razvijati obstoječe mreže lokalnih institucij s posebnim poudarkom na
institucijah, ki delujejo na področju trga dela in zaposlovanja;

-

Aktivnosti, ki jih lahko izvajajo regija in posamezna podjetja z namenom
razvijanja partnerskih mrež;

-

Spodbuditi obstoječe komunikacijske in informacijske kanale za izmenjavo
informacij med podjetji, lokalnimi oblastmi, socialnimi partnerji, agencijami za
delo in institucijami za usposabljanje;

2) Evalvacija mrežnega modela za obutveni sektor;
3) Izvajanje in pilotski projekt povezovanja v mreže, ki vključujejo podjetja,
izobraževalne ustanove, lokalne oblati in socialne partnerje ter prilagoditev
modela lokalnim značilnostim področja San Mauro Pascoli;
4) Diseminacija rezultatov.

Primer iz Slovenije
Splošni opis
Podjetja v Sloveniji se samoiniciativno ne povezujejo v mreže na državni ravni
temveč bolj pogosto na regionalni. Kvalificirani delavci v Sloveniji raje delajo v
domačem kraju ali bližnji okolici. Redko se odločijo za selitev zaradi dela, na delo so
se pripravljeni voziti le v glavnih smereh, v velika mesta. Zaradi tega je v podjetjih
več zanimanja za lokalne ali regionalne mreže, od koder lahko pričakujejo večino
kvalificiranih delavcev. V lokalnih mrežah vidijo več ugodnosti kot v mrežah na
državni ravni.
Zanimivo je dejstvo, da pobude za povezovanje v mreže ne izvirajo iz podjetij,
temveč iz strokovnih šol, v sodelovanju s socialnimi partnerji, ob podpori in finančni
pomoči vlade (Ministrstva za šolstvo). Strokovne šole so se prve zavedale
zmanjšanja vpisa v programe strokovnega izobraževanja. Zaradi tega so začele z
obširnimi promocijskimi dejavnostmi, v katerih so predstavile strokovno
izobraževanje. Spremembe v šolskem sistemu in zakonodaji, ki so del izobraževanja
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preusmerile v podjetja, so šole postavile pred dejstvo, da je potrebno poiskati
partnerje v podjetjih.
Primer takega sodelovanja v Sloveniji so tako imenovana »Medpodjetniški
izobraževalni centri«. »Medpodjetniški izobraževalni center« ustanovijo Ministrstvo
za šolstvo in šport in velika podjetja v regiji, ob podpori Gospodarske zbornice
Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Glavni cilj »Medpodjetniškega
izobraževalnega centra« je spodbujati in izboljšati sodelovanje podjetij in
izobraževanja, kar vodi k bolj kvalitetnemu izobraževanju.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
“Medpodjetniški izobraževalni center” je zunanji izobraževalni center v sklopu
strokovne šole. Ustanovi ga Ministrstvo za šolstvo in šport in je delno financiran iz
strani večjih podjetij v regiji, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije. Center upravlja strokovna šola. Osnovne funkcije
»Medpodjetniškega izobraževalnega centra« so:
¾

izvajanje poklicnega usposabljanja vajencev in dijakov;

¾

zagotoviti pripravništvo odraslim (kvalifikacije in sprememba kvalifikacij,
specializacija in potrdila o znanju in spretnostih – zaposlenih in
brezposelnih);

¾

prispevati h kvaliteti poklicnega kadra na mednarodni ravni za potrebe
gospodarstva in obrti na inovativen in optimalen način;

¾

doseči integracijo sodobnih tehnologij v izobraževanje in usposabljanje
v poklicnih in strokovnih srednjih šolah, kakor tudi v višjih strokovnih
šolah

¾

spodbuditi gospodarske dogodke;

¾

motivirati učence osnovnih šol za poklicno izobraževanje;

¾

spodbuditi in razvijati tehnologije.

Primer iz Združenega kraljestva
The Alliance of Sector Skills Councils
The Alliance of Sector Skills Councils [Združenje sektorskih strokovnih svetov] je
nova organizacija, ki vključuje vseh 25 Sector Skills Councils (SSCs) [sektorskih
strokovnih svetov] s koncesijo v Združenem kraljestvu. To so organizacije, ki imajo
85% skupinski glas pri odločanju o pomebnih vprašanjih delovne sile. Glavni namen
združenja je:
− delovati kot kolektivni glas SSC-jev;
− spodbujati razumevanje vloge SSC-jev v kvalifikacijskem sistemu v Angliji,
Walesu, Severni Irski in Škotski;
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Tipi mrež v Evropi
− usklajevati politiko in strateški razvoj kvalifikacij
− nuditi pomoč pri razvoju učinkovitega delovanja SSC-jev.
Sector Skills Councils (SSCs) so državne organizacije, ki pokrivajo specifične
gospodarske sektorje v Združenem kraljestvu. Imajo štiri ključne cilje:
− zmanjšati kvalifikacijske vrzeli in pomanjkanje
− izboljšati produktivnost in poslovanje
− povežati možnosti za dvig kvalifikacij in produktivnosti za vse zaposlene
− izboljšati ponudbo izobraževanja (vajenstvo, višje in visoko izobraževanje,
nacionalni poklicni standardi (NOS))
SSC-ji nudijo delodajalcem edinstveno mesto, kjer lahko izrazijo potrebe po
kvalifikacijah in produktivnosti, ki se nanašajo na njihov sektor. Z druženjem v SSC
imajo delodajalci:
− boljše možnosti dialoga z vlado in vladnimi pisarnami po vsem Združenem
kraljestvu
− večji vpliv na politiko kvalifikacij in produktivnosti
− večji vpliv na izobraževanje in partnerje, ki izvajajo usposabljanje
− znatno javno investiranje
SSC-ji dosežejo te cilje s prispevanjem k razvoju nacionalnih poklicnih standardov,
oblikovanjem in potrjevanjem okvirov usposabljanja vajencev, s sklepanjem pogodb
o kvalifikacijah za določen sektor in oblikovanje sektorskih kvalifikacijskih strategij.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
SEMTA je Sector Skills Council za znanost, inženirstvo in proizvodne tehnologije.
Cilj organizacije je povečati spretnosti delovne sile in stopnjo kvalifikacije v vseh
osmih industrijskih sektorjih, ki jih zastopa in pospešiti produktivnost in
konkurenčnost dveh milijonov zaposlenih in 75,000 podjetij v svojem obsegu.
Pokrivajo vsa področja kvalifikacij, vključno s tehničnimi spretnostmi, izboljšanje
procesov in sposobnosti vodenja na vseh stopnjah, od operaterjev, obrtnikov in
tehnikov do managerjev.
Poleg tega spodbujajo izobraževanje in usposabljanje, mladih novih sodelavcev in
zaposlenih v vseh oblikah, polni študij na visoki šoli ali študij ob delu, v centru za
usposabljanje ali na delovnem mestu.

Primer iz Nizozemske
OBM Zwolle
Splošni opis
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Pred nekaj leti je organizacija Metaalunie vpeljala novi koncept regionalnega
sodelovanja med posameznimi podjetji ter izobraževalnimi ustanovami in ustanovami
za usposabljanje. Ta koncept se imenuje ‘Podjetje za usposabljanje Metal’
('Opleidingsbedrijf Metaal' or OBM).
Podjetja lahko kupijo delnice v OBM, da bi dobile visoko kvalificirane strokovnjake.
OBM zaposljuje študente za ustrezna podjetja, organizira usposabljanje in poskrbi za
potrebno administrativno dokumentacijo. V prihodnosti bodo, med drugim,
organizirali nadaljevalno poklicno usposabljanje (CVT) in vodenje študentov med
opravljanjem prakse v podjetju. Splošni kratkoročni cilj je povečati vpis študentov in
nadgraditi kompetence trenutnih strokovnjakov.
So sedaj je bilo ustanovljenih enajst OBM-ov. Njihove lokacije so razvidne iz spodaj
prikazanega zemljevida. Končni cilj je ustanoviti 20 do 25 OBM-ov.
Regional distribution of OBM’s (January 2009)

Vir: www.obm-metaal.nl

Oblike in dejavnosti posameznih OBMov se razlikujejo. OBM Zwolle (najbolj severno
na zemljevidu) je tukaj opisan kot primer.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
V OBM Zwolle sodelujejo naslednje organizacije:
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•

Nacionalna organizacija delodajalcev Metaalunie (za mala in srednje velika
podjetja v kovinski industriji). Ta organizacija je dala pobudo za ustanovitev OBM.

•

Nacionalni sklad za usposabljanje OOM (za mala in srednje velika podjetja v
kovinski industriji). Ta organizacija organizira in skrbi za finančne prispevke.

•

Regionalni center za usposabljanje Deltion College, s sedežem v Zwolle. Ta šola
je odgovorna za poklicno izobraževanje in za opremo in prostore.

•

Center za strokovno izobraževanje, usposabljanje in trg dela Kenteq. Ta
organizacija zagotavlja posebne storitve vodenja študentov in svetuje na področju
prilagajanja izobraževanja in trga dela.

•

Posamezna podjetja z delnicami v OBM. Ta poskbijo za vajence.

Poklicno izobraževanje se odvija v obliki vajenstva (kombinacija dela in šolanja).
Vrzel med šolo in podjetjem je zmanjšana s tem, ko ima podjetje več vpliva na
vsebine izobraževanja svojih vajencev. Na podlagi kompetenc, ki jih podjetje
potrebuje, ima vsak dijak/študent izdelan individualni program. To izobraževanje je
bolj praktično usmerjeno kot standardno strokovno izobraževanje, kar je bolj
privlačno, za dijaka/študenta in podjetje.
Trenutno je vpisanih okoli 70 študentov in v projektu sodeluje od 50 do 60 podjetij.
Pred kratkim je bil vzpostavljen tudi ‘bazen usposabljana’. S članstvom v tem bazenu
lahko študenti delajo in se učijo v različnih podjetjih med svojim izobraževanjem.
OBM deluje tudi kot pisarna kjer lahko sodelujoča podjetja izrazijo želje glede
njihovih potreb po usposabljanju (tako začetno kot nadaljevalno poklicno
izobraževanje). OBM poišče dobavitelja, ki lahko zadosti tem potrebam.

Mreže javnih in drugih institucij
Splošni opis
Mreže regionalnih in upravnih organov so v začetku kooperacije občin in javne
uprave posameznih regij. V sklopu tega obstajajo nadaljnji načini sodelovanja, npr.
gospodarske zbornice, obrtniške zbornice itd. Lokalne oblasti se nenehno soočajo z
novimi vsebinami in so vključene v izvajanje različnih politik. Iz tega razloga se je
oblikovanje tematskih mrež med občinami izkazalo kot pomemben dejavnik za
razprave in izmenjavo preverjenih dobrih praks.

Primer iz Združenega kraljestva
Program Heads of the Valleys temelji na 15-letni prenovljeni strategiji, razviti v
polnopravnem sodelovanju med petimi lokalnimi oblastmi (Rhondda Cynon Taf,
Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau-Gwent and Torfaen) in drugimi lokalnimi
interesnimi skupinami. Namen projekta je, lotiti se vzrokov za gospodarsko
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neaktivnost in drugih ključnih vprašanj v okviru valižanskega prostorskega načrta. Cilj
projekta je bil, da Heads of the Valleys postane bogata dinamična mreža skupnosti,
ki bo pripomogla k vzpostavitvi uspešnega poslovanja jugovzhodnega predela
Walesa-.
S sodelovanjem lahko valižanska vlada (WAG), lokalni organi, vlada Združenega
kraljestva in prostovoljni in privatni sektorji veliko spremenijo na področju Heads of
the Valleys.
Poglavitni cilji strategije temeljijo na 5 prioritetah:
•

privlačno, dobro izkoriščeno, zgodovinsko okolje

•

dinamično gospodarstvo, ki nudi nove priložnosti

•

visoko izobraženo, usposobljeno in bolj zdravo prebivalstvo

•

privlačen in skladen turizem in prostočasne dejavnosti

•

vera javnosti v skupno svetlo prihodnost.

Cilji za leto 2020:
•

vsi otroci in mladi v sklopu Heads of the Valleys bodo deležni enakega
začetka v svojem življenju, ne glede na njihovo družbeno okolje

•

ljudje bodo imeli dostop do obsežnega razpona akademskega in poklicnega
izobraževanja in priložnost, da se vpišejo na univerzo na tem področju

•

šole bodo dobro vzdrževanje in bodo spodbujale zdravje, zravo prehrano in
športne aktivnosti, nudile bodo dodatno učno pomoč in med seboj sodelovale

•

ljudje bodo pridobili znanje, spretnosti in priložnosti za ohranjanje dobrega
fizičnega in mentalnega zdravja.

V eni izmed lokalnih skupnosti, Rhondda Cynon Taf, so vzpostavili mrežo
izobraževalnih organizacij, da bi izboljšali razvoj znanja in s tem zagotovili bolj
ustrezno kvalificirano delovno silo. Mreža se imenuje Bro Dysg.
Bro Dysg (kar pomeni 'Učna skupnost') je mreža strateškega sodelovanja, odgovorna
za izobraževanje pred in po 16 letu v Rhondda Cynon Taf. V Bro Dysg vlada
prepričanje, da le s sodelovanjem pri oblikovanju priložnosti za posameznike,
skupnosti in podjetja, da sami načrtujejo in nadzorujejo svoje izobraževanje, lahko
razvijemo globoko predanost vseživljenjskemu učenju, ki je bistvenega pomena za
naše družbeno, gospodarsko in osebno udobje.
Misija Bro Dysg-a je "podpreti razvoj učnih skupnosti, ki so obsežne, stabilne in
okrepljene s sodelovanjem pri načrtovanju in skupnim delovanjem".
S sodelovanjem z lokalnimi mrežami in interesnimi skupinami bo Bro Dysg nadaljeval
z razvijanjem in utrjevanjem obstoječih partnerstev, spodbujal nove, inovativne
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načine delovanja, bolje načrtoval in dodeljeval vire za dobrobit vseh prebivalcev
Rhondda Cynon Taf. Kot del predanosti izboljšanju izobraževanja in
vseživljenjskega učenja je Bro Dysg has pred kratkim izdelal petletno strategijo,
katere namen je zagotoviti strateški okvir za vse, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne
procese v tem okrožju.
Strateške prednostne naloge so;
•

povečati podporo za vse udeležence izobraževanja, da bi jim omogočili doseži
polni potencial

•

izboljšati kvaliteto in dostopnost do informacij, nasvetov in vodenja za vse
udeležence izobraževanja

•

zagotoviti visoko kvaliteto življenja in delovnih spretnosti

Strategija temelji na vrednotah kot so: osredotočenje na udeleženca izobraževanja,
enakost priložnosti, sodelovanje, dostopnost in priznavanje dosežkov.
Pri oblikovanju dela Bro Dysg je pozornost namenjena naslednjim navzkrižnim
temam; izboljšanje osnovnih spretnosti, zadostiti potrebam posameznikov, družin in
skupnosti, družbena vključitev, dvojezičnost, zadostiti potrebam delodajalcev, itd.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Bro Dysg združuje višje predstavnike agencij in podjetij, ki delujejo v Rhondda Cynon
Taf na področjih izobraževanja, usposabljanja in učenja, da bi razvili učinkovite
rešitve za zadovoljevanje potreb udeležencev izobraževanja in lokalnega
gospodarstva. Z analizami trendov zaposlovanja, tržne inteligence in natančnega
načrtovanja, bo Bro Dysg:
•

oblikoval strateški pregled vseh izobraževalnih potreb v Rhondda Cynon Taf, na
podlagi analiz izobraževalnih poročil, zahtev industrije, gospodarske nedejavnosti
in ostalih relevantnih informacij.

•

razvil učinkovite mehanizme za skupno načrtovanje in oblikovanje politike med
vsemi sodelujočimi organizacijami, s pomočjo izdelave skupne Izobraževalne
strategije in strategije vseživljenjskega učenja za to področje in s pomočjo
odobrenih Akcijskih načrtov za izvajanje.

•

oblikoval ustreznedelovne skupine za načrtovanje delovnih nalog, ki bodo
koordinirale formulacijo in izvajanje določenih nalog, doseženih ciljev in časovnih
načrtov, ki so bili določeni v Akcijskih načrtih.

•

vzpostavil ustrezne mehanizme za skupno financiranje in raziskovanje, vključno z
nadzorom in koordinacijo skupnih izdatkov za eksterno financiranje ter nadzorom
skupnega proračuna, na podlagi letne revizije, upoštevajoč spremembe v
potrebah financiranja, kar mora potrditi Better Life Consortium ali vodja
strateškega načrtovanja posamezne organizacije, ki sodeluje v projektu.
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•

nadzoroval in koordiniral dogovore za pospeševanje sodelovanja med vsemi
lokalnimi agencijami in interesnimi skupinami na področju izobraževanja ter
sodelovanje lokalnih skupnosti v skupnih pobudah.

•

spremljal, ocenjeval in pregledoval izvajanje in rezultate Izobraževalne strategije
in strategije vseživljenjskega učenja, vključno s pripravo in diseminacijo Letnih
poročil o delu in napredku.

•

analiziral vpliv dela projektne skupine na novo zakonodajo, vladne smernice in
uredbe in na ostale pobude na področju izobraževanja ter podal pripombe ter jih
predložil Better Life Consortium-u v razmislek. Sprejemljivo je, da želi vsaka
sodelujoča organizacija spremljati in oceniti delo skupine.

Primeri iz Italije
Št. 1:
Splošni opis
Laboratorij za akustiko in vibracije (LAV) je eden izmed laboratorijev v mreži
Networked Laboratories (Net-Lab), in sodi v področje HI-MECH District for High
Mechanical Technology, kar pomeni, da je LAV eden izmed podpisnikov pogodbe,
podpisane med raziskovalnimi inšituti in podjetji v regiji Emilia-Romagna. Predlog
LAV-a je bil razvit sektorju multidisciplinarne akustike in vibracij, kar je velikega
pomena za podjetja v tem okrožju. Hrup in vibracije so velikega pomena za sektor
strojništva, ki je eden najmočnejših sektorjev v tej regiji. Hrup je potrebno zmanjšati,
zaradi udobja in zaradi strogih standardov. Vibracije je potrebno zmanjšati zaradi
upora in strukturne optimizacije komponent, ki so izpostavljenje tresljajem. Nadalje je
potrebno vibracije zmanjšati, da povečamo učinkovitost.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Ta mreža ima večnivojsko strukturo, ki jo določata tema raziskav in dinamika okrožja.
LAV, kot del NetLab-a, sodi v okrožje HI-MECH v regiji Emilia-Romagna. Cilj
strategije, razvite v regiji, je utrditi dinamiko regionalne proizvodnje, s pomočjo
raziskav, razvoja konkurence in inovacij, ki bi pospešile tehnološki razvoj v
proizvodnji ter razvoj znanja.
Pričakovani rezultat je vzpostavitev regionalnega centra za raziskave in inovacije, ki
bi razvil strategije in orodja za podporo tehnološkega prenosa znanja in pospešil
raziskovalno dejavnost.
Št. 2:
Splošni opis
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Mreža LARER se je razvila v okviru okrožja HIGH-MECH, na temelju pogodbe,
podpisane iz strani Ministrstva za izobraževanje, univerze in raziskave (MIUR) in
regijo Emilia Romagna.
Laboratorij za avtomatiko je bil ustanovljen z namenom razvijanja metodologij in
pripomočkov za industrijsko avtomatiko, s poudarkom na določenih področjih,
značilnih za avtomatiko, robotiko in avtomatskih strojev:
- izdelav modelov in analiza tehnik za kompleksne dinamične sisteme,
- nadzorne in kontrolne tehnike,
- oblikovanje strojne/programske opreme za porazdeljene sisteme nadzora.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Visoke kompetence sodelujočih partnerjev omogočajo integracijo informacijskega
inženiringa (avtomatski nadzor, elektrika, informatika) in strojnega inženiringa. Na ta
način lahko strankam zagotovimo proizvode in storitve za visoko avtomatizirane in
kompleksne sisteme, ki so v skladu z operacijskimi in okoljevarstvenimi zahtevami.
LARER je partner v mreži laboratorijev (Net-Lab), ki deluje v okrožju HI-MECH.

Primer iz Slovenije
Splošni opis
Obrtne zbornice v skladu z zakonodajo koordinirajo in vodijo register prostih delovnih
mest v slovenskih podjetjih. Ustanove, ki izvajajo poklicno izobraževanje, morajo
izpolnjevati splošne pogoje izobraževalnega sistema in zagotoviti ustrezne delavnice
za dijake/študente v poklicnem izobraževanju. Zbornice spodbujajo podjetja, da
nudijo učna mesta ter ponudijo podporo pri usposabljanju mentorjev. Podjetja, ki
sodelujejo v okviru srednjega poklicnega izobraževanja morajo zagotoviti primerne
delavnice in ustrezno usposabljanje za vajence.
Specifični ukrepi za zmanjšanje pomanjkanja kvalificiranih delavcev
Obrtna zbornica Slovenije objavi razpis prostih učnih mest pred vsakim začetkom
šolskega leta. Podatke o prostih učnih mestih javijo Ministrstvu za šolstvo in šport, ki
na podlagi dejanskega števila prostih učnih mest objavi razpis za vpis v srednje šole.
Na podlagi seznama podjetij, ki zagotavljajo prosta učna mesta, se lahko dijak odloči
za podjetje in podpiše učno pogodbo. Gospodarska zbornica Slovenije razpolaga z
registrom več kot 7000 učnih mest, čeprav je trenutno dejavnih le 1000 delodajalcev
in 1500 vajencev.
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