
Ste zadovoljni s trenutnim so-
delovanjem z gospodarstvom 
na področju IKT? (mednaslov)
Slovenija nujno potrebuje nova 
in sveža vlaganja v tehnološki 
razvoj, okrepiti mora razvojne 
oddelke podjetij ter sodelova-
nje med znanostjo, industrijo in 
šolstvom. Uspešen in hiter pre-
nos teoretičnih znanj v prakso 
skozi projektno sodelovanje 
univerz in podjetij lahko znan-
tno pripomore k hitrejši oživi-
tvi gospodarstva, odpravljanju 
posledic trenutne gospodarske 
krize, odpiranju novih visoko-
kvalificiranih delovnih mest ter 

splošemu družbenemu razvoju. 
V zaostrenih gospodarskih razmerah je obvladovanje stroškov 
sicer razumljivo in nujno, a hkrati le vlaganja v raziskave, razvoj 
in projektno sodelovanje omogočajo obstoj in nadaljnjo rast 
podjetij. Dobra razvitost informacijsko-komunikacijskih tehno-
logij (IKT) je temelj za visoko dodano vrednost v gospodarstvu, 
učinkovito javno upravo, napredno šolstvo, dobre in uporab-
niku prijazne storitve (zdravstvo, ekologija, transport, energija 
…).

Se mladi zavedajo teh izzivov, vidijo svojo priložnost v IKT, 
morda tudi kot inženirji podjetniki? 
Mlade, ki so danes vključeni v šolski sistem, v velikem delu iz-
obražujemo in pripravljamo za poklice, ki še ne obstajajo, za 
reševanje vprašanj in težav, ki jih še ne poznamo, in za znanja, 
za katera ne vemo, da bodo čez 10, 15 ali 20 let lahko odločilno 
pripomogla k tehnološkemu in hkrati splošnemu družbenemu 
napredku. Države, ki se zavedajo ključnega kadrovskega poten-
ciala v mladih, v izobraževanje pogosto vlagajo 20 odstotkov ali 
celo več svojega BDP. 
IKT je globalna »veda« in izobrazba, pridobljena na tem podro-
čju, omogoča zaposlitev povsod po svetu, zato je pomembno, 
da se mladi zavedajo te perspektivnosti pri odločanju o svoji 
izobraževalni in karierni poti. V prihodnjih štirih letih bo samo 
evropski prostor potreboval več sto tisoč novih inženirjev in 
strokovnjakov s področja IKT. Panoga IKT ponuja odlične mo-
žnosti tudi za samostojno podjetništvo, saj statistika slovenskih 
start up podjetij kaže, da jih je večina prav s področja IKT oziro-
ma telekomunikacij.

Kako se filozofija poslovnežev ujema z doktrino fakultetnih 
profesorjev? 
Zelo dobro, če se oboji zavedajo koristi, ki jih tako sodelova-
nje prinaša. Pomembno je, da podjetniki ohranijo stalen stik z 
znanstveno-raziskovalnimi inštituti, najnaprednejšimi izdelki in 
storitvami, s čimer laže sledijo tehnološkemu razvoju ali ga celo 
prehitevajo. Na drugi strani pa je nujno, da akademski kadri so-
delujejo in izmenjujejo znanje z industrijo, saj pri takem sode-
lovanju pridobijo izkušnjo produktnega razmišljanja, zavedanje 
o trgu ter podjetniškem obnašanju. Lahko rečemo, da bi morali 
podjetniki toliko časa preživeli na fakulteti, kot bi ga profesorji 
v podjetju. 
Trenutni habilitacijski sistem žal temelji zgolj na objavljanju 
člankov in ne spodbuja sodelovanja fakultetnih delavcev v kon-
kretnih gospodarskih projektih, saj tako sodelovanje ni ovre-
dnoteno in priznano. Zavedati se je treba, da je projektno delo 
z gospodarstvom, poleg siceršnjih pedagoških in raziskovalnih 
dejavnosti, precej naporno in vzame veliko časa. Na obeh stra-
neh gre hkrati tudi za razvoj kadrov. Tako imamo izrazito »win-
-win« situacijo.

Kako obsežno je vaše sodelovanje z gospodarstvom? 
Na Fakulteti za elektrotehniko prinašajo nepedagoške dejavno-
sti že približno polovico prihodkov, v Laboratoriju za telekomu-
nikacije (LTFE) pa je delež celo še večji. LTFE (www.ltfe.org) že 
več desetletij v projektno delo s podjetji vključuje študente že 
med študijem, sodeluje v številnih domačih in tujih projektih 
z gospodarstvom, drugimi znanstveno-raziskovalnimi ustano-
vami, povezavami in pobudami, kot so tehnološki parki, teh-
nološke platforme, Tehnološka mreža ICT, razvojni centri, ki vsi 
spodbujajo velik pretok in izmenjavo znanja ter izkušenj. LTFE 
s svojo multidisciplinarno ekipo vrhunskih sodelavcev lahko 
podjetjem ponudi celoten spekter storitev in rešitev, od razi-
skav, načrtovanja, testiranja, specifikacij, implementacije pa do 
kasnejšega vzdrževanja in nadgrajevanja. 
Pretekle izkušnje sodelovanja tako z največjimi kot tudi z manj-
šimi podjetji LTFE omogočajo, da posameznemu projektnemu 
partnerju ponudi najustreznejšo rešitev v dogovorjenih rokih, 
individualno obravnavo in odlične strokovnjake s posameznih 
področij. Z željo omogočiti čim enostavnejši dostop do znanj 
za podjetja smo zasnovali tudi LTFE IKT Akademijo, ki vključuje 
obsežen izbor lastnih aktualnih izobraževalnih vsebin in tema-
tik ter tudi omrežno akademijo Cisco in akademijo Apple. LTFE 
IKT Akademija (www.ict-academy.eu) je odličen primer dobre 
prakse mehanizma za prenos znanja v smeri od izobraževalne 
ustanove, v tem primeru LTFE, k podjetjem in industriji.
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