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V raziskavi Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 
iz leta 2009 so ugotovili, da imajo po opravljeni 
diplomi največ možnosti za zaposlitev diplomanti 
v zdravstvu in računalništvu, najmanj pa tisti 
na področju umetnosti in humanistike.1 Tudi v 
kasnejši raziskavi Univerze v Ljubljani, Zaposlenost 
diplomantov Univerze v Ljubljani iz leta 2013, so 
zapisali, da so fakultete, katerih diplomanti so »v vseh 
opazovanih letih2 zaposleni v nižjem odstotku, kot 
je odstotek celotne Univerze v Ljubljani […], AGRFT, 
ALUO in NTF«.3 Študija pokaže, da je povprečni delež 
diplomantov, ki so se zaposlili v času do 12 mesecev 
po zaključku študija in so na Univerzi v Ljubljani 
diplomirali v letih 2006 in 2010, 89,18 %, na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje pa 69,02 %.

Kljub omenjenim deležem imamo na Oddelku za 
industrijsko in unikatno oblikovanje UL ALUO na 

1 STA, »Po opravljeni diplomi imajo največ možnosti za zaposlitev diplomanti v 
zdravstvu in računalništvu«, Dnevnik, 13. 9. 2009, www.dnevnik.si/1042298520 
(dostop: 2. 1. 2021).
2 Preverjali so zaposljivost diplomantov, ki so diplomirali v letih med 2006 in 2010.
3 Janja Komljenovič et al., Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani, Univerza v 
Ljubljani, Ljubljana 2012, str. 24.
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podlagi vzdrževanih stikov z diplomanti in bivšimi 
študenti 2. stopnje drugačno razumevanje stanja. Naše 
bivše študente namreč redno srečujemo v podjetjih, kot 
so M Sora, Adria Mobil, Hisense Gorenje, Elan, Seascape 
idr. Analiza panoge oblikovanje v Sloveniji4 Centra za 
kreativnost in Inštituta za ekonomska raziskovanja 
je ustvarila dobro podlago za to, da naše razumevanje 
stanja zaposlenosti bivših študentov 2. stopnje dejansko 
preverimo in kvantificiramo. 

Med oktobrom in novembrom 2020 smo izvedli 
nišno raziskavo. Narejena je bila med vsemi bivšimi 
študenti magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Industrijsko in unikatno oblikovanje na UL ALUO,5 
ki so redno obiskovali študijske dejavnosti vsaj eno 
študijsko leto. Z raziskavo smo se načrtno osredotočili 
na prve štiri generacije, vpisane na bolonjski študijski 
program 2. stopnje (od 2013/2014 do 2016/2017).6 Diplo-
manti (62,5 %) iz omenjenih generacij, ki so sodelovali v 
raziskavi, so magistrirali v letih od 2015 do 2019.

Rezultati analize so pokazali, da je bilo med vsemi 
sodelujočimi konec leta 2020 zaposlenih7 91,30 %. 
Delež tistih, ki so se zaposlili v času do 12 mesecev po 

4 Analizo sta septembra 2020 pripravila Nika Murovec in Damjan Kavaš z Inštituta za 
ekonomske raziskave. Trenutno še neizdana publikacija.
5 V raziskavo so bili vključeni vsi študenti 2. stopnje smeri Industrijsko oblikovanje, z 
izjemo dveh študentov (za obrazložitev glej opombo 8). Raziskava tudi ne zajema štu-
dentov oblikovanja stekla in keramike, saj je do prvega vpisa študentov na 2. stopnjo 
prišlo šele v študijskem letu 2018/2019.
6 Kasnejše generacije v večji meri beležimo še kot aktivne študente. Številni tudi še 
vedno imajo status študenta.
7 Pri opredelitvi pojma zaposlenost smo sledili publikaciji Komljenovič et al., 
Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani, ki zaposlenost definira kot »prispevek k 
proizvodnji ali storitvam za zameno plačila (denarno ali nedenarno) za vsaj eno uro v 
referenčnem času, to je v tednu ali dnevu«. Za več gl. stran 7 omenjene publikacije.

zaključku študija (ali izgubi študentskega statusa), 
je bil 93,47 %, od tega jih je imelo 96,42 % končan 
magisterij. Novembra 2020 je bil delež zaposlenih s 
končanim magisterijem 92,85 %. Delež vseh zaposlenih 
za nedoločen čas pa je znašal 64,28 %. Rezultati 
raziskave torej kažejo sliko, ki je diametralno 
nasprotna obema zgoraj omenjenima raziskavama. 
Hkrati pa ustvarjajo dobro popotnico vsem, ki se 
odločajo za poklic industrijskega oblikovalca, ter 
tvorijo enega od kriterijev za nadaljnjo evalvacijo 
magistrskega študijskega programa industrijskega 
oblikovanja na UL ALUO.
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Obdobje raziskave: oktober in november 2020

Skupno število vseh, ki smo jih prosili za odgovor: 488

Število po letnikih:
2013/2014: 13
2014/2015: 9
2015/2016: 13
2016/2017: 13
Od tega žensk: 28 (58,33 %)
Od tega moških: 20 (41,67 %)

Uspešno jih je magistriralo 30 (62,5 %).
Število tistih, ki so uspešno magistrirali, po letnikih:
2013/2014: 11 (84,61 %)
2014/2015: 5 (55,55 %)
2015/2016: 9 (69,23 %)
2016/2017: 5 (38,46 %)
Od tega žensk:  20 (66,66 %)
Od tega moških: 10 (33,33 %)

Število respondentov: 38 (79,17 %)
Skupno število upoštevanih odgovorov: 46 (95,83 %)9

Od tega sodelujočih s končanim magisterijem: 28 (93,33 %)

8 Iz raziskave smo izpustili dva študenta. Oba sta se na študij vpisala v študijskem letu 
2014/2015, a sta ga opustila že pred samim začetkom študijskega leta ali pa po prvih 
dveh mesecih študija. Raziskavo smo opravili med vsemi študenti, ki so v študijskem 
procesu sodelovali vsaj eno študijsko leto.
9 Podatke smo preverjali in dopolnili s pomočjo baze Linkedin/Bizi.
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Število tistih, ki so delali že v času študija: 40 (86,95 %)10

Od tega na študentsko napotnico: 38 (95 %)
Od tega kot redno zaposleni: 2 (5 %)
Od tega žensk: 23 (57,5 %)
Od tega moških: 17 (42,5 %)
Število tistih, ki med študijem niso delali: 4 (8,69 %)
Ni podatka: 2 (4,34 %)

Število tistih, ki so dobili zaposlitev pri delodajalcu, 
s katerim so sodelovali že v času študija: 16 (40 %)11

Od tega žensk: 13 (81,25 %)
Od tega moških: 3 (18,75 %)

10 Deleži so izračunani glede na skupno število respondentov: 46. Velja za vse sklope, 
razen kjer je navedeno drugače.
11 Deleži so izračunani glede na skupno število tistih, ki so delali že v času študija: 40. 
Od tega se jih 22 ni zaposlilo pri istem delodajalcu. Za 2 respondenta podatka
nismo prejeli.

1. Primerjava med številom študentov, ki so opravljali 
študentsko delo, in številom študentov, ki so po koncu
študija pri istem delodajalcu dobili zaposlitev

št. tistih, 
ki so opravljali 

študentsko delo

št. tistih, 
ki so pri istem 
delodajalcu 
po koncu 
študija 
dobili redno 
zaposlitev
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2. Delež zaposlenih v prvem letu po koncu študija

zaposleni 93,5 %

brezposelni 4,3 %

ni podatka 2,2 %

Število tistih, ki so se zaposlili v prvem letu po 
magistriranju/izgubi študentskega statusa: 43 (93,47 %)
Od tega žensk: 25 (58,14 %)
Od tega moških: 18 (41,86 %)
Od tega s končanim magisterijem: 27 (96,42 %)
Brezposelni: 2 (4,34 %)
Ni podatka: 1 (2,17 %)

3. Delež zaposlenih konec leta 2019 s končanim 
magisterijem in brez njega

zaključen
magisterij 61,0 %

nezaključen 
magisterij 39,0 %

Število  zaposlenih konec leta 2019: 41 (89,13 %)
Od tega žensk: 24 (58,53 %)
Od tega moških: 17 (41,46 %)
Od tega s končanim magisterijem: 25 (89,28 %)
Zaposleni za nedoločen čas: 28 (68,29 %)
Zaposleni za določen čas: 3 (7,31 %)
Samostojni podjetniki: 5 (12,19 %)
Samozaposleni v kulturi: 4 (9,75 %)
Delo prek avtorske pogodbe: 1 (2,43 %)
Brezposelni: 4 (8,69 %)
Ni podatka: 1 (2,17 %)
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Število zaposlenih novembra 2020: 42 (91,30 %)
Od tega žensk: 24 (57,14 %)
Od tega moških: 18 (42,85 %)
Od tega s končanim magisterijem: 26 (92,85 %)
Zaposleni za nedoločen čas: 27 (64,28 %)
Zaposleni za določen čas: 1 (2,38 %)
Samostojni podjetniki: 8 (19,04 %)
Samozaposleni v kulturi: 5 (11,90 %)
Delo prek avtorske pogodbe: 1 (2,38 %)
Število tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas in 
imajo hkrati registriran popoldanski s. p.: 4 (9,52 %)
Število tistih, na katerih zaposlitev je vplival covid-19: 
3 (6,52 %)12

Brezposelni: 4 (8,69 %)

 

12 Pri eni osebi je prišlo do prekinitve redne zaposlitve, pri drugi do prekinitve dela 
za določen čas, pri tretji pa je covid-19 preprečil predvideno zaposlitev 
spomladi 2020.

4. Zaposlitveni status, november 2020

brezposelni 8,7 %

zaposleni 91,3 %

5. Oblike zaposlitev, november 2020

zaposleni za
nedoločen čas 64,3 %

zaposleni 
za določen čas 2,4 %

delo preko avtorske 
pogodbe 2,4 %

samostojni
podjetniki 19,0 %

samozaposleni
v kulturi 11,9 %
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Število zaposlenih v zasebnem sektorju: 39 (92,85 %)13

Od tega žensk: 24 (61,53 %)
Od tega moških: 15 (38,46 %)

Število zaposlenih v javnem sektorju: 2 (4,76 %)
Od tega žensk: 0
Od tega moških: 2 (100 %)

Število zaposlenih v društvu, združenju: 1 (2,38 %)
Od tega žensk: 0
Od tega moških: 1 (100 %)

13 Deleži po sektorjih so izračunani glede na število zaposlenih novembra 2020: 
42, po spolu pa glede na število zaposlenih v posameznem sektorju.

6. Primerjava deleža zaposlenih v zasebnem, javnem in 
nevladnem sektorju, november 2020

društva, 
združenja 2,4 %

zasebni sektor 92,9 %
javni sektor 4,8 %

Število zaposlenih s končanim magisterijem: 26 
(92,85 %)14

Od tega žensk: 17 (65,36 %)
Od tega moških: 9 (34,61 %)
Število brezposelnih s končanim magisterijem: 2 (7,14 %)

14 Delež je izračunan glede na število respondentov s končanim magisterijem: 28.

7. Zaposlenost tistih s končanim magisterijem, 
november 2020

zaposleni 92,9 %

brezposelni 7,1 %
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