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UVODNA BESEDA
9. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. 11. 2019 na Višji strokovni
šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled na Bledu. Namenjena je bila ravnateljem in
direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki
sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost
izobraževanja v Sloveniji. Skupno se je konference udeležilo 59 predstavnikov 36 različnih
institucij - javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, študentov, podjetij, CPI, MIZŠ, NAKVIS.
V uvodu je gostitelj mag. Peter Mihelčič, direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in
turizem Bled pozdravil navzoče, predstavil institucijo in poudaril pomembnost dogodka za vse
navzoče. Predstavil je tudi skupino študentov, ki so sodelovali na 32. konferenci AEHT v Splitu
in dosegli odlične rezultate ter skupno 4 medalje. Pozdrav je izrekel tudi predsednik Skupnosti
VSŠ, Alojz Razpet. V uvodnem pozdravu je sodelovala tudi vodja sektorja za višje šolstvo in
izobraževanje odraslih na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, mag. Katja Dovžak,
ki je izpostavila pomembnost kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju, povezovanja
med ključnimi deležniki in medsebojno sodelovanje. Odraz tega sodelovanja je tudi strategija
višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2020-2030, katera je trenutno v medresorskem
usklajevanju.
Moto letošnje konference 'Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja' je
povezoval 3 plenarna predavanja:
1. Marko Lotrič, direktor podjetja LOTRIČ Meroslovje, d.o.o., ki je predstavil sistem
kakovosti v podjetju LOTRIČ Meroslovje, d.o.o. . Njegovo podjetje je l. 2016 prejelo
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.
2. Andrej Poklič, direktor GKN Driveline Slovenija - podjetja, ki je bilo prejelo Priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost v l. 2018. G. Poklič je predstavil sistem
kakovosti v podjetju.
3. Tatjana Horvat iz Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je podrobneje
predstavila usmeritve za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol ter
ECTS in spremljanja obremenitve študentov projekt.
Program se je nadaljeval s podelitvijo Priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike
Slovenije. Priznanje sta podelila mag. Gabrijela Kotnik in Alojz Razpet, ki sta se ob podelitvi
priznanj vsem dobitnikom zahvalila in jim čestitala v imenu Skupnosti višjih strokovnih šol
Republike Slovenije. Mag. Kotnik je izpostavila, da so na razpis Skupnosti VSŠ pravočasno
prispeli 4-je predlogi, po pozivu k dopolnitvi je bil posredovan še 1 dodaten predlog.
Dobitniki priznanj za leto 2019 so tako postali: direktor Višje strokovne šole Academia
Maribor, Žan Dapčevič, za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja
in izmenjavo dosežkov na področju višješolskega izobraževanja, diplomant Višje strokovne
šole Prometne šole Maribor, Mitja Lešnik, za izjemne dosežke na področju razvoja višjega
šolstva in študentka Višje strokovne šole Prometne šole Maribor, Manuela Tibaut, za izjemne
dosežke na področju razvoja višjega šolstva.
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Mag. Kotnik je poudarila, da se v Komisiji za kakovost in Upravnem odboru zavedajo, da
obstaja in je še veliko zaslužnih posameznikov, ki gradijo višje strokovno izobraževanje. Zato
je pozvala članice, da sodelujejo tudi na prihodnjem razpisu.
Sledile so 3 okrogle mize na teme: specializacija in prenova programov za prihodnost, primeri
dobrih praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter vključevanje študentov v projektno
delo.
1. okroglo mizo Specializacija in prenova programov za prihodnost je moderiral mag. Gregor
Rak, sodelovali sta mag. Katja Dovžak (MIZŠ) in Majda Gartner (CPI). Namen okrogle mize je
bil, da se odpira tema o prenovi programov in prenovi specializacij, s katero imajo VSŠ kar
nekaj težav. V Sloveniji imamo 38 javno sprejetih študijskih programov, 65 višjih šol. Kar 28
programov je bilo sprejetih leta 2007 in od takrat večina ni bila spremenjenih, posledično so
zelo zastareli. Zadnja prenova je bila leta 2015. Katja Dovžak (MIZŠ) je povedala, da je pot do
novih študijskih programov oziroma prenove le-teh jasna. Pobuda mora priti s strani
delodajalca. Zadnji primer izpopolnjevanja programa (s strani DOBA Maribor) je v teku in MIZŠ
pri tem ne sodeluje. Po besedah Dovžakove MIZŠ ni seznanjen s pobudami o prenovi, vedo
pa, da ima CPI na mizi v sklopu Evropskih socialnih skladov nekaj pobud za izpopolnjevanje
javno veljavnih programov. Opozorila je tudi, da po izkušnjah MIZŠ, je moč opaziti
pomanjkanje komunikacije med zbornico, šolo in CPI. Majda Gartner (CPI) je povedala, da
pobude prihajajo, da so nekateri programi v izdelavi oz. v pred-pilotni fazi izvajanja. Nataša
Hafner Vojčić (MIZŠ) je še dodala, da je v načrtu 2020 program prenove, sicer s področja
pametnih stavb, kozmetike, gradbeništva, ekonomije … Šole so opozorile še na problematiko
predolgih rokov, kar daje delodajalcem vtis, da so šole neresne.
2. okroglo mizo Primeri dobrih praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti je vodila mag.
Gabrijela Kotnik, sodelovali sta Maja Milas in Tatjana Horvat. Predstavnici NAKVIS-a
opozorita, da so strateško planiranje in cilji določeni preveč na splošno. Cilji naj bi bili
uresničljivi, konkretni, specifični, preverljivi in časovno umeščeni – kar največkrat pogrešajo.
Dobro bi bilo zastavljati manj strateških ciljev in bi ti bili bolje opredeljeni – predvsem bolj
specifični, preverljivi in časovno umeščeni. Potem je lažje spremljanje uresničevanja teh ciljev
in tudi spremljanje evalvacijskih učinkov. Akcijski načrti bi morali biti čim bolj konkretni - s
časovnico in določbami sodelujočih ter odgovornosti le teh – vključiti bi morali čim širši
spekter deležnikov. Strateški svet naj se formalno vključi v pripravo in oblikovanje strateškega
načrta. Strateških ciljev se ne more prenesti z ene šole na drugo, saj morajo biti ti prilagojeni
glede na specifike vsake šole posamezno. Cilj NAKVIS-a ni, da so samoevalvacijska poročila
enaka – vsaka VSŠ naj vključi tiste informacije, ki so zanjo in za njene deležnike najbolj
relevantne – pripravljajo ga šole zase in zato, da javnosti pokažejo svojo samooceno. Na
osnovi tega ni smiselno, da bi se pripravil skupni obrazec, poenoten za vse. Med razpravo
udeleženci pridejo do sklepa, da je mogoče druga pot do podatkov - organiziranje osebnih
srečanj z delodajalci (bolj sistematičen stik), kjer bodo VSŠ dobile bolj merodajne odgovore
kot zgolj z anketnimi vprašalniki. NAKVIS opozori tudi, da je dokumentacija s strani VSŠ včasih
preobsežna in predstavlja veliko obremenitev za podporne službe. Raje naj bo bolj usmerjena
v vsebinsko presojo in naj se več pozornosti nameni sami vsebini kot nizanju kvantitativno
pridobljenih podatkov. Predlaga, da se v samoevalvacijsko poročilo vključi povzetek in spletna
povezava do posameznih dokumentov, objavljenih na spletišču.
3. okroglo mizo je moderirala mag. Andreja Peserl, med predstavniki šol. Razprava pokaže,
da obstajajo različne oblike projektov po šolah, nekaj teh je predstavljenih na spletnih straneh
posameznih šol. Prometna šola Maribor predstavi strokovne projekte z gospodarstvom, ki jih
izvajajo v sklopu izobraževalnega procesa. Hkrati so tudi diplomske naloge oblika projektov.
Študentka Lesarske šole Maribor, Alenka Brlogar meni, da se za sodelovanje študent odloči s
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ciljem, da pridobi več znanj in izkušenj: informativni dnevi, sodelovanje s podjetji, projektni
tedni na šoli (od ideje do predstavitve izdelka), projekti z obštudijskimi aktivnostmi. Veliko
vlogo ima motivacija, proaktivnost študenta in tudi možnost, da študenti sami oblikujejo
aktivnosti projekta. Šolski center Slovenj Gradec spodbuja študente, naj pripravijo realne
študije realnih naročnikov, s čemer pridobivajo kreditne točke. Študenti so ocenili izkušnjo kot
izjemno pozitivno, vendar ta zahteva veliko časa in napora predavatelja. Šolski center Škofja
Loka meni, da je nujno, da mora biti praktično izobraževanje povezano s pripravo diplomskega
dela. G. Igor Hanc omeni, da so kot šola trenutno v fazi dogovarjanja s podjetji, kako projektno
delo uvesti sistemsko v izobraževalni proces. Šolski center Celje, g. Peter Četina predstavi
izkušnje sodelovanja s podjetji, ki so izkazale tudi slabosti: organizacija dogodkov
(pomanjkanja časa s strani podjetij, čas procesa kamor se uvršča problem podjetja – motenje
procesa, priznavanje in nagrajevanje študentov). BC Naklo omeni, da študenti poskušajo
pripraviti izdelke že do faze prodaje, testirajo lastne ideje/zamisli skozi projektno delo.
Udeleženci se strinjajo, da so primer dobre prakse učna podjetje, ki omogočajo
medpredmetno povezovanje ter praktično izvedbo, kjer je projektno delo standard
poučevanja. Težava je v nagrajevanju tako študentov kot predavateljev, v kolikor je to dodatna
obveznost (in ne del izobraževalnega procesa). Obstaja realen kadrovski problem za izvajanje
projektov. Slabost krajšega cikla je, da v 1. letniku predavatelji še ne poznajo študentov in
njihovih resničnih zmožnosti / interesov za projektno delo.
Sledil je prispevek Jasmine Poličnik na temo Živeti projekte, s katerim je v okviru projektov
prikazala način predstavitve višjega strokovnega izobraževanja v mednarodnem okolju v –
predstavlja se kakovost in praktično izobraževanje kot specifiki višješolskega izobraževanja.
V nadaljevanju konference je bilo predstavljenih 5 strokovnih referatov: Digitalno
komuniciranje z deležniki za potrebe testiranja trga in upoštevanje GDPR (Sonja Kukman),
Nemogoče je ne komunicirati (mag. Andreja Bizjak), Dodana vrednost v izobraževalnem
procesu: Projekt "Učilnica na prostem" (Alenka Brlogar) in Medpredmetno povezovanje v
procesu izboljšave kompetenc bodočih diplomantov in uporaba kvalitativnih metodoloških
pristopov (mag. Polona Žigon). Sledila je razprava, ki jo je vodila dr. Andreja Križman.
Predlogi udeležencev:
• organizira se delavnica / izobraževanje o terminoloških pojmih in njihovih pomenih
(strategija, vizija, strateški načrti ...) ter o različnih vrstah ciljev,
• organizira se delavnica oz. izobraževanje o tem, kako učinkovito analizirati kvalitativno
pridobljene podatke, kvalitativne metode (fokusne skupine, (poglobljen) intervju,
osebna srečanja in razgovori ...),
• Skupnost VSŠ naj organizira tekmovanje iz podjetništva za višješolske študente.
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PROGRAM DOGODKA
8.30 – 9.00
9.00 - 9.15

9.15 – 9.45
9.45 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45

11.45 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00

Uvodni del
Registracija udeležencev
Mag. Peter Mihelčič, direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes
in turizem Bled – pozdrav gostitelja
Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ – pozdrav organizatorja
Mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport –
pozdrav
Plenarni del
vodi mag. Gabrijela Kotnik

LOTRIČ Meroslovje, d. o. o. - predstavitev sistema kakovosti in poslovne odličnosti
Marko Lotrič, direktor
GKN Driveline Slovenija – predstavitev sistema kakovosti in poslovne odličnosti
Andrej Poklič, direktor
Usmeritve za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol
Nakvis, Tatjana Horvat
ECTS – spremljanje obremenitve študentov
Nakvis, Tatjana Horvat
Odmor
Predstavitev rezultatov razpisa za podelitev diplome za odličnost v VSŠ
Predstavitev rezultatov razpisa za priznanja Skupnosti VSŠ
Okrogle mize:
1. Specializacija in prenova programov za prihodnost, sodeluje CPI in MIZŠ
2. Primeri dobrih praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti, sodeluje NAKVIS
3. Vključevanje študentov v projektno delo, sodeluje Lesarska šola Maribor
Živeti projekte
Skupnost VSŠ, Jasmina Poličnik
Predstavitev izbranih prispevkov
vodi dr. Andreja Križman
ZAKLJUČEK in KOSILO

Predstavitev izbranih prispevkov
Predstavitve in razpravo vodi dr. Andreja Križman
12.45 – 13.05
13.05 – 13.25
13.25 – 13.45
13.45 – 14.05
14.05 – 14.25
14.25 – 14.40

NEMOGOČE JE NEKOMUNICIRATI, mag. Andreja Bizjak
DODANA VREDNOST V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU: PROJEKT "UČILNICA NA PROSTEM",
Alenka Brlogar
DIGITALNO KOMUNICIRANJE Z DELEŽNIKI ZA POTREBE TESTIRANJA TRGA IN
UPOŠTEVANJE GDPR, Sonja Kukman
SPLETNA UČILNICA KOT OSREDNJI KOMUNIKACIJSKI KANAL MED ŠOLO IN ŠTUDENTI,
mag. Stanislav Levičar
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V PROCESU IZBOLJŠAVE KOMPETENC BODOČIH
DIPLOMANTOV IN UPORABA KVALITATIVNIH METODOLOŠKIH PRISTOPOV, mag. Polona
Žigon
Razprava in zaključek
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1. DIGITALNO KOMUNICIRANJE Z DELEŽNIKI
ZA POTREBE TESTIRANJA TRGA
IN UPOŠTEVANJE GDPR
Sonja Kukman, univ. dipl. ekon.
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola
E-naslov: sonja.kukman@esnm.si
Povzetek:
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, ne sodeluje z okoljem le na
področjih, ki pokrivajo zakonito delovanje šole, ampak tudi za potrebe testiranja trga.
Tovrstno komuniciranje z deležniki poteka v okviru podjetniškega projekta, ki ga
izvajamo za študente. Testiranje poteka prek digitalnih kanalov s pomočjo spletnih
orodij (družbena omrežja, orodja za oblikovanje lovilcev na spletu, pristajalnih spletnih
strani, e-poštnih akcij, spletnih vprašalnikov, spletnega mesta).
V prispevku je podrobneje opisan eden od načinov testiranja podjetniške ideje s
poudarkom na digitalnem komuniciranju z okoljem in z upoštevanjem Splošne uredbe
o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Opisan je tudi pomen person pri izvajanju
testiranja.

UVOD
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, sodeluje z različnimi deležniki v
okviru zakonitega in rednega delovanja (študenti, predavatelji, delodajalci, gostujoči
predavatelji, druge izobraževalne institucije). Že peto leto pa komuniciramo s ciljno
javnostjo tudi v okviru podjetniškega projekta, ki ga izvajamo za študente z namenom,
da pridobijo kompetence s področja podjetnosti, kreativnosti in inovativnosti ter tako
usvojijo nova podjetniška ter digitalna znanja in veščine, ki so potrebni ob vstopu na
trg delovne sile. Gre za medpredmetno zastavljen projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju
z Razvojnim centrom Novo mesto, lokalnimi podjetniki in ciljno populacijo
(personami), ki jo določimo za potrebe testiranja trga. Pri komuniciranju z deležniki
ravnamo v skladu z določili nacionalnega Zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma
z evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
Namen prispevka je opisati podjetniški projekt s poudarkom na testiranju trga in
pomenu person. Cilj pa je pojasniti, na kakšen način komuniciramo s personami in
kako pri tem upoštevamo določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
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SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
V sklopu novega svežnja zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, ki ga je
sprejela Evropska unija, je bil največje pozornosti deležen General Data Protection
Regulation (GDPR) ali Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Začela je veljati že
leta 2016, prehodno obdobje oziroma rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo
se je iztekel 25. 5. 2018. Sicer se je uredba GDPR začela uporabljati neposredno,
nekatera področja pa so še posebej urejena z nacionalno zakonodajo (privolitve
mladoletnih oseb, kaznovanje, videonadzor, biometrija, področje neposrednega
trženja). Nov predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 je bil v drugi krog
usklajevanja poslan avgusta 2019, vendar v času pisanja prispevka še ni bil sprejet (na
Ministrstvu za pravosodje predvidevajo, da bo začel veljati v prvi polovici 2020)
(https://www.finance.si/8951630/Tu-je-novi-predlog-zakona-o-varstvu-osebnihpodatkov-Na-kaj-morate-biti-pozorni, 21. 8. 2019).
Informacijski pooblaščenec je v času priprave na uporabo GDPR izpostavil kar nekaj
korakov za upravljalce osebnih podatkov. Preveriti je bilo treba obstoječe privolitve za
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in način pridobivanja nadaljnjih privolitev ter
tudi pogodbe z obdelovalci osebnih podatkov, prilagoditi zbirke oziroma evidence
osebnih podatkov, preveriti postopke za zagotavljanje pravic posameznika, prilagoditi
varnostno politiko in njeno izvajanje. Treba je bilo določiti tudi postopek poročanja v
primeru varnostnega incidenta. Določene organizacije imajo pooblaščene osebe za
varstvo osebnih podatkov, s tem je zagotovljena skladnost obdelave osebnih
podatkov z GDPR (https://www.ip-rs.si/novice/kaj-storiti-glede-gdpr-sedaj-1064, 3. 7.
2019).
GDPR IN TESTIRANJE TRGA
Upravljalec podatkov lahko za potrebe neposrednega trženja uporablja osebne
podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov), ki jih je zbral v okviru
zakonitega opravljanja dejavnosti. Za trženje, v katero sodi tudi testiranje trga, se
lahko v določenih primerih uporabljajo tudi javno veljavni podatki. Gre npr. za enaslove iz javno dostopnih virov, pri katerih ni vidno ime zaposlenega, torej v tem
primeru ne gre za osebni podatek (primer: info@imepodjetja.si).
Brez predhodne privolitve je možno uporabiti tudi »službeni osebni elektronski naslov
uslužbenca ali predstavnika podjetja oziroma druge organizacije, ki ga podjetje ali
druga organizacija javno objavi za namen kontaktiranja s podjetjem ali organizacijo«
in »posameznikovi elektronski naslovi, ki so javno objavljeni na drugih spletnih straneh
(LinkedIn, Facebook ...), če je njihova nadaljnja obdelava za namene neposrednega
trženja opredeljena v splošnih pogojih, ki veljajo glede osebnih podatkov, objavljenih
na posameznih spletnih straneh« (https://www.finance.si/8931534, 3. 7. 2019).
Če za potrebe delovanje tržnega subjekta ne pridejo v poštev kontakti iz javno
dostopnih virov, je treba poiskati podatke na drugačne načine. Pri tem je treba
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upoštevati določila uredbe GDPR, ki določajo, da je obdelava osebnih podatkov
zakonita, če so izpolnjeni določeni pogoji – za potrebe testiranja trga je ključno, da se
posameznik strinja z obdelavo osebnih podatkov (https://www.finance.si/8932685,
5. 7. 2019).
PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
GDPR narekuje, da je ustrezna privolitev v obdelavo osebnih podatkov takšna
privolitev, ki je podana jasno, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno.
Dana je lahko pisno, z elektronskimi sredstvi in ustno. Upravljalec osebnih podatkov
mora biti v vsakem primeru sposoben dokazati, da je privolitev res dobil
(https://www.finance.si/8932685, 5. 7. 2019).
V zahtevi za privolitev je treba določiti, kako se bodo osebni podatki uporabili. Vanjo
je torej treba vključiti kontaktne podatke organizacije, namen zbiranja podatkov, vrsto
podatkov, ki se bodo zbirali, in možnost preklica dane privolitve.
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rightscitizens/how-my-personal-data-protected/how-should-my-consentberequested_sl?pk_source=google_ads&pk_medium=paid&pk_campaign=gdpr2019,
3. 7. 2019).

PROJEKT PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE
Projekt, ki smo ga poimenovali Podjetniško razmišljanje, traja tri mesece in ga na šoli
izvajamo že pet let zapored. Največ časa študenti posvetijo razvoju ideje, ki jo
spreminjajo oziroma izpopolnjujejo glede na rezultate večkratnega testiranja trga.
V okviru projekta študenti usvojijo različna znanja in veščine, pomembno pa je, da se
naučijo uporabljati tudi različna spletna orodja za testiranje poslovne ideje in ob
uporabi le-teh upoštevajo določila GDPR oziroma Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Glede na to, da za potrebe našega internega šolskega projekta potrebujemo mnenje
predstavnikov ciljne populacije, kontakti iz javno dostopnih virov ne pridejo v poštev.
V nadaljevanju je opisano, kako smo v okviru podjetniškega projekta pridobili privolitev
ciljne populacije, s pomočjo katere smo izvedli testiranje trga.
Osnovno, zakonsko predpisano načelo glede neposrednega trženja in tudi testiranja
trga je, da mora pošiljatelj predhodno pridobiti soglasje vsakega naslovnika, ki ima
pravico kadarkoli zavrniti nadaljnjo uporabo svojega kontaktnih podatkov.

TESTIRANJE IDEJE S SPLETNIMI ORODJI
Ključno je, da že v času razvoja in izpopolnjevanja poslovne ideje pridobimo mnenje
ciljne populacije. Tako se izognemo visokim stroškom oblikovanja prototipa in zagona
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testne proizvodnje. Toda kako doseči ciljno skupino uporabnikov? Kako predstavnike
ciljne populacije nagovoriti za sodelovanje pri testiranju?
Testiranje je bilo izvedeno s spletnimi orodji, torej smo komunicirali s predstavniki
ciljne populacije prek digitalnih kanalov.
PERSONE
Preden se lotimo testiranja trga je treba oblikovati persone. Persona
predstavlja skupek uporabnikov, ki imajo podobne vzorce obnašanja pri nakupnih
odločitvah, uporabi tehnologij in proizvodov, podobne preference pri preživljanju
prostega časa in podobno. Pomembno je, da osebo čim bolj natančno opišemo, torej
opredelimo, kdo je naš kupec, kaj si želi, kako razmišlja, kako se odloča in zakaj
ter kako, kje in kdaj kupuje.
Podatke o osebi lahko dobimo z intervjujem, s spremljanjem oseb na družbenih
omrežjih, forumih, s spletno analitiko, opazovanjem obnašanja ljudi v svoji okolici in
podobno
(https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/userpersona-vzivite-se-v-svojega-kupca, 8. 7. 2019).
Na spletu obstaja več obrazcev za ustvarjanje person, ki so lahko v veliko pomoč.
PRIVOLITEV V PRIMERU SPLETNEGA TESTIRANJA TRGA
V prvem koraku so študenti na podlagi svoje poslovne ideje definirali persone, nato so
s spletnim orodjem Canva ali Pictochart oblikovali vabe v obliki infografike in jih
objavili na družbenih omrežjih. Vabe so bile izdelane po meri različnih person. Ključen
dejavnik pri objavi na družbenih omrežjih je Call To Action gumb, s katerim
zainteresirani posamezniki pridejo na t. i. Landing Page oziroma pristajalno spletno
stran. Tudi pristajalne spletne strani so izdelane po meri person, predstavniki vsake
persone namreč pristanejo na pristajalni spletni strani z ustrezno vsebino.

Slika 1: Primeri opredelitve person (lastni vir)
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Slika 2: Primer Facebook strani in vabe (lastni vir)

Za izdelavo pristajalne spletne strani so na voljo različna brezplačna spletna orodja,
na primer LaunchRock, Webley ali Wix. Pomen pristajalne spletne strani je v tem, da
skušamo uspešno nagovoriti zainteresirane posameznike, da oddajo svoj kontakt, na
primer e-poštni naslov. Oblikujemo jo tako, da odziv pomeni strinjanje z uporabo
kontakta oziroma obdelavo osebnih podatkov za potrebe testiranja podjetniške ideje.
Kot že omenjeno, je v zahtevi za privolitev treba opredeliti, kako se bodo osebni
podatki uporabili. Vanjo je torej treba vključiti kontaktne podatke organizacije, namen
zbiranja podatkov, vrsto podatkov, ki se bodo zbirali in možnost preklica dane
privolitve. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rightscitizens/how-my-personal-data-protected/how-should-my-consentberequested_sl?pk_source=google_ads&pk_medium=paid&pk_campaign=gdpr2019,
3. 7. 2019).

Slika 3: Primer pristajalne spletne strani (lastni vir)
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Moramo biti tudi pozorni, da v fazi testiranja ideje ne izvajamo neposrednega trženja
in prodajnih akcij. V tej fazi si lahko ustvarimo bazo naslovnikov, ki nam pride prav pri
večkratnem
testiranju
trga
in
za
potrebe
kasnejše
izgradnje
blagovne/storitvene/korporativne znamke in prepoznavnosti. Ko imamo izdelano listo
e-poštnih prejemnikov, se lahko lotimo obveščanja testnih skupin z e-poštnimi
sporočili. Posredujemo jim nadaljnje podrobnejše informacije o naši poslovni ideji. Epoštne novičke oblikujemo s spletnimi orodji, kot sta MailChimp in FlashIssue. Ta v
nasprotju s klasičnimi e-poštnimi novičkami omogočajo izdelavo vizualno dodelanega
sporočila, ki vključuje multimedijske elemente in hiperpovezave do pomembnih vsebin
(http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/60-letnik-5-t-4/217-sonjakukman-univ-dipl-ekon-pomen-spletne-zakonodaje-pri-testiranju-trga-po-start-upkonceptu, 4. 7. 2019).

Slika 4: Primer e-poštne akcije (lastni vir)

V tej fazi je najpomembnejše, da so naslovniki seznanjeni z dejstvom, da sodelujejo
pri testiranju poslovne ideje. Zavedati se morajo, kako pomembno je, da kot
predstavniki ciljne populacije odgovorijo na morebiten spletni anketni vprašalnik ali –
še bolje – da se odzovejo vabilu na poglobljeni intervju. Na podlagi njihovih povratnih
informacij s trga se podjetniška ideja razvija do realizacije in komercializacije.
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ZAKLJUČEK
V podjetniškem projektu so študenti poleg osnovnih podjetniških veščin usvojili tudi
osnove digitalnega marketinga. Spletna orodja, ki so jih uporabili za testiranje trga, so
uporabna tudi za digitalno komuniciranje s ciljno populacijo in za izvajanje digitalnega
trženja.
Študenti so pridobili kompetence, ki so trenutno zelo iskane na trgu delovne sile. To je
tudi glavni namen našega podjetniškega projekta.
Projektni skupini za izvedbo tekmovanj za študente, ki je formirana v okviru Skupnosti
višjih strokovnih šol, bi predlagali, da pripravi podjetniško tekmovanje za študente
višjih strokovnih šol.
Do takrat pa ostaja eden od naših ciljev udeležba na državnem tekmovanju za
najboljšo podjetniško idejo za mlade – POPRI. Da so naši študenti uspešni, so
dokazali že v lanskem študijskem letu, saj so na regionalnem tekmovanju zasedli 1. in
2. mesto, tako da so se direktno uvrstili na državno tekmovanje iz podjetništva POPRI.
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2. DODANA VREDNOST V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU:
PROJEKT "UČILNICA NA PROSTEM"
V IZVEDBI ŠTUDENTOV OBLIKOVANJA
Alenka Brlogar, študentka
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ul. 2, Maribor
mail: fish.alenka@gmail.com
Povzetek:
Učilnica na prostem, ki so jo študenti imenovali »preplet« je projekt, ki se je izkazal kot
popoln zaključek dvoletnega izobraževalnega procesa študentov oblikovanja. Celoten
projekt je povsem samostojno izvedla skupina šestih študentov v študijskem programu
Oblikovanje materialov, kar nam je pomenilo izjemno nadgradnjo teoretično
pridobljenega znanja. S tem projektom smo študentje pridobili izkušnje na več področij.
Združili smo sposobnosti oblikovanja, načrtovanja, sodelovanja, podjetništva, komerciale
in še mnogo drugih panog ter sposobnosti, ki so se sproti še razvijale ali pa zelo okrepile.
Od ideje do končne izvedbe projekta je trajalo več kot eno leto. Projekt je najprej začel
dozorevati v glavah treh študentk, ki so iskale najboljšo rešitev, tako prostora, kjer naj bi
učilnica stala, kot oblike, ki bo privabila poglede in navduševala mimoidoče. Pri sami
obliki učilnice je bilo takoj jasno, da ne bo pravilnih oblik in bo stala nekje blizu šole. Poleg
samostojnega načrtovanja, izbire prostora ter postavitve učilnice, smo študenti pripravili
in izvedli tudi: seznam možnih sponzorjev, prošnje za sponzorska sredstva, osebne
obiske s prošnjami pri sponzorjih, organiziranje prevoza dobljenih sponzorskih sredstev.
Pripravili smo tudi zloženko ter vabila, organizirali celotno otvoritveno slovesnost s hrano
in pijačo, voditeljico in DJ-jem ter vsakodnevno sodelovali z mediji, tudi sponzorji ter
radiom.

UVOD
Idejo o učilnici na prostem sem dobila lansko pomlad, medtem ko sem čakala naslednje
predavanje in ugotovila, da študentom manjka prostor za zunanje druženje in učenje.
Idejo sem posredovala g. ravnatelju Višje strokovne šole, ki je zamisel o novi učilnici na
prostem tudi takoj podprl.

RAZVOJ IDEJE
Idejo sem predstavila sošolkama, Tini Bunderla in Nuši Rihter, ki sta bili nad njo takoj
navdušeni in smo nato vsak prosti čas, do konca prvega letnika razvijale ideje o prostoru,
postavitvi ter materialu. V začetku drugega letnika smo k projektu povabile še ostale
sošolce in na koncu so se nam pridružili še Aljaž Rajtmajer, Alen Prepelič in Zhuyun Xi. Z
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njihovo pomočjo ter pomočjo mentorjev Igorja Hovnika in Vlaste Sedmak Čobal se je ideja
razvila in se postavila v 3D model.

Slika 1: Vhod šole (lastni vir)

OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE UČILNICE
Najprej je bila zamisel postaviti učilnico na zadnji strani šole, za ograjo, kjer se zbirajo tudi
srednješolci, vendar smo hitro ugotovile, da to ni najboljša ideja, saj je v bližini gozdarski
poligon, kar seveda pomeni, da se je zaradi hrupa nemogoče pogovarjati. Zato se je fokus
preusmeril na sprednji del šole, kjer je veliko zelenja, dreves in hkrati neizkoriščenega
prostora.
Pri oblikovanju smo se osredotočile na samo konstrukcijo šole, predvsem na glavni vhod,
ki je drugačen in izstopa. Nastala je skica tlorisa, pravokotnik, ki ima eno stranico daljšo,
drugo krajšo in se zaključi v nepravilen trikotnik. Postavile smo ga med drevesa, blizu
telovadnice šole.
V novem šolskem letu so se nam pridružili še trije sošolci, ki so se strinjali z našo
postavitvijo in idejo. Dejansko smo nato do novega leta o samem izgledu učilnice
klepetali ob vsaki priložnosti. Ideje so bile velike, od hišice na drevesu do plezalne stene,
od projektorja, skritega v stropu, da ga ne bi drugi uničili ali ukradli, do pitnika za vodo ob
učilnici, tobogana za zabavo, skratka, »brainstormingi« so bili učinkoviti, saj smo razvijali
domišljijo, se družili in veliko nasmejali. Ideja o samem materialu učilnice je bila sprva
»vse iz recikliranega materiala«, od palet, avtomobilskih gum in električnih kolutov, vendar
smo to opustili po pogovoru z našima mentorjema. Predlagala sta, da bi bilo bolje, da je
konstrukcija iz masivnega obdelanega lesa. Ideja nam najprej ni bila takoj všeč, ker smo
vsi bolj ekološko naravnani, ampak smo se po pogovorih vendarle strinjali, da ker bo
učilnica stala pred šolo, mora res biti tudi estetsko dovršena.
Po letošnjih zimskih počitnicah smo se začeli redno dobivati z mentorjem, kjer smo
razvijali ideje o samem izgledu učilnice. Skicirali smo ogromno idej, ampak vedno so bila
s strani mentorja podana še dodatna vprašanja. In tako smo velikokrat po sestanku bili
zopet na začetku. Znova in znova smo risali, dodajali in opuščali raznorazne ideje. Kar
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nekaj časa smo se, na primer, odločali ali bomo imeli streho ali ne, kakšna bodo tla in
kako jih bomo naredili, zastavili smo si tudi vprašanje ustrezne dokumentacije oz.
gradbenega dovoljenja.

Slika 2: Skica, ki je postala osnova za učilnico (lastni vir)

Sama sem največ razmišljala o leseni steni, ki bi tako izstopala, da bi jo vsak opazil in bi
hkrati predstavljala les ter naravo, ki sta povezana s konceptom šole. Najbolj je bila vsem
všeč skica, ki ima asimetrične odprtine, naključno povezane, sestavljene iz tramov 5 cm
x 8 cm ali 8 cm x 8 cm, različnih višin in dimenzij. Moja ideja je bila, da bi vmes med
različne lesene asimetrične oblike vstavili »živo steno«, se pravi, različne vrste mahu,
različnih odtenkov zelene, ki bi nas povezale z naravo in kjer bi lahko umirjeno delali in
hkrati bi nam dala takšna stena malo zasebnosti, ko bi sedeli na notranji strani učilnice.
Te ideje pa ostali sošolci niso podprli, predvsem zaradi zalivanja ter dodatnega
vzdrževanja tako zelenih rastlin kot lesa.

Slika 3: Računalniški izris skice učilnice (lastni vir)

Na naslednji sestanek je sošolec Alen prinesel računalniški izris skice in vsi smo bili
navdušeni. Naredil je rahle spremembe tako, da bi bila ena stena zgrajena iz pokončnih
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lesenih tramov in bi se en del nadaljeval v notranjost. Tako bi pridobili manjši, bolj zasebni
prostor.

ISKANJE SPONZORJEV IN DONATORJEV
Ob koncu aprila smo se dokončno dogovorili o vseh podrobnostih, naredili seznam
materiala, ki smo ga predvideli za izdelavo naše zunanje učilnice. Zato je bil skrajni čas,
da pridobimo sponzorje in donatorje, za les, vijake, zidake, reklamo in navsezadnje tudi
hrano in pijačo za otvoritev. Najprej smo se dogovorili o podjetjih, ki bi nam lahko na
kakršenkoli način pomagala, sestavili prošnje in si razdelili delo glede kontaktov pri
podjetjih. Tako smo v začetku maja 2019 pričeli z obiski po podjetjih in predstavljali našo
idejo. Že po prvem tednu so se naši strahovi razblinili, saj smo dobili ves potrebni material
pri različnih, večinoma majhnih in privatnih podjetjih, kjer so bili izredno navdušeni nad
našo idejo in zagnanostjo. S pomočjo sponzorjev, smo si uredili tudi prevoz vsega lesa,
palet in ostalega materiala.

PRIPRAVA MATERIALA IN IZDELAVA UČILNICE
Zaradi večdnevnega dežja v začetku maja smo ves material obdelovali v delavnici šole,
saj zunaj nismo mogli začeti z gradnjo. Končno so se v torek 4. junija 2019 padavine
umirile in lahko smo pričeli tudi z zunanjimi deli.
Kot sem že omenila, je bil prvi poseg na lokaciji, izkop travne ruše, posip peska in utrditev
terena za ravno podlago, na kateri danes stoji učilnica.

Slika 4: Osnova tal in sestavljanje konstrukcije (lastni vir)

Naslednje dni smo izdelovali stene, ki lahko predstavljajo preplet različnih generacij in
osebnosti. Njihova prepletena struktura ima večje in manjše odprtine, ki si jih lahko
razlagamo kot prepleteno ali zapleteno življenje, kjer je iz ene odprtine izhodišče lažje, iz
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druge pa težje. Lahko pa si seveda ta preplet vsak predstavlja drugače – prosta pot
domišljiji.
Sestavljanje celotne konstrukcije je trajalo več kot en teden. Največ časa smo se zadržali
pri notranji steni, kjer smo želeli ustvariti intimni prostor. Notranja stena tako lahko
predstavlja utrip mladega srca.

Slika 5: Notranje stene (lastni vir)

Na sredini učilnice smo pustili prostor za pot, na katero smo z iglo in s kompresorjem
zabili kolute izrezane iz debla.

Slika 6: Pot v učilnici (lastni vir)

16

Sledilo je izdelovanje miz in klopi. Klopci in miza notranje stene izgledajo kot, da so se
tramovi prelomili in padli. Miza, v večjem prostoru pa je nastala po trenutnem navdihu.
Pri takem projektu je improvizacija sigurno oziroma nujno potrebna.

Slika 7: Mize in klopi (lastni vir)

Učilnico smo postavljali približno 3 tedne, zato smo bili izjemno veseli pomoči, ki smo
nam jo ponudili tudi dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole, ter tudi študenti in
zaposleni. Ob zaključku postavitve učilnice smo celotno konstrukcijo premazali z
zaščitnimi laki in premazi.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Med vsem delom in pripravami smo poskrbeli tudi, da so nas pri našem medijskem
sponzorju, radiu, večkrat na teden omenjali, podali smo izjave, hkrati so nam izpolnjevali
glasbene želje, kar nas je še dodatno povečalo našo motiviranost Skrbeli smo tudi za
dnevne prispevke in slike na FB in Instagramu. Poskrbeli smo tudi za tablo, kjer so
zapisani vsi naši sponzorji. Hrati smo oblikovali in pripravili tudi vabila za otvoritev ter
zloženko.

Slika 8: Tabla s sponzorji in vabilo (lastni vir)
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OTVORITVENA SLOVESNOST IN POGOSTITEV
Končno je prišel otvoritveni dan 24. junij 2019 in z njim še zadnji val nervoze. S tiskanim
vabilom smo na otvoritev povabili sošolce, mentorja, zaposlene na Lesarski šoli Maribor
ter sponzorje, preko socialnih omrežij tudi ostalo širšo javnost. Pripravii smo tudi celoten
program, ki ga je vodila študentka novinarstva Eva Peserl. Po uvodnih govorih in
čestitkah, sem z ravnateljem Višje strokovne šole Miroslavom Novakom ter direktorjem
Lesarske šole Maribor Alešem Husom, ponosno prerezala otvoritveni rdeči trak in pričela
se je pogostitev, kjer je za dobro vzdušje za glasbo skrbel mladi DJ.

Slika 9: Prerez otvoritvenega traku (lastni vir)

ZAKLJUČEK
Opisan projekt je zaobjel celotni dvoletni izobraževalni proces šestih študentov
oblikovanja. S tem projektom smo študentje pridobili izkušnje na več področjih. Združili
smo sposobnosti oblikovanja, načrtovanja, sodelovanja, podjetništva, komerciale ter
hkrati razvijali še mnogo drugih sposobnosti, ki so se sproti še razvijale ali pa pri
posamezniku zelo okrepile. Samostojno in popolnoma sami smo izvedli vse, od začetka
do konca, na kar smo zelo ponosni. To je zares enkratna popotnica za življenje, saj smo
spoznali, koliko truda, požrtvovalnosti, medsebojnega sodelovanja in potrpežljivosti je
potrebno, da neka stvar zraste kot ideja in se nato materialno realizira.
Med projektom smo se srečali kar z nekaj težavami, vendar je potrebno poudariti, da je
bil ta projekt izredno uspešno izpeljan in voden, za kar je zaslužnih vseh šest študentov
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in naša mentorja. Da je bil projekt uspešno zaključen so potrdile tudi pohvale, ki so
prihajale z vseh strani. Veliko spodbude med samim procesom izdelave pa smo nam
dajali tudi zaposleni in naključni mimoidoči, ki jim je bila konstrukcija iz dneva v dan bolj
všeč, opazna je bila tudi s bližnje ceste.
Ustvarjanje tega projekta smo študenti doživeli kot izjemno izkušnjo in življenjsko
popotnico, ki nam je dala ogromno znanja in izkušenj o organizaciji, timskem delu,
sodelovanju z drugimi, sklepanju poslov, prilagajanju, potrpežljivosti, soočanju in
reševanju problemov. Preizkusili smo se namreč v realnem delu, ki nas čaka s prvo
zaposlitvijo.
Ob zaključku uspešnega projekta smo ponosni na opravljeno delo, hkrati pa smo prišli do
pomembnega spoznanja: »Verjemi v svoje sanje, vse je rešljivo in izvedljivo, če v to
verjameš in nikoli ne obupaš!«

Slika 10: Študenti, mentor, ravnatelj in direktor pred novo postavljeno učilnico (lastni vir)
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3. INTERNO KOMUNICIRANJE PRI PRIPRAVI IN EKSTERNO
KOMUNICIRANJE PO IZDAJI REVIJE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ Z
NASLOVOM V CENTER
mag. Lidija Grmek Zupanc,
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola;
lidija.grmek@sckr.si
Povzetek:
Med zaposlenimi ŠC Kranj je že dlje časa tlela ideja, da bi imeli svojo revijo, v kateri bi
predstavljali dosežke dijakov in študentov iz posameznih enot našega centra. S pomočjo
ustrezne interne komunikacije in prizadevnosti urednikov posameznih šol smo to
uresničili. Do sedaj sta izšli dve številki revije V center. Prva je izšla pred informativnim
dnevom februarja 2018, druga številka pa pred informativnim dnevom v februarju 2019.
Po izdaji posamezne številke, ko revije preidejo v roke devetošolcev in njihovih staršev
oz. javnosti, se začnejo procesi eksterne komunikacije. Kot izdajatelji revije želimo s
članki, v katerih predstavljamo dosežke naših učencev in študentov ter učiteljev in
predavateljev, povečati ugled našega centra oziroma posameznih enot.
Ključne besede: interno komuniciranje, eksterno komuniciranje, promocija, odnosi z
javnostmi

UVOD
Šolski center Kranj je največji šolski center na Gorenjskem. Sestavljajo ga tri srednje šole,
višja šola in MIC. Nekateri zaposleni so že dlje časa razmišljali, da bi ŠC Kranj dobil svojo
revijo, še zlasti pa so se te misli okrepile takrat, ko smo v skupini za promocijo na tak ali
drugačen razmišljali, na kakšne načine bi uspehe naših dijakov, študentov in zaposlenih
predstavili javnosti. Zavedali smo se, da je znotraj tako velikega šolskega centra
predhodno potrebno doreči veliko stvari, da bi revija lahko izšla. Pripravljenost za
uresničitev ideje smo bili pripravljeni prevzeti v okviru višje šole.
Po izdaji revije lahko govorimo o poslovnem komuniciranju predvsem z našimi odjemalci,
devetošolci in starši, ki jim na informativnem dnevu delimo revijo V center.
»Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije,
namenjeno pa je postavljanju ciljev organizacije in doseganju teh ciljev, torej politiki
organizacije. Poslovno komuniciranje poteka:
Navzven, iz organizacije v zunanje okolje, kot je komuniciranje z odjemalci in dobavitelji,
s konkurenti, oblastmi itd.;
Znotraj organizacije: med ravnmi organizacije, med deli organizacije in med funkcijami
organizacije« (Možina et al., 2011, 16).
Izdaja revije je za nas torej pomenila enega izmed načinov za doseganje ciljev našega
šolskega centra, in sicer predstavitvi uspehov posamezne enote navzven, prepoznavnosti
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šole. To je pravzaprav samo eden izmed načinov komuniciranja in promocije enot
šolskega centra navzven, v zunanje okolje, s potencialnimi »odjemalci naših storitev«
(Bauer et al., 2006, 280). Pri tem seveda mislimo na našo pedagoško dejavnost znotraj
šol, pa tudi na dejavnost Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki izobražuje za
gospodarstvo.
Osnovna ideja je torej, da učencem in staršem na informativnih dnevih ponudimo prave
informacije z revijo, ki izide (vsaj zaenkrat) enkrat letno in je za obiskovalce na
informativnih dnevih brezplačna.

INTERNO KOMUNICIRANJE PRI PRIPRAVI OBEH ŠTEVILK REVIJ
V prispevku se bomo osredotočili na tisti del internega komuniciranja, ki je bil vezan na
izdajo dveh dosedanjih številk revije z naslovom V center.
Prvi korak pri tem je bilo usklajevanje na ravni kolegija centra. Direktor je poudaril, da zelo
podpira izdajo glasila in zagotovil finančna sredstva v ta namen. Predhodno smo že
izbrali glavnega urednika in urednike posameznih enot. Uredniki posamezne enote
morajo biti posamezniki, ki v pripravi prispevkov vidijo dodano vrednost za šolo in hkrati
v tem tudi osebni izziv. Glavni urednik za šolski center je tisti, ki v določenih okvirih
usklajuje delo med enotami in pri reševanju zapletenih primerov poskuša komunicirati z
urednikom in oblikovalcem glasila.
Za ime revije smo pripravili kratek natečaj, potem pa smo izmed predlogov na kolegiju
izbrali ime V center. Ime simbolizira sredino, pravzaprav cilj, in ima na nek način tudi
simbolični pomen.
Kot odgovorna urednica sem nato sklicala sestanek uredniškega odbora, v katerem
sodelujejo uredniki posameznih enot. Razmišljali smo o konceptu, po katerem se bodo
predstavljale posamezne enote. Osnovna ideja, zaradi katere smo se odločili vložiti precej
dela v izdajo revije, je bila pravzaprav v tem, da se na posameznih enotah prikažejo
uspešni posamezniki in prakse, po katerih je enota prepoznavna. Določene omejitve pri
pripravi člankov smo postavili zaradi tehničnih zadev, kot nam jih je prikazal oblikovalec
revije. Uredniki posameznih enot so nato komunicirali z dijaki in študenti, učitelji in
predavatelji, z mentorji, z diplomanti, z morebitnimi zunanjimi udeleženci. Če na to
pogledamo skozi ideje poslovnega komuniciranja, lahko zapišemo, da je šlo za model
komuniciranja od vrha navzdol. Cilj je bil torej pripraviti oz. izdati revijo, ki je namenjena
zunanji publiki. Dogovorili smo se tudi, da posamezna enota, ki želi ustvarjati šolsko
glasilo poleg revije, to lahko stori, šolsko glasilo pa izda v e-obliki.
Ena izmed odločitev že pred izdajanjem revije je bila v tem, da se potrudimo pridobiti za
našo serijsko publikacijo z naslovom v Center mednarodno standardno serijsko številko
ISSN. Naša knjižničarka se je zato obrnila na Narodno in univerzitetno knjižnico v
Ljubljani. Zapisali so nam tudi priporočilo, da ISSN številko natisnemo v desnem
zgornjem kotu ovoja, po Zakonu o obveznem izvodu publikacij pa moramo ISSN številko
navesti v kolofonu. Novinarski izdelki so publikacije, ki izhajajo v rednih časovnih obdobjih
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(https://sl.wikipedia.org/wiki/Novinarstvo#Zna%C4%8Dilnosti_publicisti%C4%8Dnih_be
sedil, 18. 8. 2019).
»Poslovna komunikacija (ali preprosto "komunikacija" v poslovnem kontekstu) zajema
teme, kot so trženje, upravljanje blagovne znamke, odnosi s strankami, vedenje
potrošnikov, oglaševanje, odnosi z javnostmi, korporativno komuniciranje, udejstvovanje
skupnosti, upravljanje ugleda, medosebna komunikacija, angažiranje zaposlenih in
upravljanje dogodkov« (https://en.wikipedia.org/wiki/Business_communication, 4. 9.
2019).
Če strnemo razmišljanje, lahko zapišemo, da smo prek poslovne komunikacije pri
nastanku in izdaji revije želeli predvsem vplivati na odnose s strankami, vedenje
potrošnikov in odnose z javnostmi, pa tudi na upravljanje ugleda. Pri internem
komuniciranju je vsekakor zelo pomembna medosebna komunikacija, tako formalna kot
neformalna. Pri pripravi člankov za posamezno enoto pa so uredniki uporabljali tako
medosebno kot posredno komunikacijo (sestanki, elektronska pošta, telefonski
razgovori).
Po izdaji prve in druge številke smo revijo razdelil obiskovalcem na informativnem dnevu,
nekaj izvodov smo po predhodnem dogovoru dostavili v Mestno knjižnico Kranj, v
zbornice vseh naših šol, dijakom in študentom je bila brezplačno na voljo v knjižnicah na
obeh lokacijah. Revije smo ponudili tudi drugim obiskovalcem, npr. na konferenci UP
2019, ki jo je organiziral ŠC Kranj, partnerjem ŠC Kranj v projektih ipd.
Prvi odzivi po izdaji 1. številke, ki je izšla v nakladi 1000 izvodov, so bili dobri, vendar pa
smo spomladi, ko se je informativni dan že nekoliko odmaknil, na sestanku uredniškega
odbora naredili temeljito evalvacijo 1. številke šolskega glasila V center in zbrali predloge
za oblikovanje 2. številke. Pogovorili smo se o predlogih, ki so bili vezani na koncept revije,
obliko revije in vsebino revije.
Sklenili smo, da ostajamo pri zasnovi promocijske revije za zunanjo publiko. Šola oz.
enota, ki želi ustvariti glasilo za dijake, to lahko stori in ga izda v e-obliki. Na sestanku so
bili podani tudi predlogi, vezani na obliko revije. Npr. sprejeli smo dogovor, da naj bo
obseg za posamezno enoto 8 strani in da je na prvi strani treba dodati logotip.
Sporazumeli smo se tudi o tem, da prispevki ne bi bili predolgi. V primeru, da so daljši, pa
naj se uporabi motivacijski element – udarna misel med tekstom. Priporočilo je bilo, da
prispevki ne bi bili daljši od 600 besed.
Vsak članek naj bi se začel z neko fotografijo. Vsebinski zapis pod fotografijami je
odločitev posameznega urednika, vendar pa je potrebno upoštevati dogovorjeno
zaporedje, fotografije pa morajo biti oblikovane v formatu RAV. Fotografija, ki se pošilja
oblikovalcu, naj bo čim večja.
Glede na to, da zaenkrat revija izhaja enkrat letno, pa je bil sprejet dogovor, da vsebinsko
zajamemo najpomembnejše dogodke preteklega leta ter tekoče dogajanje, do oddaje
prispevkov v oblikovanje v času jesenskih počitnic.
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Pomembo je bilo določiti tudi komunikacijo med urednikom šole oz. enote in
oblikovalcem ter glavnim urednikom, da ne bi kasneje prihajalo do težav. Oblikovalec je
na sestanku predlagal, da je najbolje, da ga urednik posamezne enote pokliče, da
dorečeta morebitne nejasnosti, seveda pa mora biti o vsem obveščen tudi odgovorni
urednik. Določili smo tudi skrajni rok za oddajo gradiva.
Po izdaji druge številke, v kateri sta bila kot zanimivost predstavljena tudi dva nova
ravnatelja naših enot v obliki intervjuja, smo imeli sestanek uredniškega odbora za
evalvacijo 2. številke revije in pripravo 3. številke. Kot smo že omenili zgoraj, gre pri
sestankih za medosebno komunikacijo, ki je najpomembnejša. Glede na to, da so
nekatere enote pri oddaji gradiva prekoračile predpisano število strani, smo v navodila pri
obsegu zapisali od 7 do 10 strani, odvisno od dosežkov šole. Medpodjetniški center ima
krajši obseg, vendar pa ima v reviji objavljene oglase, ki so povezani z njegovim
delovanjem. Med drugimi zadevami pa smo izpostavili tudi varstvo podatkov. Uredniki
enot naj pazijo na to, da imajo dijaki, objavljeni na fotografijah, podpisano ustrezno
soglasje. V povezavi s tem je bil podan predlog, da bi morda oseba, ki je pooblaščena za
varstvo podatkov, v povezavi s tem na spletnih straneh objavila zavihek. Poleg varstva
podatkov smo govorili tudi o odgovornosti do javnosti.
»Kadar koli v poslovnem okolju govorite ali pišete, imate določene odgovornosti do svoje
publike, delodajalca in svojega poklica. Vaša publika pride k vam z inherentnim naborom
pričakovanj, da boste izpolnili te odgovornosti. Specifična pričakovanja se lahko
spremenijo glede na kontekst ali okolje, vendar ostajata dve osrednji ideji: biti pripravljeni
in biti etični« (McLean, S., 2016, 37).
Pred uredniki posameznih enot, ki izbirajo dogodke in vabijo posameznike k pisanju, je
tako zagotovo tudi pomembna etična naloga. Predstaviti je potrebno tisto, kar je
najboljše, ker bi z morebitno drugačno izbiro ravnali neetično. Prizadeli bi tiste, ki so
naredili več, pa vendar so zaradi uredniške politike ostali v ozadju. Etičnost pa se seveda
ne nanaša samo na vprašanje, kako predstaviti bolj zaslužne, pač pa tudi na vprašanje,
kako kaj predstaviti. Gre za verodostojnost in resničnost, za dosledno navajanje dejstev.
Pri tem pa je seveda potrebno uporabiti najprimernejšo novinarsko zvrst, torej
informativne ali poročevalne (vrste so novica, članek, poročilo) oziroma interpretativne
ali presojevalne zvrsti, tudi publicistika (vrste so reportaža, intervju, ocena, komentar itd.)
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Novinarstvo#Novinarske_zvrsti_in_vrste, 15. 7. 2019).
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Slika 1: Naslovnici 1. in 2. številke revije V Center,
Vir: Spletne strani ŠC Kranj
(http://www.sckr.si/solski-center-kranj/revija-sc-kranj.html, 15. 7. 2019)

EKSTERNO KOMUNICIRANJE PO IZDAJI REVIJE
Z novo Belo knjigo (1995) temeljni cilj slovenskega šolskega sistema postane celovito
doseganje kakovostnega znanja in izobraženosti v vseh razsežnostih.
Ko se je kmalu po letu 2000 v Sloveniji začelo govoriti o napovedih demografskega upada,
nihče ni pričakoval, kaj to pomeni za šole. Poleg zahtev o kakovostni šoli se je počasi v
šolah začelo govoriti tudi o potrebni promociji, o prikazu dobrih dosežkov šole navzven.
To pa ni bil tako enostaven korak, kot se zdi na prvi pogled. Doslej se šolam ni bilo
potrebno boriti za učence, promocija se je sprva zdela nepotrebna komercializacija šol,
nepotrebno izgubljanje energije. Prvi korak v tej smeri je bil narejen z zahtevo po spletnih
straneh in publikaciji šol.
Po mnenju Možine et al. (str. 25) so t. i. odnosi z javnostmi (ang. Public relations, PR)
»način, kako se o vsebinah in sporočilih komunicira med organizacijo in javnostjo«. Vloga
odnosov z javnostmi pa je »povečevanje ugleda podjetja in pospeševanje njegovega
napredovanja […] Najučinkovitejše propagandno sredstvo je ustno priporočilo, takšna
brezplačna promocija bi morala biti eden od glavnih ciljev strokovnjakov za odnose z
javnostmi«.
Upravljanje odnosov s strankami ali odnos med organizacijo in stranko je eden izmed
načinov komunikacije (Bauer et al., 2006, 280). ŠC Kranj ima tudi skupino za promocijo in
na sestankih se pogovarjamo o različnih načinih promocije. Pri tem promocijo razumemo
kot javno predstavitev naše šole, programov in drugih značilnosti. Izdaja revije je tako
samo eden izmed načinov komunikacije z javnostmi, poleg tega pa uporabljamo tudi
osebne predstavitve in demonstracije (informativni dan, sejemske prireditve, obiski po
osnovnih ali srednjih šolah itd.), pa tudi različne druge objave in načine.
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ZAKLJUČEK
Revija V center je z dvema izdajama preživela začetne težave. Uspeli smo razrešiti
nekatere zadeve, kot npr. katere fotografije so dovolj tehnično dobre za objavo, kako je z
varovanjem podatkov glede objave fotografij ipd.
Zanimivo je dejstvo, lahko bi rekli pozitivni stranski učinek, da revije, ki jih knjižničarka
položi na mizo zbornic posameznih enot, pritegnejo tudi bralce iz učiteljskih oz.
predavateljskih krogov. Tako učitelji ene enote spoznavajo, kakšne dosežke imajo na
drugi enoti in kje vse sodelujejo. To je za tako velik center, kot je naš v Kranju, zelo
pomembno. Zato je meni kot odgovorni urednici zelo prijetno, kot slišim, da je nekdo o
nečem izvedel iz »tiste naše revije«. To pomeni, da izid revije, ki je bila pripravljena za
zunanjo publiko, prinaša dobre »stranske« učinke tudi med notranje zaposlene.
»Druga temeljna odgovornost poslovnega komunikatorja je biti etičen. Etika se nanaša
na sklop načel ali pravil za pravilno ravnanje. Odmeva tisto, kar je Aristotel imenoval etos,
komunikatorjev dober značaj in ugled, da naredi, kar je prav. Etično komuniciranje pomeni
egalitarno, spoštljivo in zaupanja vredno – na splošno pa prakticirate 'zlato pravilo'
ravnanja s svojo publiko tako, kot bi želeli, da se z vami ravna« (McLean, S., 2016, 41).
Zlato pravilo v našem konkretnem primeru izdajanja revije pomeni, da znotraj šole
ravnamo z dijaki in študenti tako, kot nato pišemo v reviji. Ustna priporočila naših učencev
so lahko tista, ki spodbudijo zanimanje za našo revijo. To je zahtevna naloga, pa vendar
ne tako izjemno, kot jo opredeli Ward (2009, 295), ki razmišlja o novinarski etiki. Izpostavi,
da je vprašanje novinarske etike pravzaprav vprašanje, kako bi morali živeti v dobroti in
korektnih odnosih s soljudmi, to pa je naloga, ki zahteva, da se odrečemo osebnim
koristim in smo pripravljeni trpeti celo preganjanje. Pri tem ima v mislih predvsem
globoko spoštovanje do tistih novinarjev, ki dosledno sledijo resnici in s svojim članki
spreminjajo svet, pri tem pa so deležni tudi preganjanja ali celo smrti.
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4. IZPOLNJEVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
ZA KREDITNE TOČKE V SODELOVANJU Z OKOLJEM
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
karmen.grudnik@sc-sg.si
Šolski Center Slovenj Gradec
Višja strokovna šola
mag. Janja Razgoršek
janja.razgorsek@sc-sg.si
Šolski Center Slovenj Gradec
Višja strokovna šola
Povzetek:
V sodelovanje z okoljem šolska organizacija vstopa, da bi uresničila svojo vizijo,
poslanstvo in cilje. Šole želijo prisluhniti potrebam gospodarstva in ustrezno usposobiti
udeležence izobraževanja, da lahko po končanem šolanju nastopijo z delom. Višja
strokovna šola sodeluje z okoljem na različne načine. V študijskem letu 2018/19 smo se
odločili za vpeljavo nove metode izpolnjevanja študijskih obveznosti pri delu s študenti,
in sicer so študenti pridobili kreditne točke (KT) tako, da so opravili raziskavo za realnega
naročnika v realnem okolju. Iz raziskave o vpeljani metodi se da sklepati, da izvedeni
način opravljanja obveznosti za kreditne točke lahko prepoznamo kot »dobro prakso«.

TEORETIČNA IZHODIŠČA SODELOVANJA IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ Z
OKOLJEM
POMEN VPETOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ V OKOLJE
V sodelovanje z okoljem šolska organizacija vstopa, da bi uresničila svojo vizijo,
poslanstvo in cilje šole, ki izhajajo iz potreb, interesov, zahtev ter želja neposrednih in
posrednih uporabnikov njenih storitev. Sodelovanje z okoljem je v šolah tako kot pri vseh
organizacijah, pridobitnih in nepridobitnih, del marketinga oziroma menjalnega odnosa,
usmerjenega v potrebe uporabnika in preostalih javnosti, če marketing razumemo kot
sodobno poslovno filozofijo (Trnavčevič, et al, 2006, 8).
Razlogi, zaradi katerih bi morale šole pristopiti k »zavestnim in konstruktivnim
povezavam s širšim svetom«, so:
• šole se ne morejo zapreti pred težavami zunanjega sveta,
• šole izgubljajo monopol nad učenjem,
• skupnost je v krizi,
• šole in učitelji potrebujejo več pomoči,
• širše družbene in ekonomske spremembe,
• podaljšanje skrbi za učence oziroma študente (tudi po vstopu v svet odraslosti).
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PODROČJA SODELOVANJA Z OKOLJEM
Šola lahko s svojimi javnostmi sodeluje v različnih programih in projektih (Trnavčevič, et
al., 2006, 9):
• z delodajalci, podjetji v okolju, razvojnimi centri, zavodom za zaposlovanje,
• z lokalno skupnostjo, občinami, kulturnimi inštitucijami, knjižnicami in drugimi
šolami,
• z mednarodno javnostjo.
Nova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega šolstva poudarja socialno
partnerstvo, ki temelji na večjem sodelovanju med gospodarstvom in šolami (Justinek in
Žnidar, 2010, 23).
Podjetja, občine in druge inštitucije lahko nudijo šolam pomoč in mentorstvo pri
organizaciji interesnih dejavnostih, študenti organizirajo in sodelujejo pri organizaciji
prireditev v podjetjih, podjetniških idejah, poslovnih načrtih (Trnavčevič, et al., 2006, 65).

SODELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC Z OKOLJEM
Vzpostavljen sistem kakovosti VSŠ SG zahteva nenehne izboljšave na področju
sodelovanja z okoljem, kar posledično pomeni izboljšave metod izvajanja
izobraževalnega procesa.
CILJI RAZISKAVE O VPELJAVI OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZA
KREDITNE TOČKE V SODELOVANJU Z OKOLJEM
V VSŠ SG uporabljamo različne metode opravljanja študijskih obveznosti za kreditne
točke (KT):
• študenti pripravijo in predstavijo seminarsko nalogo,
• študenti analizirajo aktualne članke in prispevke v strokovnem časopisju in
predstavijo zaključke,
• študenti opravijo/rešijo več delnih nalog (v fizični ali e-obliki), ki jih dodeli
predavatelj/ica.
V študijskem letu 2018/19 pa smo se odločili za vpeljavo nove metode izpolnjevanja
študijskih obveznosti pri delu s študenti, in sicer so študenti pridobili kreditne točke tako,
da so opravili raziskavo za realnega naročnika v realnem okolju.
Cilji raziskave so:
• primerjati učinkovitost nove metode z ustaljenimi načini opravljanja študijskih
obveznosti za KT,
• ugotoviti mnenje študentov o novi metodi opravljanja študijskih obveznosti za KT,
• ugotoviti mnenje institucije v okolju o novem načinu sodelovanja z VSŠ SG,
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•

ugotoviti prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti novega načina sodelovanja
z okoljem za VSŠ SG.

METODA, VZOREC IN POTEK RAZISKAVE O VPELJAVI NOVE METODE
OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZA KT
V izvedbo nove oblike izpolnjevanja študijskih obveznosti, realna raziskava za realnega
naročnika v realnem okolju, so bili vključeni: študenti drugega letnika programa
Ekonomist (študijsko leto 2018/19), direktor Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM) ter
vodnica enote KPM – Rojstne hiše Huga Wolfa, ravnateljica VSŠ SG ter predavateljica
predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.
Izvedba je potekala v okviru kontaktnih ur predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti in v okviru ur, ki jih morajo študenti nameniti samostojnemu delu za KT. Pri
izvedbi je sodelovalo 20 rednih študentov drugega letnika programa Ekonomist (od
skupaj 23 študentov).
Razlog za izbiro KPM pri izvedbi nove oblike: rojstna hiša Huga Wolfa je bila v drugi
polovici koledarskega leta 2018 ravno v fazi uveljavljanja novega produkta na trgu, in sicer
Wolfove kave. Novi produkt naj bi spodbudil prepoznavnost KPM in Wolfove hiše.
Posredno naj bi novi produkt prispeval k večjemu obisku KPM ter pritegnil obiskovalce iz
ožje in širše okolice. Zato so se predstavniki KPM strinjali, da bi raziskava študentov o
kakovosti njihove ponudbe, ki bi jo študenti opravili v okviru obveznosti za kreditne točke,
spodbudila njihovo prizadevanje.
Področja raziskave so bila:
• prepoznavnost same rojstne hiše ter skladatelja,
• prepoznavnost in kakovost dogodkov, ki se v hiši organizirajo (Modra noč, jazz
večeri),
• prepoznavnost spominkov/produktov, kot je npr. Wolfova kava in skodelica Huga
Wolfa,
• zadovoljstvo s ponudbo,
• pričakovanja (potencialnih) obiskovalcev.
Raziskava je bila narejena pri posameznih ciljnih skupinah, ki jih je določil KPM: v
osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih na Koroškem ter med prebivalci Koroške. Trajala je
od avgusta 2018 do januarja 2019.
Da bi ugotovili primernost in učinkovitost takega sodelovanja z okoljem, smo po zaključku
sodelovanja:
• izvedli anonimno anketo med študenti o izvedeni metodi izpolnjevanja študijskih
obveznosti za KT v obliki raziskave za realnega naročnika,
• od naročnika pridobili povratno informacijo/evalvacijo o izvedenem sodelovanju.
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Anketa je vsebovala, poleg treh demografskih vprašanj (spol, starost, zaključena
srednješolska izobrazba), eno vprašanje odprtega tipa ter eno ocenjevalno lestvico
trditev (4 trditve in 4 stopnje strinjanja), s katerima se je ugotavljalo mnenje študentov o
novi metodi. Poleg teh je bilo v anketi eno vprašanje zaprtega tipa, pri katerem so se
študenti opredelili glede svoje pripravljenosti sodelovanja v takem načinu dela tudi pri
drugih predmetih. Analiza ankete je bila izvedena s programom Microsoft Excel.
V anketi so sodelovali 3 fantje in 17 deklet. 15 jih je pred vpisom na višjo šolo srednje
izobraževanje končalo s poklicno maturo, 5 pa jih je zaključilo srednje izobraževanje s
splošno maturo. Starost študentov se je gibala med 20 in 25 let, polovica jih je bila v času
anketiranja stara 20 let.
Na vprašanje glede pripravljenosti sodelovanja v takem načinu opravljanja obveznosti za
KT tudi pri drugih predmetih, so vsi anketirani odgovorili z »da«.
Odgovore na vprašanje »Kako je izvedba »dela na terenu« izboljšala vašo usposobljenost
za delo v realnem okolju?« prikazuje slika 1.

Slika 2: Strinjanje s trditvami glede izvedene metode opravljanja dela za KT (lastni vir)

Na vprašanje odprtega tipa »Kaj bi o izvedbi opravljanja obveznosti za KT v obliki
raziskave/dela za realnega naročnika v realnem okolju želeli sporočiti predavateljici
predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (vtisi, mnenje, pohvala, kritika,
pripomba,…)?« pa so bili iz komentarjev razvidni pozitivni vtisi, npr.:
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•
•
•
•
•
•

študenti smo pridobili izkušnje in »dobro ime«, saj smo svoje delo opravili dobro,
naučil sem se, da nikoli ne smeš obupati, čeprav zadeve ne poznaš in da se splača
vztrajati,
taki projekti so dobri in naj se izvajajo tudi v prihodnosti, ker študenti pridobimo
uporabno in praktično znanje,
pridobila sem veliko izkušenj o sodelovanju z zunanjim/realnim okoljem.
Čeprav sem naletela na številne težave, smo jih timsko rešili in dokončali
raziskavo,
preko izvedbe raziskave sem pridobila izkušnje, kako izvesti raziskavo na temo, ki
mi ni blizu: kljub temu sem z raziskavo uspela pridobiti uporabne rešitve za
naročnika raziskave,
izpopolnila sem se v izdelovanju anket ter v komunikaciji z ljudmi, ki so podali odziv
na anketo…

Od naročnika raziskave smo pridobili povratno informacijo/evalvacijo o opravljeni
raziskavi. Študenti so za vsako področje svoje raziskave naročniku podali poročilo in
poleg rezultatov navedli predloge izboljšav. Po opravljeni analizi poslanih poročil je
predstavnica KPM povedala, da je bil v vsakem poročilu (deset poročil) vsaj en predlog
izboljšave, ki bo realiziran v praksi kratkoročno ali dolgoročno. Dodali so tudi, da so
pripravljeni sodelovati s študenti VSŠ SG tudi v bodoče.
UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI UKREPOV
Demografska podatka, spol in starost, nista pokazala odstopanj pri odgovorih študentov
na postavljena vprašanja. Tudi končana predhodna izobrazba ni imela vpliva na odgovore,
saj odstopanj v odgovorih ni bilo.
Iz vtisov študentov, ki so razvidni iz odgovorov na odprti tip vprašanja, se da sklepati, da
izvedeni način opravljanja obveznosti za KT lahko prepoznamo kot »dobro prakso«, ki jo
je smiselno uveljaviti v širšem obsegu.
Na podlagi odgovorov in izraženih mnenj vseh vpletenih so ugotovitve strnjene v SWOT
analizi.
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Slika 3: SWOT analiza izpeljanega primera izpolnjevanja obveznosti za KT v realnem okolju (lastni vir)

Dokaz, da je bil realni naročnik iz realnega okolja, KPM, z opravljenim delom študentov
zadovoljen, je tudi dejstvo:
• da so študentom omogočili izbiro ene storitve KPM, ki je bila za študente izvedena
brezplačno,
• da je vodnica KPM, Rojstne hiše Huga Wolfa, skupaj s študenti nastopila v
Mladinski oddaji Koroškega radia, kjer je poudarila zadovoljstvo KPM z rezultati
raziskave, ki so jo za KPM izvedli študenti v okviru svojih obveznosti za KT.

ZAKLJUČEK
V VSŠ SG uporabljamo različne metode opravljanja študijskih obveznosti za kreditne
točke. V študijskem letu 2018/19 smo se odločili za vpeljavo nove metode izpolnjevanja
študijskih obveznosti pri delu s študenti. Študenti VSŠ SG (drugi letnik programa
Ekonomist) so za Koroški pokrajinski muzej, Rojstno hišo Huga Wolfa, v okviru
izpolnjevanja študijskih obveznosti za kreditne točke, izvedli tržno raziskavo o
prepoznavnosti in kakovosti ponudbe Rojstne hiše Huga Wolfa. O vpeljani metodi smo
pridobili mnenja študentov in realnega naročnika. Anketa med študenti je pokazala, da
opažajo, da so zaradi sodelovanja v raziskavi izboljšali svoje kompetence: inovativno
reševanje težav, timsko delo, komuniciranje. Njihova motivacija za izvedbo študijskih
obveznosti za KT je bila visoka.
KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, je bila z izvedeno raziskavo študentov zadovoljna.
Študenti so za vsako področje svoje raziskave naročniku podali poročilo in poleg
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rezultatov navedli predloge izboljšav, ki bodo realizirani v praksi kratkoročno ali
dolgoročno. KPM je izrazil pripravljenost za sodelovanje s študenti VSŠ SG tudi v bodoče.
Izvedeni način dela je odprl nove priložnosti: ustvarjanje dobrega imena šole in študentov
VSŠ SG v okolju (poročanje o sodelovanju med KPM in VSŠ SG v medijih), izboljšanje
zaposlitvenih možnosti študentov, odpiranje »novih kanalov« za nove oblike sodelovanja
šole z okoljem.
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5. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V PROCESU IZBOLJŠAVE
KOMPETENC BODOČIH DIPLOMANTOV IN UPORABA
KVALITATIVNIH METODOLOŠKIH PRISTOPOV
mag. Polona Žigon
Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola
polona.zigon@scng.si

Povzetek:
Višja strokovna šola Nova Gorica je med vsemi višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji prva
prejela Diplomo za odličnost, ki potrjuje dosedanje delo, obenem pa predstavlja veliko
odgovornost in ponuja nove izzive na nadaljnji poti v smeri kakovosti. Enega izmed
izzivov predstavljajo najnižje ocenjene kompetence diplomantov. Z namenom povečanja
zadovoljstva delodajalcev s kompetencami diplomantov smo v študijskem letu
2012/2013 vpeljali projektno delo, 2017/2018 pa medpredmetno povezovanje. Učinke
medpredmetnega povezovanja na dvig kompetenc bomo merili z uporabo kvantitativnih
in kvalitativnih pristopov s poudarkom na poglobljenem intervjuju.

UVOD
Šolski center Nova Gorica – Višja strokovna šola je med vsemi višjimi strokovnimi šolami
v Sloveniji prva prejela Diplomo za odličnost, ki jo je izdala Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije. V Samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2016/2017 je
zapisano: »Priznanje, da smo kot edina višja strokovna šola v Sloveniji prejeli Diplomo za
odličnost, pomeni veliko čast ter potrditev dosedanjega dela, obenem pa predstavlja
veliko odgovornost in odpira nove izzive na nadaljnji poti v smeri kakovosti« (Tankosić in
Saksida 2018). Leto dni kasneje je Višjo strokovno šolo Nova Gorica evalvirala
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in
podala izredno pozitivno zaključno poročilo.
V referatu so opisani izzivi, s katerimi se sooča Višja strokovna šola Nova Gorica v
procesu komunikacije z delodajalci, aktivnosti za dvig zadovoljstva delodajalcev s
kompetencami diplomantov in smernice za povečanje uspešnosti in učinkovitosti v
procesu zbiranja, analiziranja ter interpretacije podatkov, ki so podprte z aktualno
strokovno literaturo s področja metodoloških pristopov.
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IZZIVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE NOVA GORICA V PROCESU KOMUNIKACIJE Z
DELODAJALCI
Enega izmed izzivov, s katerimi se Višja strokovna šola Nova Gorica sooča že vrsto let,
predstavljajo najnižje ocenjene kompetence diplomantov. Delodajalci namreč vsako leto
podajo oceno glede zadovoljstva z doseganjem generičnih in predmetno specifičnih
kompetenc naših diplomantov. Med vsemi kompetencami so najnižje ovrednotene
Podjetnost in samoiniciativnost, Sposobnost timskega dela in Zmožnost sporazumevanja
v tujem jeziku.
Zaradi konstantnega padca zadovoljstva glede kompetence Podjetnost in
samoiniciativnost (grafikon 1) smo že v študijskem letu 2012/2013 pri predmetu
Ekonomika podjetij vpeljali projektni pristop ter okrepili sodelovanje s Primorskim
tehnološkim parkom.
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Grafikon 1: Povprečje zadovoljstva delodajalcev glede podjetnosti in samoiniciativnosti
študentov v obdobju od 2010/11 do 2017/18 (4-stopenjska lestvica)
Vir: Tankosić in Pipan 2019

Konstanten padec zadovoljstva glede timskega dela (grafikon 2) je prispeval k temu, da
smo študente pri predmetu Ekonomika podjetij povezali v time v okviru projektnega dela.
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Grafikon 2: Povprečje zadovoljstva delodajalcev glede sposobnosti timskega dela
študentov v obdobju od 2010/11 do 2017/18 (4-stopenjska lestvica)
Vir: Tankosić in Pipan 2019

Najnižje povprečje zadovoljstva delodajalcev z diplomanti pa izkazuje kompetenca
Zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku (grafikon 3).
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Grafikon 3: Povprečje zadovoljstva delodajalcev glede študentove zmožnosti sporazumevanja v tujem
jeziku v obdobju od 2010/11 do 2017/18 (4-stopenjska lestvica)
Vir: Tankosić in Pipan 2019

Tako smo se v študijskem letu 2017/2018 odločili za medpredmetno povezovanje
predmetov Poslovno komuniciranje in vodenje, Ekonomika podjetij in Strokovna
terminologija v tujem jeziku. Pri Poslovnem komuniciranju in vodenju se študenti
seznanijo s prvinami pisnega in ustnega komuniciranja v poslovnem svetu, z vodenjem
organizacij ter s timskim pristopom k delu, pri čemer spoznajo sestavo in faze razvoja
tima, razvijejo zmožnost timskega delovanja ter pridobijo znanja, ki so potrebna za
35

sestavo tima upoštevajoč različne vloge v timu. Pri predmetu Ekonomika podjetij študenti
usvojijo temelje podjetništva, ekonomike in financ, marketinga in projektnega
menedžmenta. Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku študenti spremljajo
strokovno literaturo v angleščini, usvojijo jezik stroke ter se ga naučijo uporabljati v
komunikaciji s strokovnjaki.
RAZVIJANJE PODJETNOSTI IN SAMOINICIATIVNOSTI
Študente smo pri predmetu Ekonomika podjetij spodbujali, da so poiskali podjetniško
idejo ter jo razvili v poslovno priložnost, pri čemer smo poudarjali tudi vidik družbene
odgovornosti.
Študenti so razvijali podjetniško idejo s pomočjo različnih tehnik in pristopov. Poslužili
smo se metode Šest klobukov razmišljanja (De Bono 2016), metode viharjenja možganov
in poglobljenega intervjuja (Zaltman in Zaltman 2008). Sledila je analiza zbranih
podatkov, pri čemer so študenti uporabljali kvalitativne pristope analize podatkov
(kodiranje, snovanje tem in kategorij). Nato so študenti medsebojno predstavili svoje
ideje ter jih kritično ovrednotili skozi vidik poslovne priložnosti in družbene odgovornosti.
RAZVIJANJE TIMSKEGA DELA
Znanje o timskem delu, sestavi tima in njegovih fazah razvoja ter vlogah v timu, ki so ga
študenti pridobili v sklopu predmeta Poslovno komuniciranje in vodenje, so uporabili pri
predmetu Ekonomika podjetij pri projektnem delu. Cilj projektnega dela je bila priprava
poslovnega načrta.
Z namenom oblikovanja uspešnih in učinkovitih timov so študenti izpolnili Belbinov
vprašalnik za določanje posameznikove vloge v timu (Belbin 2010). Glede na skupne
interese v povezavi s podjetniškimi idejami in glede na različne vloge v timu (npr.
usklajevalec, garač, inovator, izzivalec) smo oblikovali time, ki so vključevali od tri do pet
študentov. Študenti so nato podjetniške ideje razvijali in usklajevali na nivoju tima. Ko so
vsi timi razvili podjetniške ideje s potencialom za poslovno priložnost, so pripravili
poslovni načrt in ga tudi predstavili.
V procesu iskanja podjetniških idej se nemalokrat utrnejo izvirne ideje z velikim
poslovnim potencialom. Primorski tehnološki park vsako leto organizira tekmovanje
POPRI – to je državno tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi, katerega
namen je spodbujati mlade, da uresničujejo svoje zamisli z inovativnostjo, ustvarjalnostjo
in podjetnostjo, pri tem pa jim omogočiti promocijo v javnosti in izkušnjo nastopanja v
javnosti (POPRI 2019). Na tekmovanju lahko sodelujejo osnovnošolci, srednješolci ter
študentje in mladi do 29 let. Marca 2018 smo tim treh študentov prijavili na tekmovanje
POPRI s poslovnim modelom Modularni nadzorni sistem MOCOS (MOdular COntrol
System). V zelo močni konkurenci 40 podjetniških idej so v kategoriji Študentje in mladi
do 29 let osvojil prvo mesto (POPRI 2018).
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RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI SPORAZUMEVANJA V TUJEM JEZIKU
Kot rečeno, cilji predmeta Strokovna terminologija v tujem jeziku so pravilna raba (tako
slovnična kot pravopisna) tujega jezika ter spremljanje, poznavanje in raba strokovne
terminologije v tujem jeziku pri pisnem in ustnem komuniciranju s strokovnjaki.
Z namenom nadgradnje zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku, t. j. v angleščini, smo
se odločili, da bodo študenti povzetke poslovnih načrtov prevedli v angleščino. Povzetki
poslovnih načrtov so morali vsebovati bistvene sestavine poslovnega načrta, in sicer opis
podjetja ter izdelka ali storitve, analizo panoge in konkurence, načrta trženja in prodaje,
načrt človeških virov ter finančni in terminski plan. Študenti so tako na oprijemljivem
primeru uporabili svoje znanje angleščine in ga v večini primerov še poglobili.
Študenti so svoje poslovne načrte predstavili tudi v angleščini. Pri tem so uporabili
ustrezna znanja in veščine, ki jih potrebujemo za uspešen javni nastop in ki so jih pridobili
v okviru predmeta Poslovno komuniciranje in vodenje.

POVEČANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI MERJENJA ZADOVOLJSTVA
DELODAJALCEV S KOMPETENCAMI DIPLOMANTOV
V samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2017/2018 beremo, da smo na Višji
strokovni šoli Nova Gorica v veliki meri usmerjeni v pridobivanje kvalitativnih podatkov,
dejansko pa tega ne udejanjamo na način, kot ga priporoča strokovna literatura (Tankosić
in Pipan 2019). V procesu komunikacije z delodajalci smo sicer kvalitativne podatke
pridobivali s pomočjo odprtih tipov vprašanj v anketah, s pogovori na okroglih mizah ter
s pogovori z organizatorji praktičnega izobraževanja. Uspešnost tega procesa torej lahko
povečamo z uporabo poglobljenih intervjujev, kar priporoča aktualna strokovna literatura
s področja metodoloških pristopov.
V nasprotju s kvantitativno usmerjenim, empirično analitičnim raziskovanjem, ki skuša
razložiti oz. 'razkriti' objektivne zakonitosti, ima kvalitativno raziskovanje za svoj
poglavitni namen razumeti smisel dogajanja, dejavnosti, dogodkov 'od znotraj', iz
perspektive samih udeležencev (Tankosić et al. 2015). Marentič Požarnikova (2001)
zagovarja stališče, da so izobraževalni procesi zelo kompleksni. Če jih skušamo razložiti
na podoben način kot naravoslovne pojave, torej na podlagi objektivnega opazovanja od
zunaj, jih oropamo smisla, opazovane osebe pa zreduciramo na objekte raziskovanja
(prav tam). Guruja kvalitativnega raziskovanja pričata o 'bolnem' poskusu umeščanja
kvantitativnih, eksperimentalnih raziskovalnih pristopov z namenom preučevanja
kompleksnih in dinamičnih pojavov, kot so izobraževanje, zdravstvena nega itn. (Denzin
in Lincoln 2005).
Ena izmed zelo pogostih tehnik pridobivanja kvalitativnih podatkov je metoda intervjuja
(Tankosić et al. 2015). Pri tem je potrebno opozoriti, da tradicionalni pogledi na intervju
govorijo predvsem skozi tehnike za doseganje nevtralnega znanstvenega jezika. Fontana
in Frey (2005) ugotavljata, da so na žalost ti cilji v veliki meri mit, saj intervju ni nevtralni
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proces izmenjave vprašanj in odgovorov. Izpraševalec kot tudi intervjuvanec sta
zgodovinsko in vsebinsko strukturirana, nosita zavestne in nezavedne motive, želje,
čustva in občutke (prav tam). Kvale (2006) kritično razpravlja o standardiziranem
intervjuju, kjer je izpraševalec v vlogi rudarja, ki išče 'skriti zaklad' tako, da se osredotoči
na čimbolj ciljane lokacije (intervjuvance) in z veliko natančnostjo koplje (izprašuje). V
tem primeru je ideal 'destilacija' intervjuja v 24-karatno zlato. Vse bolj se zavedamo
nesmiselnosti težnje po 'destilaciji' pridobljenih podatkov ter nesmiselnosti
izpraševalčevih dolgih, kompliciranih vprašanj zaprtega tipa z možnostjo odgovora da ali
ne, ki obenem skušajo celo vplivati na mnenja udeležencev raziskave (Mallozzi 2009).
Zaltman in Zaltman (2008) sta v svoji obširni raziskavi o vedenju odjemalcev izvajala
poglobljene dvourne intervjuje, ki po njunem mnenju predstavljajo najboljši način za
razumevanje posameznikovih čustev in misli. Avtorja ugotavljata, da izjave udeležencev
raziskav v anketnih vprašalnikih ter fokusnih skupinah pogosto ne odsevajo dejanskih
misli, občutkov in čustev, saj gre v veliki meri za nezavedne procese (prav tam).
Lahko povzamemo, da Višja strokovna šola Nova Gorica razmišlja v pravi smeri glede
uporabe kvalitativnih pristopov s poudarkom na poglobljenih intervjujih v procesu
zbiranja informacij o zadovoljstvu vseh deležnikov, ne zgolj delodajalcev.

ZAKLJUČEK
Učinek medpredmetnega povezovanja na dvig omenjenih kompetenc bomo na Višji
strokovni šoli Nova Gorica merili z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih pristopov s
poudarkom na poglobljenem intervjuju. Kvalitativni pristopi pa seveda zahtevajo
določena znanja in veščine, ki naj bi jih snovalci procesa kakovosti imeli. Kvalitativni
pristopi pri zbiranju, analiziranju ter predvsem pri interpretaciji pridobljenih podatkov se
namreč v veliki meri razlikujejo od denimo tradicionalnega anketnega vprašalnika.
Navedbe obenem predstavljajo izziv Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije,
da v svojih izobraževanjih na področju kakovosti posreduje tudi vsebine v povezavi z
znanji in veščinami na področju kvalitativnih metodoloških pristopov. Posledično bomo
dolgoročno obogatili, predvsem pa poglobili razumevanje kompleksnih fenomenov, ki so
sestavni del izobraževalnega procesa.
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6. NEMOGOČE JE NE KOMUNICIRATI
mag. Andreja Bizjak
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
andreja.bizjak@skupnost-vss.si

Povzetek:
Ena od ključnih vlog Skupnosti VSŠ, ki predstavlja in zastopa višje strokovno šolstvo v
slovenskem in mednarodnem okolju, je skrb za medsebojno povezanost in kakovostno
komuniciranje vseh deležnikov, med katerimi so višje strokovne šole in njihovi
zaposleni, predstavniki podjetij in delodajalci, dijaki, študenti in diplomanti, resorna
ministrstva, mediji in lokalne institucije ter projektni partnerji na nacionalnem in
mednarodnem nivoju. Prav zato Skupnosti VSŠ način, na katerega komunicira z
navedenimi deležniki, pomeni eno temeljnih vrednot. V skladu s tem bomo v
pričujočem referatu opredelili nekatere glavne indikatorje spremljanja ustreznosti
zastavljene hipoteze, ki predvideva, da bo vzpostavitev nove skupne znamke Višje
strokovne šole pripomogla k povečanju prepoznavnosti in pozitivne javne podobe
višjega strokovnega izobraževanja kakor tudi vzpodbudila večjo povezanost ključnih
deležnikov.

UVOD
Ne komunicirati je nemogoče, ugotavlja znameniti filozof Paul Watzlawick v svoji teoriji
človeške komunikacije. Komuniciranje igra temeljno vlogo v življenju posameznika in
širše družbe in vsako naše dejanje kakor tudi ne-dejanje je del eksplicitnega ali
implicitnega komuniciranja, ki neizogibno tvori vzročne odnose. Sporočamo tudi z
molkom in neverbalno komunikacijo, kar pomeni, da vedno nekaj sporočamo, tudi
kadar se tega ne zavedamo.
S tem zavedanjem je Skupnost VSŠ v letu 2019 uvedla enotno znamko Višje strokovne
šole, saj je prepoznala potrebo po jasni identiteti višjega strokovnega šolstva v
slovenskem prostoru. Namen nove znamke je, da se višje strokovne šole v Sloveniji še
uspešneje povežejo ter v širši javnosti pripomorejo k ozaveščenosti glede temeljnih
razlikovalnih prednosti višješolskega strokovnega študija. Pri uvedbi znamke Višje
strokovne šole je Skupnost VSŠ upoštevala načela, kot jih opredeljujejo 4 faze cikla
PDCA, ustreznost zastavljene hipoteze pa bo preverjala na osnovi kazalnikov,
opredeljenih v skladu s SMART metodologijo zastavljanja ciljev.
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SKUPNOST VSŠ V VLOGI KOMUNIKACIJSKEGA SREDIŠČA
»Ljudje bodo pozabili, kaj ste govorili, pozabili bodo, kaj ste naredili, vendar pa ne bodo
nikoli pozabili, kako so se ob vas počutili.« Maya Angelou
Skupnost VSŠ med drugim nastopa v vlogi promocijskega središča višjega
strokovnega šolstva, ki skrbi za nemoten pretok informacij ter izmenjavo dobrih praks.
Ustrezno komuniciranje vzpodbuja sodelovanje, vzpostavlja pozitivno javno podobo in
zagotavlja ugled. Pri uresničevanju svojega poslanstva, to je zastopanja skupnih
stališč in interesov vseh članic – 47 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol –, si
Skupnost VSŠ prizadeva upoštevati najvišje standarde kakovosti.
Neposredno se na področje komuniciranja med deležniki višjega strokovnega
izobraževanja nanaša 7. standard kakovosti, opredeljen v Merilih za zunanjo evalvacijo
višjih strokovnih šol, in sicer v sklopu II. poglavja, 6. člen (Uradni list RS, št. 21/18 in
69/18). 7. standard kakovosti predvideva, da šola deležnike in javnost sproti obvešča
o študijskih programih in svoji dejavnosti, ter v nadaljevanju opredeljuje, da se v
procesu zunanje evalvacije preverjajo dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost
in natančnost informacij o dejavnosti šole, še posebej pa informacije o študijskih
programih in njihovem izvajanju ter strokovni oziroma umetniški dejavnosti s področij
teh programov.

JEZIK V FUNKCIJI UGLEDA VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
»Jezik je odsev naše duše.« Ciril Kosmač
Skupnost VSŠ pri uresničevanju svojega poslanstva na področju komuniciranja
upošteva tudi pomen jezika, s katerim vstopamo v komunikacijske odnose. Raba
ustrezne jezikovne norme tvori pomemben vidik ugleda višjega strokovnega
izobraževanja, zaradi česar v sklopu premisleka o komuniciranju ne moremo mimo
vprašanja normativne rabe jezika, ki je v svoji sporazumevalni funkciji naše
vsakodnevno delovno orodje. Ustrezna raba jezika je namreč ogledalo višjega
strokovnega izobraževanja tako med samimi deležniki kot v širši javnosti.
Na osnovi navedenega si Skupnost VSŠ nenehno prizadeva za komunikacijsko
odličnost. Obvezujoče razmerje deležnikov višjega strokovnega izobraževanja do rabe
jezikovne norme v javnih govornih položajih temelji tudi na narodnopovezovalni in
narodnopredstavniški funkciji knjižnega jezika. Prav knjižni jezik je tista zvrst jezika, ki
se rabi v zahtevnejših in prestižnejših govornih položajih, saj zagotavlja jezikovno
stabilnost in enotnost, polnofunkcionalnost ter možnost jasnega, namenu ustreznega
in nedvoumnega sporočanja.
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UVEDBA ENOTNE ZNAMKE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PO NAČELIH CIKLA
PDCA IN V SKLADU Z METODO SMART CILJEV
Pri uvedbi nove skupne znamke Višje strokovne šole Skupnost VSŠ upošteva načela,
kot jih opredeljujejo 4 faze cikla PDCA. Gre za orodje strukturiranega vodenja v štirih
korakih:
1. PLAN (načrtuj)
2. DO (izvedi)
3. CHECK (preveri)
4. ACT (ukrepaj)
Cikel PDCA imenujemo tudi Demingov krog, in sicer po avtorju, ki ga je v 50. letih 20.
stoletja definiral kot nepogrešljivo orodje celovite kakovosti. V podjetjih Demingov krog
uporabljajo za nadzor in nenehno optimizacijo delovnih procesov, vendar ga lahko
uporabimo tudi v drugih institucijah tako na področju upravljanja in vodenja kot pri
vsakodnevnih delovnih procesih. PDCA lahko služi kot orodje za celovito obravnavo:
• posameznih aktivnosti,
• delovnih operacij in procesov,
• rezultatov ali KPI – ključnih kazalnikov uspešnosti,
• projektnega vodenja,
• posameznih izzivov na področju kriznega menedžmenta,
• zagotavljanja kakovosti, doseganja ISO standardov itd.
Demingov krog ali cikel PDCA torej opredeljuje proces nenehnega izboljševanja, ki je
ključen na vseh področjih strukturiranega delovanja in načrtovanju razvoja. Namen
vseh 4 korakov je, da na strukturiran način zagotovimo najboljše rešitve.

Cikel PDCA

Plan

Do

Check

Act

Slika 1: Cikel PDCA

Kot primer dobre prakse na področju komuniciranja med deležniki višjega strokovnega
izobraževanja navajamo uvedbo skupne enotne znamke Višje strokovne šole, ki se
glede na Demingov krog trenutno nahaja v zaključnem delu faze DO (izvedi).
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V sklopu faze PLAN (načrtuj) je Skupnost VSŠ skrbno načrtovala sestavne (grafične in
druge) elemente, ki jih bo znamka zajela. Prepoznala je namreč potrebo po uvedbi
enotne znamke na področju višjega strokovnega izobraževanja, z namenom, da se
višje strokovne šole v Sloveniji še uspešneje povežejo ter s tem okrepijo svojo spletno
in širšo prepoznavnost ter komunikacijsko podobo, enotna podoba pa zagotavlja tudi
enotno sporočilnost. Skupnost VSŠ si v sklopu komunikacijske strategije prizadeva za
prepričljiv in poenoten nastop višjih strokovnih šol, ki bo v širšem slovenskem prostoru
okrepil njihovo identiteto.
Po zaključeni fazi DO (izvedi) bo Skupnost VSŠ izvedla še izjemno pomembno fazo
CHECK (preveri), in sicer s pomočjo zastavljenih indikatorjev spremljanja in
evalvacijskega vprašalnika kot sredstva za preveritev doseženih ciljev. Na njegovi
osnovi bo v sklopu faze ACT (ukrepaj) implementirala ugotovitve analize, v kateri bodo
zajeta priporočila vseh članic Skupnosti VSŠ.
Pri opredelitvi indikatorjev spremljanja ustreznosti hipoteze, ki predvideva, da bo
vzpostavitev skupne znamke pripomogla k povečanju prepoznavnosti in pozitivne
javne podobe višjega strokovnega izobraževanja kakor tudi vzpodbudila večjo
povezanost ključnih deležnikov, je Skupnost VSŠ upoštevala SMART metodologijo
zastavljanja ciljev. Slednja določa, da morajo biti cilji:
Specific – specifični (v pomenu dobro opredeljeni, jasni in nedvoumni)
Measurable – merljivi (opredelitev kazalnikov, ki merijo napredek pri doseganju cilja)
Achievable – dosegljivi (v pomenu uresničljiv; takšen, ki ga je mogoče doseči)
Relevant – relevantni (v pomenu, da pripomore k uresničevanju namena in vizije)
Time-sensitive – časovno opredeljeni (opredelitev začetnega in končnega datuma ter
časovnice)
INDIKATORJI SPREMLJANJA
Skupnost VSŠ bo v roku 1 leta od vzpostavitve znamke Višje strokovne šole preverila
ustreznost zastavljene hipoteze, pri čemer bo kot kriterij uspešnosti upoštevala
obstoječe stanje po spodnjih indikatorjih. Glede na to, da vzpostavitev nove znamke in
novih komunikacijskih kanalov zahteva določen čas, v okviru katerega se deležniki
seznanjajo z novostmi in jih postopoma vključujejo v svoje obstoječe komunikacijske
aktivnosti, bodo enaki rezultati, kot jih je dosegla znamka Skupnost višjih strokovnih
šol Republike Slovenije v letu 2018 pomenili, da je hipoteza zastavljena ustrezno. V
kolikor jih bo znamka Višje strokovne šole v tako kratkem časovnem obdobju celo
presegla, pa pomeni da je le-ta uspešnejša in dolgoročno perspektivnejša.
•

Članice Skupnosti VSŠ prepoznajo novo znamko Višje strokovne šole kot
priložnost za povečano pozitivno javno podobo in skupno identiteto višjega
strokovnega izobraževanja v slovenskem prostoru ter ob upoštevanju zahtev
celostne grafične podobe pričnejo z uporabo logotipa, slogana in drugih
elementov po svojih komunikacijskih kanalih in na dogodkih
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Članice Skupnosti VSŠ bolj ažurno obveščajo Skupnost VSŠ o svojih dogodkih,
dosežkih in novicah ter ji z namenom skupne promocije po komunikacijskih
kanalih Skupnosti VSŠ (na komunikacijskem obrazcu) posredujejo vabila,
kratke opise dogodkov, ustrezne fotografije in morebitne spletne pasice: vsaj 5
obvestil mesečno
Povečano število sledilcev in všečkov Facebook strani Skupnosti VSŠ: št.
všečkov (oktober 2019): 704, št. sledilcev (oktober 2019): 722
Povečano število vabil in objav o dogodkih, dosežkih in novicah članic na
Facebook strani Skupnosti VSŠ (ob uporabi ključnika #ciljajVIŠJE!): vsaj 5 objav
mesečno
Enako ali povečano število obiskov osveženega spletišča Skupnosti VSŠ
Povečano število vabil in objav o dogodkih, dosežkih in novicah članic na
vstopni strani spletišča Skupnosti VSŠ (kategoriji Novice in Napovedujemo):
vsaj 5 objav mesečno
Vzpostavitev rednih e-novic in adreme naročnikov
Priprava vsebin in obveščanje ključnih deležnikov preko e-novic: vsaj 1x
mesečno
Vzpostavitev adreme aktualnih predstavnikov za promocijo in odnose z
javnostmi po posameznih VSŠ z namenom skupnega obveščanja in promocije
dogodkov
Vzpostavitev adreme za obveščanje medijev: vsaj 1 objava mesečno
Povečano število medijskih objav in medijskih kampanj z namenom večje
medijske prisotnosti višjega strokovnega izobraževanja: v letu 2018 je digitalna
kampanja za vseživljenjsko karierno orientacijo in 2. prijavni rok skupaj dosegla
3.510.630 prikazov na spletnih medijih in mobilnih aplikacijah, 8.528 klikov in
539.804 dosega
Povečano število promocijskih materialov za prepoznavnost znamke Višje
strokovne šole, kot so majice, mape, t. i. pingvin stojalo, kemični svinčniki,
nalepke, plakati, etui za bančne kartice z RFID zaščito itd.

Namen uvedbe nove znamke pa je lahko v celoti dosežen le, če ga bodo pri
komuniciranju uporabljale tudi višje strokovne šole same. Za enostavnejšo rabo javno
dostopnih vizualnih elementov znamke Višje strokovne šole, in sicer v skladu z določili
celostne grafične podobe, je na spletišču Skupnosti vSŠ objavljen CGP-priročnik:
www.skupnost-vss.si -> Razvoj -> Promocija
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Slika 2: Priročnik celostne grafične podobe

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Celostna grafična podoba Višjih strokovnih šol ni le znak oz. logotip in ne le ime. Ne
gre zgolj za slogan ter skupek barv in oblik. Z njo po besedah oblikovalke dosegamo
prepoznavnost, z njo pripovedujemo skupno zgodbo o tem, kdo smo ter kakšni so naši
cilji in vrednote. Zgodbo o tem, v kaj verjamemo in za kaj se zavzemamo. CGP je kot
takšen odraz skupne identitete višjega strokovnega izobraževanja, je komunikacijsko
sporočilo ciljnim javnostim o skupnih vizijah in strategijah.
Zaradi navedenega je treba spoštovati in dosledno upoštevati zakonike uporabe
elementov celostne grafične podobe, opisane v nadaljevanju.
Osnovna vizualna razpoznavna sredstva CGP-ja obsegajo:
• logotip s simbolom
• barvno lestvico
• tipografijo
• slogan
POJAVNE OBLIKE LOGOTIPA
Logotip Višjih strokovnih šol je osnovni razpoznavni element in temeljni nosilec
grafične podobe, iz katerega izhajajo vsi nadaljnji grafični elementi. Idejni koncept
zaščitnega znaka po besedah oblikovalke uporablja pravilne linije, ki tvorijo abstraktni
znak. Slednji se zaradi že znanih, a dodelanih likov neposredno povezuje z že
obstoječim znakom Skupnosti VSŠ. Osnovni liki namreč prikazujejo abstraktno
izpeljanko črk V, S, Š.

Slika 3: Logotip Višje strokovne šole
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•

PRIMARNA POJAVNA OBLIKA
Primarna oblika se uporablja v vseh razpoznavnih komunikacijskih sredstvih.

Slika 4: Primarni pojavni obliki logotipa VSŠ

•

SEKUNDARNI POJAVNI OBLIKI (negativ in pozitiv)
Uporabljata se, kadar osnovne barvne kombinacije ni mogoče aplicirati.

Slika 5: Sekundarni pojavni obliki logotipa VSŠ

a.) Barvna lestvica
•

PRIMARNA BARVNA LESTVICA
Primarni barvni sistem temelji na svetlo zeleni, temno sivi in beli barvi. Uporaba
katerekoli druge barvne kombinacije znotraj celostne grafične podobe ni
dovoljena.
Svetlo zelena
#a9c43b
R: 169 G: 196 B:
59

Temno siva
#343333
R: 52 G: 51 B: 51

Bela
#ffffff
R: 255 G: 255 B:
255
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Primarni barvni sistem

Svetlo zelena

Temno siva

Bela

Slika 6: Primarni barvni sistem

•

SEKUNDARNI IN TERCIARNI BARVNI SISTEM
Sekundarni barvni sistem temelji na temno zeleni in oranžni barvi, medtem ko
terciarni barvni sistem temelji na modri in rumeni barvi. Uporaba katerekoli
druge barvne kombinacije znotraj celostne grafične podobe ni dovoljena.
Oranžna
#fbb03b
R: 251 G: 176 B: 59

Temno zelena
#586b34
R: 88 G: 107 B: 52

Sekundarni barvni sistem

Oranžna

Temno zelena

Slika 7: Sekundarni barvni sistem

Modra
#3d7699
R: 61 G: 118 B: 153

Rumena
#ffcd03
R: 255 G: 205 B: 3
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Terciarni barvni sistem

Modra

Rumena

Slika 8: Terciarni barvni sistem

b.) Tipografija
Primarna tipografija celostne grafične podobe je Roboto, s katero je v logotipu izpisano
ime Višje strokovne šole. V vseh komunikacijskih sredstvih se izbrana tipografija
uporablja za izpis imena institucije. Prav tako se Roboto uporablja za vse ostale
potrebe izpisov, saj uporaba katerekoli druge tipografske vrste znotraj celostne
grafične podobe ni dovoljena.
Primer tipografije Roboto:
Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja
c.) Slogan
Slogan enotne znamke se glasi »Živi svoje sanje, ciljaj višje!«. Pojavlja se v različnih
medsebojno enakovrednih vizualnih upodobitvah, priporočljiva pa je tudi enotna raba
ključnika (angl. hashtag) #ciljajVIŠJE! v sklopu objav na socialnem omrežju Facebook
s strani članic Skupnosti VSŠ. Nekatere izmed možnih vizualnih pojavitev slogana:

Slika 9: Slogan »Živi svoje sanje, ciljaj višje!«
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Kot ponazoritev CGP-ja še vzorec dopisnega papirja in mape.

Slika 10: Dopisni papir

Slika 11: Mapa

V prvi polovici leta 2019 je Skupnost VSŠ skupaj z novo znamko in v skladu s CGPpodobo uvedla še nekaj drugih novosti na področju komuniciranja in promocije višjega
strokovnega izobraževanja, podrobneje predstavljenih v nadaljevanju.
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NOVO SPLETIŠČE SKUPNOSTI VSŠ
Na osveženem spletišču Skupnosti VSŠ (www.skupnost-vss.si) se na vstopni spletni
strani ažurno objavljajo novice o že izvedenih dogodkih in projektih (razdelek NOVICE),
vabila in napovedi bližajočih se dogodkov in izobraževanj (razdelek NAPOVEDUJEMO)
ter preostale pomembne informacije, nanašajoče se na delo Skupnosti VSŠ in višjih
strokovnih šol na splošno. Omogočena je prijava na e-novice ter preko 2-stopenjskega
navigacijskega menija dostop do vseh spletnih podstrani, ki zajemajo posamezna
področja višjega strokovnega izobraževanja, glede na potrebe različnih deležnikov oz.
ciljnih skupin.
VSEBINSKA PODROČJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacije o študiju, študijskih programih in članicah Skupnosti VSŠ
informacije o vpisnem postopku (Višješolska prijavna služba)
praktično izobraževanje in sodelovanje z gospodarstvom
Erasmus+ izmenjave za študente in osebje
predstavitev mednarodnih projektov in mednarodnega sodelovanja
vseživljenjska karierna orientacija in karierni centri
kakovost na VSŠ
razvoj na VSŠ
promocija višjega strokovnega izobraževanja
predstavitev Skupnosti VSŠ, njenih organov in partnerjev
dokumentno središče itd.

DELEŽNIKI:
•
•
•
•

bodoči študenti, študenti, alumni
članice Skupnosti VSŠ in njihovi zaposleni (organizatorji PRI, karierni
svetovalci…)
delodajalci in predstavniki podjetij
mediji itd.
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Slika 12: Vstopna spletna stran spletišča Skupnosti VSŠ

POENOTENO OBVEŠČANJE PO KOMUNIKACIJSKIH KANALIH SKUPNOSTI VSŠ
Vizija Skupnosti VSŠ na komunikacijskem področju po vzoru slovenskih univerz
predvideva aktivnejše sodelovanje svojih članic pri skupni promociji višjega
strokovnega izobraževanja z namenom prepoznavne in pozitivne podobe VSŠ v
javnosti, večje ozaveščenosti in informiranosti o dosežkih in prednostih višjega
strokovnega študija ter večjega vpisa študentov. V ta namen bo Skupnost VSŠ preko
svojih elektronskih komunikacijskih orodij javnostim in zainteresiranim deležnikom
redno posredovala informacije o delu svojih članic. Vse s strani članic prispele
prispevke (novice, napovedi, vabila ipd.) in vizualne elemente (fotografije, spletne
pasice, oglase ipd.) bo v skladu s časovno in prostorsko razpoložljivostjo ažurno
objavljala preko svojih komunikacijskih kanalov:
•
•
•

spletišče (rubriki Novice in Napovedujemo)
Facebook stran: @skupnost.vss
e-novice (v fazi PLAN glede na cikel PDCA) in e-poštno obveščanje

Za enostavnejše in enotnejše komuniciranje s članicami je Skupnost VSŠ pripravila
ustrezen komunikacijski obrazec, dostopen na spletišču.
Kot navedeno je eden od komunikacijskih kanalov Skupnosti VSŠ tudi Facebook stran
(@skupnost.vss), ki bo toliko bolj uspešno dosegel svoj namen, kolikor več deležnikov
bo FB-stran všečkalo in ji sledilo. Gre za še vedno priljubljen in hitro rastoč
komunikacijski kanal (okoli 2,4 milijarde globalnih uporabnikov), po katerem Skupnost
VSŠ objavlja informativne in uporabne informacije.
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Slika 13: Naslovna spletna pasica Facebook strani Skupnosti VSŠ

IZVEDENA MEDIJSKA KAMPANJA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE
Skupnost VSŠ je v sodelovanju z oglaševalskim podjetjem izvedla z medijskega vidika
zelo uspešno medijsko kampanjo za promocijo vseživljenjske karierne orientacije in
drugega prijavnega roka, kar med drugim potrjujejo spodnji parametri:
• presežena realizacija prikazov oglasnih kreativ (PR članek, spletni oglasi,
(mobilne) spletne pasice): načrtovanih 1.958.000 prikazov, realiziranih kar
2.632.044 prikazov oglasnih kreativ
• dobra stopnja odzivnosti - RPK mobilnih spletnih pasic
• s kampanjo doseženih 141.392 unikatnih spletnih uporabnikov
Medijska kampanja je potekala v obdobju od 6. do 26. avgusta 2019. PR-članek je bil
objavljen na spletnem portalu RTVSlo.si in je dosegel 115 branj. Spletni oglasi in pasice
so bile objavljene na različnih dobro obiskanih spletnih medijih in portalih, med njimi
na: Studentski.net, Dijaski.net, Delo.si, Dnevnik.si, Vecer.com, zurnal24.si, Aktivni.si,
Svet24.si itd.

52

Slika 14: Oglasi spletne oglaševalske akcije

Nadalje je bila Skupnost VSŠ z namenom promocije drugega prijavnega roka,
prednosti višjega strokovnega izobraževanja in nove znamke Višje strokovne šole
aktivna tudi z medijskimi objavami, preko katerih je načrtovano in strukturirano
komunicirala z različnimi deležniki. Nekaj primerov objavljenih prispevkov je navedenih
v nadaljevanju.
Oglas v tiskani izdaji časnika DELO, objavljen dne 27. 8. 2019

Slika 15: Oglas v tiskani izdaji časnika DELO
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PR-prispevek v tiskani prilogi revije Študent z nazivom DIJAK 2019/20, objavljen dne 9.
9. 2019

Slika 16: PR-prispevek v tiskani prilogi revije Študent

Več prispevkov, objavljenih na spletnem portalu Računalniške novice, dne 5., 19. in 26.
8. 2019

Slika 17 (1.del): PR-prispevki na spletnem portalu Računalniške novice
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Slika 17 (2.del): PR-prispevki na spletnem portalu Računalniške novice

POMANKLJIVOST NA PODROČJU KOMUNICIRANJA MED DELEŽNIKI VIŠJEGA
STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
V zaključku je smiselno izpostaviti pomanjkljivost, nanašajočo se na obstoječe
komunikacijske prakse v primerjavi z univerzitetnim prostorom, saj tovrstna
izpostavitev nudi priložnost za razmislek in dolgoročne izboljšave.
Skupnost VSŠ je, kot že navedeno, v fazi uvedbe e-novic (faza PLAN), namenjenih
različnim ciljnim skupinam, kot so članice Skupnosti VSŠ, študenti, predstavniki
ministrstva in podjetij, mediji in projektni partnerji. Z njihovo pomočjo bo Skupnost VSŠ
obveščala o prihajajočih dogodkih, vpisnih rokih in drugih pomembnih datumih,
dosežkih in primerih dobrih praks, projektnem delu in drugih novicah, ključnih tako za
delovanje Skupnosti VSŠ kot njenih članic. Gre za izjemno priložnost, s pomočjo katere
se lahko višje strokovne šole v večji meri povežejo in učinkovito predstavijo širši
javnosti kakor tudi dodatno promovirajo svoje delo, dogodke in študijske programe.
Tovrsten sistem je že vzpostavljen na univerzah, kjer si fakultete na tedenski ravni v
veliki meri prizadevajo, da bi v univerzitetne e-novice (z omejenim številom prispevkov),
uvrstili prav njihovo novico. Zaradi dosega velikega števila bralcev, ki so razvrščeni po
posameznih kategorijah (zaposleni na univerzi, študenti in mediji), pomeni pojavnost v
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univerzitetnih e-novicah za posamezno članico pomembno komunikacijskopromocijsko priložnost.
Baze e-naslovov prejemnikov univerzitetnih e-novic se v ta namen ažurno
posodabljajo, vanje pa se ob vpisu na študij ali nastopu nove zaposlitve samodejno
dodajo e-naslovi vseh novih študentov in zaposlenih. Baze podatkov so seveda
ustrezno zavarovane v skladu z uredbo GDPR in sodobnimi mehanizmi zagotavljanja
informacijske varnosti, nadalje je dostop do njih za urednike omejen, prav tako pa enovice vsakemu prejemniku omogočajo možnost takojšnje odjave.
V nasprotju z opisanimi komunikacijskimi procesi na rektoratih pa na področju višjega
strokovnega izobraževanja Skupnost VSŠ nima dostopa do elektronskih naslovov
zaposlenih na svojih 47 članicah kakor tudi ne dostopa do baz podatkov njihovih
študentov, zaradi česar domet in pretok informacij, ki bodo posredovane preko
omenjenega komunikacijskega kanala, v prvotni fazi ne bo primerljiv z univerzitetnim.
Kljub temu si bo Skupnost VSŠ na osnovi dolgoročne komunikacijske strategije
prizadevala, da bo postopoma pritegnila vse več zainteresiranih deležnikov ter da bo h
kreiranju e-vsebin vzpodbudila čim več svojih članic.

ZAKLJUČEK
V skladu z namenom, cilji in opredeljeno hipotezo bo Skupnost VSŠ po zaključku DO
(izvedi) faze v roku 1 leta od vzpostavitve nove znamke Višje strokovne šole izvedla
CHECK (preveri) fazo glede na krog PDCA ter, upoštevajoč rezultate evalvacije,
implementirala izboljšave znotraj sklepnega ACT (ukrepaj) koraka. S tem si bo
Skupnost VSŠ prizadevala še izboljšati kakovost komuniciranja z različnimi deležniki.
Evalvacijo bo Skupnost VSŠ izvedla po načelih SMART ciljev in glede na v pričujočem
referatu opredeljene indikatorje spremljanja ustreznosti zastavljene hipoteze. Slednja
namreč predvideva, da bo vzpostavitev nove skupne znamke Višje strokovne šole
pripomogla k povečanju prepoznavnosti in pozitivne javne podobe višjega strokovnega
izobraževanja kakor tudi vzpodbudila večjo povezanost ključnih deležnikov, kar bomo
dokazali, v kolikor bodo merjeni indikatorji v okviru CHECK (preveri) faze enaki ali celo
večji od obstoječih indikatorjev znamke Skupnost višjih strokovnih šol Republike
Slovenije.
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7. PRAKTIČNI PRIKAZ PRIMEROV DOBRIH PRAKS KOMUNICIRANJA
(POVEZOVANJA) VIŠJEŠOLSKEGA PREDAVATELJA Z OSTALIMI
DELEŽNIKI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
dr. Anton Vorina
anton.vorina@guest.arnes.si
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Slovenija
mag. Darko Pirtovšek
darko.pirtovsek@guest.arnes.si
Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Slovenija
Povzetek:
Dandanes se veliko govori o pomenu komuniciranja, medsebojnih odnosih in
povezovanjih med podjetji ter ostalimi deležniki v višjem strokovnem izobraževanju. V
ta namen v prispevku prikažemo praktične primere dobrih praks komuniciranja
(povezovanja) višješolskega predavatelja (v nadaljevanju predavatelj-a) z ostalimi
deležniki v višjem strokovnem izobraževanju. Prikazani so primeri povezovanja
predavatelja na različnih področjih in sicer:
• povezovanje predavatelja z drugimi predavatelji doma in po svetu pri pisanju
strokovnih člankov,
• povezovanje predavateljev pri izvedbi gostujočih predavanj-medpredmetno
povezovanje,
• povezovanje predavatelja z gospodarskimi družbami na primeru izvedbe
strokovnih delavnic za zaposlene,
• sodelovanje predavatelja pri organizaciji mednarodnih konferenc,
• mentorstvo predavatelja študentom pri mednarodnih raziskavah.
V zaključku so podani predlogi, s katerimi bi lahko višje strokovne šole izboljšale
sodelovanje med predavatelji različnih šol ter med samimi višjimi strokovnimi šolami.

PRAVNI VIDIKI POVEZOVANJA PREDAVATELJA Z OSTALIMI DELEŽNIKI V
VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
Biti predavatelj je odgovorno in povezovalno delo, še sploh, če pogledamo zakonodajo
in pravilnike, v katerih je jasno neposredno in posredno določen način sodelovanja ter
povezovanja predavatelja z ostalimi deležniki v višjem strokovnem izobraževanju.
Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol v 5. členu ZVis določajo, da se
kakovost šol presoja po naslednjih področjih: 1. delovanje šole, 2. kadri, 3. študenti, 4.
materialne razmere, 5. notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter izvajanje
študijskih programov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI46,
4.9.2019).
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V nadaljevanju Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol opredeljujejo več
načinov, na katerih področjih se morajo predavatelji med seboj povezovati. V 6. členu
ZVis je določeno, da se presoja redno strokovno in razvojno sodelovanje šole z drugimi
šolami oziroma drugimi strokovnimi organizacijami, z okoljem in delodajalci ter s
svojimi diplomanti, dostopnosti predavateljev in strokovnih delavcev študentom.
Presoja se tudi notranja organiziranost šole, ki zagotavlja sodelovanje predavateljev,
drugih strokovnih delavcev, nepedagoških delavcev, študentov, diplomantov,
delodajalcev in drugih deležnikov pri upravljanju in razvijanju višješolske dejavnosti
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI46, 4.9.2019).
Prav tako Zakon o višjem strokovnem izobraževanju določa (ZVSI, Uradni list RS, št.
86/04 in 100/13) določa v 9. členu, da so organi šole svet šole, ravnatelj/ica,
predavateljski zbor, strokovni aktivi, študijska komisija ter komisija za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti. V vseh teh organih praviloma sodelujejo tudi predavatelji, kar
pomeni nenehno vpetost v izboljšave in povezovanje predavateljev z ostalimi deležniki
v višjem strokovnem izobraževanju.
(www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093, 5.9.2019)
Zelo pomemben je 49. člen ZVSI, ki jasno določa vsebino Letnega delovnega načrta
(LDN). LDN mora po tem omenjenem členu vsebovati obseg (trajanje) in razporeditev
predavanj, vaj in drugega izobraževalnega dela po predmetniku, načrt vpisa, izvajanje
študijskega programa ali dela študijskega programa (vaje, predavanja, konzultacije) v
kraju izven sedeža višje šole, če gre za takšno izvajanje, razporeditev študentov v
letnike in skupine, roke za opravljanje izpitov, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s
samoevalvacijo, strokovno izpopolnjevanje predavateljev in drugih strokovnih
delavcev, sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami, društvi in združenji ter
druge naloge. Ugotavljamo, da mora predavatelj sodelovati z delodajalci, društvi,
drugimi šolami, itd., kar je potrebno že predvideti v LDN-ju.
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093, 5.9.2019)
Ne nazadnje je povezovanje predavatelja z ostalimi deležniki neposredno določeno
tudi v Pravilniku o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj
višje šole. 2. člen Pravilnika določa med drugim tudi to, da so vidni dosežki za
pridobitev naziva predavatelj višje šole tudi izvedbe predavanj in drugih oblik
izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe posameznih podjetij oziroma
izvedba predavanj v drugih izobraževalnih institucijah v ustreznem obsegu ter pisanje
strokovnih člankov ali referatov na državnih ali mednarodnih konferencah. 3. člen
Pravilnika predpisuje merila na področju stroke, kjer predavatelj dokazuje svoje
strokovno delo s pisanjem strokovnih in znanstvenih člankov kot tudi sodelovanje pri
zahtevnih praktičnih in mednarodnih projektih (Uradni list RS, št. 76/14,
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12191, 6.9.2019).
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Višje strokovne šole tudi same sprejmejo razne interne pravilnike in poslovnike
kakovosti šol, kjer še bolj natančno predpišejo načine sodelovanja predavatelja z
ostalimi deležniki v višjem strokovnem izobraževanju.

PRIKAZI PRIMEROV DOBRIH PRAKS POVEZOVANJA PREDAVATELJA Z
OSTALIMI DELEŽNIKI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
V nadaljevanju prikažemo primere dobrih praks povezovanja predavatelja z ostalimi
deležniki v višjem strokovnem izobraževanju.
POVEZOVANJE PREDAVATELJA Z DRUGIMI PREDAVATELJI DOMA IN PO SVETU
PRI PISANJU STROKOVNIH ČLANKOV
Dr. Anton Vorina je do sedaj objavil preko 100 znanstvenih (strokovnih) člankov in
redno sodeluje s predavatelji (profesorji) iz Slovenije ter tujine pri pisanju strokovnih
člankov. Omenjeni predavatelj sodeluje največkrat s strokovnjaki iz držav Slovenije,
Srbije, Makedonije, Rusije in Indije. Kot primer je prikazano sodelovanje dr. Antona
Vorine s študentko Zeboo Zarin iz Indije, ki trenutno študira doktorat v Rusiji. Študentko
Zeboo Zarin je predavatelj spoznal preko socialnega omrežja fb. Zebaa Zarin (slika 1)
je izrazila željo, da bi rada sodelovala z omenjenim predavateljem pri pisanju skupnih
strokovnih člankov. Prav tako je izrazila željo, da bi ji predavatelj pomagal kot somentor
pri doktorskem študiju. Komuniciranje v angleškem jeziku med njima poteka preko
messenger-ja, e-maila, skypa in telefona (Viber). Do sedaj sta skupaj napisala
znanstveni članek z naslovom Historical destinations in North India and their impacts:
an analytical study (special focus on Delhi), ki je bil objavljen v zborniku konferenc
ERAZ 2018. Leta 2018 sta skupaj objavila v znanstveni monografiji (Modern
management tools and economy of tourism sector in present era: second international
thematic monograph: thematic proceedings) poglavje z naslovom Tourism potencial
in the lower Himalayas: case study. Trenutno nadaljujeta sodelovanje pri pisanju
doktorske dispozicije.

Slika 1: Doktorska študentka Zebaa Zarin iz Indije
(https://www.facebook.com/ShaaN2017, 6.9.2019)
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POVEZOVANJE PREDAVATELJEV PRI IZVEDBI GOSTUJOČIH PREDAVANJMEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Predavatelj, mag. Darko Pirtovšek, že od vsega začetka svojih predavanj na višjih
strokovnih šolah poskuša vsako študijsko leto povezati čim več svojih kolegov z
različnih višjih strokovnih šol v t. i. izmenjavo gostujočih predavateljev. Kot primer
takšnega povezovanja je prikazano njegovo gostujoče predavanje na višji strokovni
šoli Erudio v Ljubljani v mesecu marcu 2019. V dotičnem primeru je šlo za
medpredmetno povezovanje s področja tehničnih in ekonomskih vsebin. Kolegapredavatelj, g. Boris Rajšter, ki na tej višji šoli uči predmete povezane z računalniškimi
komunikacijami in omrežji, je želel, da bi se njegovim študentom na čim bolj enostaven
način pojasnil nakup osnovnega sredstva s pomočjo lizinga oz. kredita. Pri tem so bila
v ta namen izbrana tista osnovna sredstva, ki jih študenti uporabljajo pri praktičnih
vajah. Študentom so bile najprej predstavljene razlike pri samem načinu nabave teh
sredstev s pomočjo lizinga oz. kredita, nato pa prednosti in slabosti obeh načinov
nabave. Sledila je debata med predavateljem in študenti o tem, kateri način je boljši, za
katerega bi se študenti odločili, z namenom, da se ugotovi, ali so študenti temo
predavanj razumeli ali ne.

Slika 2: Gostujoče predavanje na višji strokovni šoli Erudio (lastni vir)

Izkazalo se je, da takšna medpredmetna povezovanja na konkretnih primerih zelo
pozitivno vplivajo na samo razumevanje določenih različnih predmetnih vsebin.
Študenti si, preko takšnega načina podajanja vsebin, veliko lažje zapolnijo bistvo
določene teme, kar jim pride prav tudi kasneje, ko se z njo zopet srečajo v teoriji ali
praksi.
POVEZOVANJE PREDAVATELJEV Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI NA PRIMERU
IZVEDBE STROKOVNIH DELAVNIC ZA ZAPOSLENE
Predavatelj, mag. Darko Pirtovšek, že tudi dalj časa poslovno sodeluje z nekaterimi
podjetji, ki se ukvarjajo z izvajanje izobraževalnih tečajev za svoje zunanje partnerje.
Eno od takšnih je tudi podjetje Epromar d.o.o. iz Celja. Gre za podjetje, ki se ukvarja s
prodajo in servisiranjem računalniške opreme ter izvajanjem projektov s področja
univerzalnega ožičenja (http://www.epromar.si, 26.8.2019). Podjetje vsako leto izvede
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s področja izvajanja projektov delavnice (izobraževanje) za svoje poslovne partnerje v
Logarski dolini.
Na teh delavnicah podjetje predstavi najnovejše trende glede
univerzalnega ožičenja in opreme, povezane z le-temi. Podjetje je v lanskem letu kupilo
nov instrument za merjenje telekomunikacijskih vodov – Fluke 5000 Versio, s pomočjo
katerega izvaja meritve ustreznosti UTP in FTP bakrenih vodov, ugotavlja morebitne
napake in vzroke nepravilnosti pri samih meritvah, analizira testiranja meritev ipd.
(http://www.mepro.si/fluke-networks-dsx5000?gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGxXlssRCDm9YCzZEXLFZ0Be4vRoXVb
DOxe1E_aNFwCKzezdUHlpfTYaAuPdEALw_wcB, 26.8.2019). Ker njegova nabavna
vrednost ni ravno nizka, amortizacijska doba instrumenta pa kratka, so v podjetju
naprosili predavatelja, da bi njihovim poslovnim partnerjem na delavnici prikazal
upravičenost nabave takšnega instrumenta (slika 3).

Slika 3: Predavanje na delavnici v Logarski dolini (lastni vir)

Na sami delavnici je predavatelj prikazal analizo upravičenosti nakupa takšnega
instrumenta z uporabo kriterijev, ki se uporabljajo pri takšnih investicijah. Predavatelj
in udeleženci delavnice so skupno prišli do zaključka, da je sam nakup takšnega
instrumenta popolnoma upravičen, saj se sama investicija, ob normalni uporabi letega, obrestuje še pred potekom amortizacijske dobe instrumenta. Rezultat samega
zaključka je imel velik vpliv na to, da so udeleženci delavnice pokazali veliko zanimanje
za nakup samega instrumenta.
SODELOVANJE PREDAVATELJA PRI ORGANIZACIJI MEDNARODNIH KONFERENC
Predavatelj, dr. Anton Vorina, že več kot 10 let sodeluje pri raznih organizacijah
mednarodnih konferenc. Svoje izkušnje pri organiziranju konferenc je pridobival na
Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli, kjer je redno zaposlen. Omenjena šola je v
letih 2006, 2010 in 2014 organizirala poslovne konference, katerih cilj je bil vzpostaviti
tesnejše sodelovanje šole in gospodarstva. Od leta 2015 pa redno sodeluje z društvom
UDEKOM, katerega cilj, mer drugim, je tudi organizacija znanstvenih in strokovnih
konferenc po svetu ter izdaja raznih tematskih znanstvenih monografij
(http://www.udekom.org.rs, 7.9.2019). Predavatelj je sodeloval pri organizaciji
konferenc ERAZ 2015-2018, EMAN 2015-2018, LIMEN 2015-2018 (slika 4), kjer je
opravljal recenzentsko in organizacijsko delo (pomoč pri oblikovanju zbornikov,
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sprejema udeležencev konference, vodenju sekcij…). Naslednja konferenca, ERAZ
2019, bo 13.12.2019 organizirana v Grazu, v Ljubljani pa bo 28.3.2019 organizirana
konferenca EMAN 2019.

Slika 4: Organizacija konference ITEMA 2018 (lastni vir)

MENTORSTVO PREDAVATELJA ŠOLAH ŠTUDENTOM PRI MEDNARODNIH
RAZISKAVAH
V nadaljevanju je prikazan primer takšnega mentorstva z mednarodnega
raziskovalnega tabora ŠPIC 2019, ki je letos že 11. leto potekal v Murski Soboti.
Organizator tabora, ki vsako leto poteka v začetku meseca maja, je Študentski
podjetniški in inovacijsko-raziskovalni center (ŠPIC) (http://www.vss-ms.si/spic,
28.8.2019). Na letošnjem taboru so sodelovali študentje višjih strokovnih šol
ekonomske smeri iz Slovenj Gradca, Ljubljane, Ptuja in Murske Sobote, Ekonomske
fakultete iz Zagreba (Hrvaška), Fakultete za turizem Ohrid (Makedonija) in Carinske
fakultete Moskva (Rusija). Predavatelj, mag. Darko Pirtovšek, se je tabora udeležil že
šestič (predavatelj, dr. Anton Vorina je eden od ustanoviteljev tabora) in je bil mentor
skupini študentov (skupaj so bile 4 skupine), ki se je ukvarjala z raziskavo na temo
stroškov, ki jih ima študent z opravljanjem šoferskega v državah udeleženkah (slika 5).

Slika 5: Mentorjeva raziskovalna skupina (lastni vir)

Rezultati same raziskave so bili za študente zelo zanimivi in poučni, saj so lahko le-te
neposredno primerjali med različnimi državami. Namen tabora pa ni samo
raziskovanje, ampak tudi druženje med samimi udeleženci in spoznavanjem različnih
kultur. Vsi udeleženci tabora so bili ob zaključku zelo zadovoljni s samo izvedbo letega in ob tem izrazili tudi svoje želje po še več takšnih in podobnih dogodkih. Študenti
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so tudi podali svoja mnenja in ugotovitve o tem, da jim je tabor prinesel določene
izkušnje na področju timskega dela, katerega je na višjih šolah (fakultetah) premalo,
spodbujal jih je k uporabi tujih jezikov (predvsem angleščine), spoznavanju tujih kultur,
predvsem pa jim je omogočil vzpostavitev novih prijateljskih vezi in kontaktov tako
med samimi študenti kot tudi njihovimi mentorji.

ZAKLJUČEK-SMERNICE ZA IZBOLJŠAVE
V prispevku so na praktičnih primerih prikazana področja sodelovanja predavatelja z
različnimi deležniki v višjem strokovnem izobraževanju.
Avtorja prispevka ugotavljata, da je potrebno veliko energije in truda, da predavatelji,
poleg pouka (predavanj in vaj), opravijo še druga dela, ki so potrebna za njegovo
ponovno habilitacijo in so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih za določitev
vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole oz. so potrebna
pri njihovem nadaljnjem strokovnem in poklicnem razvoju.
Zato predlagava, da višje strokovne šole:
• namenijo denarna sredstva za sodelovanje predavateljev na domačih in tujih
strokovnih
in
znanstvenih
konferencah
(predlaga
se
400
EUR/predavatelja/leto),
• denarno nagradijo zunanje predavatelje iz stroke oziroma gostujoče
predavatelje (predlagava nagrado v višini 50 EUR/uro in plačilo prevoznih
stroškov gostujočega predavatelja),
• spodbujajo medpredmetno povezovanje in tesnejše sodelovanje predavateljev
med šolami (predlaga se, da npr. predavatelj A iz šole A, izvede gostujoče
predavanje na šoli B),
• organizirajo strokovno-poslovne konference.
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8. PROJEKTNO DELO V SODELOVANJU S PODJETJEM SOVRE, D.O.O
prof. lik. um. Jelena Svetlana Sovre
dir. podjetja SOVRE, d.o.o.
predavateljica na Višji strokovni šoli,
ŠC Ljubljana, jelena@sovre.si

UVOD
V prispevku želim prikazati izvedbo nalog študentov, potek dela, ter končne, vidne
rezultate v povezavi s predmetom »Projektno delo« in predmetom »Predstavitvene
tehnike«.
Povezovanje študentov z umetnostjo, delom v skupinah in navezo z zunanjimi podjetji
je v procesu dela zelo zanimivo, a nič kaj lahka naloga. Ko se najprej seznanijo z želeno
tematiko (naslovom naloge), je miselni proces, ki ga skupaj pripeljemo od zasnove pa
do realizacije, ključnega pomena. Trudim se, da njihova razmišljanja pripeljem v fazo,
ko le-to postane izhodišče za pričetek.
Naloge se lahko lotimo po skupinah, kjer študenti med seboj izmenjujejo mnenja in se
kreativno in tehnično dopolnjujejo. Glede na njihovo različno predznanje, je to
ključnega pomena za dober potek in še boljši zaključek dela. Kreativna izhodišča so
podana glede na možnosti sodelovanja z zunanjimi podjetji, ali pa so povezana s
tematiko, ki je v tistem obdobju aktualna.
Končni rezultat je, po sedanjih izkušnjah, dober, saj so z njim zadovoljni tudi študenti.
Čeprav je pričetek vedno težak in se nekaterim študentom naloga zdi praktično
neizvedljiva, se na koncu lahko pohvalijo z dobrimi izdelki in s pridobljenimi izkušnjami
tudi zunaj okvira šole.
O PODJETJU
SOVRE d. o. o. je podjetje, ki ga uspešno vodim in skozi katerega sem se v vseh letih
osebnega razvoja na področju grafičnega oblikovanja povezala z večjimi in manjšimi
podjetji. Ob prevzemu predavateljske funkcije na Višji strokovni šoli v Ljubljani, sem
želela svoje izkušnje in povezave vpeljati tudi v proces dela s študenti.
Zavedam se namreč, da je trg neizprosen, konkurenca velika in da je sodelovanje z
izkušenimi in priznanimi podjetji pot, ki lahko vodi do uspeha in večjega razvoja
posameznika ali skupine.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V POVEZOVANJU S PODJETJI SKOZI DELOVNI
PROCES, REZULTATI
V višji strokovni šoli Ljubljana (smer oblikovanje materialov) se zavedamo, kako
pomembno je sodelovanje naših študentov z gospodarstveniki, s podjetji, ki so svojo
poslovno pot že do dobra izoblikovali in se umestili v vrh našega gospodarstva. Zato
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vsako leto poskušamo vzpostaviti povezave z enim ali več podjetji, s katerimi lahko
pristopimo v kreativni proces od ideje, do prototipa ali morda celo realizacije.
Kot podjetnica in predavateljica, močno podpiram to vrsto dela, saj se je vse dosedanje
sodelovanje pokazalo kot primer dobre prakse. Študenti se k zastavljenemu projektu
podajo z večjo mero odgovornosti in dodatno energijo in kreativnostjo.
Končni rezultati so do sedaj pokazali obojestransko zadovoljstvo in napredek
študentov tako v kreativnem, kot tudi v poslovnem razmišljanju. Kot predavateljica pa
poskušam doseči, da se vsako leto povežemo z novim podjetjem, ki nam postane
izhodišče za vsebino naloge.

PROJEKTNO DELO
IZBOR VSEBINE PROJEKTNE NALOGE
Vsebino projekta za projektno skupino študentov izberem glede na možnosti
sodelovanja s podjetji ali pa izhajam iz nove kreativne rešitve, katere končni izdelek
lahko služi določeni ciljni publiki, ki ji je namenjen. Tu je priložnost tudi za izbor
poljubnih vsebin, formiranih glede na skupino in njihovo predznanje. Vsebina projekta
vedno temelji na produktu v katerem lahko vsak od študentov prispeva vse svoje
dosedanje izkušnje, oz. skozi proces dela nadgradi svojo kreativno in poslovno
razmišljanje.
SEZNANJANJE ŠTUDENTOV S PROBLEMATIKO PROJEKTA, USTVARJANJE
DELOVNEGA OKOLJA IN RAZDELITEV NALOG MED ŠTUDENTI
Najboljše ideje so po navadi tam, kjer jih nihče ne vidi in so enostavne, zato se projektne
naloge s študenti lotimo najprej skozi kreativno zamisel, kjer so tudi že sami vključeni
v proces. Pomembno je tudi, da se s problematiko projekta spoznavajo skozi
konkurenco, tveganja, družbeni in tehnološki razvoj, potrebe trga, ideje in zamisli. Kot
predavateljica pa imam odgovornost, da zahteve projektne naloge v zaključni fazi niso
neizvedljive in da v procesu dela lahko sodelujejo vsi študenti.
Rezultati so vedno namenjeni ustreznim ciljnim skupinam, oz. podjetju, s katerim
sodelujemo. Tu se pokaže zainteresiranost posameznika, njegov kreativni pristop in
količina vloženega dekla v nalogo. Kljub temu, da skupinsko delo ne pusti
ravnodušnega skorajda nikogar od vpletenih, je napredek viden in veliko večji pri
študentih, ki po navadi prevzamejo vlogo vodje projekta.
Je to zgolj naključje, ali že pokazatelj sposobnosti vodenja in pregleda nad celotnim
projektom? Kakorkoli že, ustvarjanje delovnega okolja in razdelitev nalog med študenti
je prvotnega pomena v začetni fazi. Vsekakor sem kot predavateljica odgovorna, da so
skupine razporejene tako, da ima vsaka od njih možnost napredka in medsebojnega
dobrega sodelovanja. Skozi proces pa se seveda izkaže, kakšen je doprinos
posameznika in ali je skupina delovala enotno v celotnem procesu.
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OD ZAČETNE DO ZAKLJUČNE FAZE
Po izbrani vsebini projektne naloge je pomembna razvrstitev dolžnosti v skupini sami.
Po dosedanjih izkušnjah se najbolje obnesejo manjše skupine (do 5 študentov), kjer
je komunikacija manj zahtevna, vendar bolj intenzivna, saj se lahko študenti lažje
osredotočijo na ideje posameznika v skupini. Ključno vlogo, poleg predavatelja, odigra
vodja skupine, ki mora delo in odgovornost posameznika premišljeno razdeliti in
procesu slediti od začetka, do konca projektne naloge.

PROJEKTNA NALOGA »PEKU«
VSEBINA PROJEKTA, POTEK DELA, RAZDELITEV NALOG MED ŠTUDENTE
Skozi proces spoznavanja računalniških grafičnih programov sem se odločila za
nalogo, ki je študente popeljala skozi zanimiv, kreativen potek. Študenti prihajajo z zelo
različnim predznanjem (nekateri še nikoli niso delali z grafičnimi programi), zato mora
biti naloga zanimiva, da jim kljub morebitnim težavam, spodbudi njihov napredek.
Vsak od njih si je izbral logotip že uveljavljene blagovne znamke, katere razpoznavni
znak (logotip) je analiziral in razčlenil njegovo grafično izdelavo. V naslednji fazi je
izbranim logotipom spremenil ime in se pri tem čim manj odmaknil od originala, torej
je preučil barve, razmike, tipografijo in postavitev kot takšno. Študentje so bili med
izvajanjem povezani, saj so se prvič srečali s takšno nalogo in so si bili med seboj
primorani pomagati in svetovati.
Novo ime, katerega smo izbrali skupaj je bilo »Peko«, tovarna obutve, ki je v tistem
obdobju zaprla vrata še zadnjim delavcem in s tem v črno obarvala še eno uspešno
slovensko podjetje z dolgo tradicijo. Glede na žalostno zgodbo je eden od študentov
predlagal, da končno nalogo imenujemo »Peku«, kar je s svojo dvopomensko vsebino
nalogo naredi še bolj domiselno.
POVEZOVANJE S PODJETJEM PEKO
Povezovanje s podjetjem »Peko« se je izkazalo za precej bolj zahtevno, kot sem
pričakovala. Podjetje je bilo že v stečajnem postopku, kar je pomenilo, da sem se za
pridobitev nekaj parov čevljev, ki smo jih želeli postaviti na instalaciji ob razstavljeni
grafiki, morala obrniti na stečajno upraviteljico. Kljub mnogim poskusom, mi to na
žalost ni uspelo, zato sem se sama odpravila v še zadnji teden delujočo tovarniško
trgovino, kjer so nam bili pripravljeni pomagati pri izvedbi naše naloge.
GRAFIČNA PRIPRAVA RAZSTAVE V PODJETJU SOVRE
Kot mentor praktičnega usposabljanja, sem študente, ki so bili v podjetju SOVRE d. o.o.
na praksi vpeljala v grafično pripravo razstave, ki je bila na ogled v mestni knjižnici
Šiška. Pripravili smo velik plakat z vsemi izvedenimi logotipi Peko, ki so jih študentje
pripravili pri pouku, manjše panoje s kratko vsebino od nastanka, pa do propada
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tovarne Peko, ter instalacijo, ki je nakazala tragični konec naše največje tovarne
obutve.
RAZSTAVA V MESTNI KNJIŽNICI ŠIŠKA - OPIS ZA MEDIJE
Našo razstavo smo želeli predstaviti tudi širši javnosti. Mestna knjižnica Šiška nam je
prijazno ponudila lep razstavni prostor, kjer smo s študenti postavili čudovito, malce
ganljivo razstavo, ki je imela zelo pozitiven odziv. Tako so nam v knjižnici ponudili
sodelovanje tudi v prihodnje, kar je za naše študente velik kompliment in hkrati pa
obveza, da so naše naloge vsako leto kreativne in profesionalno izpeljane.
Odločila sem se, da projekt posredujem tudi v medije. Članek je bil objavljen v reviji
Lisa, opis za medije in razstavo je prispeval prof. Matjaž Zorko.

Slika 1: Peko in študentska instalacija na razstavi.
Vir: Revija Lisa, 2016 (20), 31

OPIS ZA MEDIJE:
»Prva razstava, prve generacije prvega letnika Višje strokovne šole Šolskega centra
Ljubljana, ki je postavljena kot nekakšna inštalacija nam vsem znanega logotipa
blagovne znamke čevljev Peko iz Tržiča in predstavlja nekakšen vrhunec teoretično
študijskega in obenem praktično-delovnega procesa ob zaključku 1. letnika.
Študentje Višje strokovne šole, smer oblikovanje materialov, so nam pod budnim
očesom svojih profesorjev/mentorjev, skozi obdobje dveh semestrov trajajoč študijski
proces, pripravili grafično oblikovno inštalacijo enega najbolj prepoznavnih brandov v
Sloveniji, ki so ga preoblikovali v stilu časa moderne potrošniške družbe in pod vplivom
postmodernega oz. sodobnega umetniškega estetskega izražanja. To je logotipa
PEKO.
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Pekov logotip, za katerega so se študentje odločili sami, tako na tej skromni a zato
nikakor ne lucidni razstavi pred nami zaživi kot vizualni preobrat v preoblekah nam
vsem poznanih udarnih in močno prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk, ki so si jih
študentje sposodili iz široke palete grafičnega oblikovanja. Ob tem pa uspeli PEKU s
temi novimi preoblekam vdahniti nekaj tiste šaljive hudomušnosti, ki nam ob pogledu
nanje prav gotovo pusti nasmeh na ustnicah.«

Slika 2: Priprava razstave Peku v mestni knjižnici Ljubljana Šiška (lastni vir)

Slika 3: Razstavni eksponat Peku v mestni knjižnici Ljubljana Šiška (lastni vir)

PROJEKTNA NALOGA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
VSEBINA PROJEKTA IN IZBOR PODJETJA
Besedo blagovna znamka po navadi povezujemo z imenom, barvo, logotipom,
izdelkom in prepoznavno oglaševalsko kampanjo. Celostna grafična podoba
organizacije pa niso le simbol ali logotip organizacije, barve in pisava, vizitke in napisi
na stavbi vizualne predstavitve podjetja. Je vse to in še mnogo več, združeno v eno
samo učinkovito zaznavno celoto, ki odraža realno identiteto – imidž organizacije.
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Naloga je bila študentom velik izziv, saj so morali sami izbrati podjetje, ki so ga opremili
s celostno grafično podobo. Nekateri so se odločili podati oblikovanje še
neobstoječega, morda v prihodnosti njihovega podjetja, spet drugi so želeli narediti
novo podobo že obstoječemu družinskemu podjetju. Kompleksna naloga je zajemala
vse od izbora imena, slogana, celostne grafične podobe pa do morebitnih označevalnih
elementov organizacije, ali marketinških razpoznavnih elementov.
GRAFIČNO OBLIKOVANJE CGP IN DODATNIH MARKETINŠKIH ELEMENTOV
S študenti smo se naloge lotili na podlagi podjetja, ki smo ga izbrali. Če je bilo to že
obstoječe, smo natanko analizirali njegovo dosedanje stanje in prepoznavnost.
Proučili smo morebitne pomanjkljivosti, ter določili spremembe, ki so bile nujne za nov
imidž ter pojavnost v širšem prostoru. Spet drugi, ki so želeli ustvariti novo, še
neobstoječe podjetje, so se srečevali najprej z začetnimi problemi, kot so ciljna publika,
prostor v katerem bo podjetje delovalo, ime, ki bo podjetje najbolje predstavilo,
konkurenca na trgu itd. K sami celostni grafični podobi pa je bilo seveda potrebno
predvideti tudi dodatne elemente kot so označevane oznake organizacije, oglaševanje,
pojavnost na marketinških elementih (zastave, majice, poslovna darila,…)
GRAFIČNA PRIPRAVA RAZSTAVE V PODJETJU SOVRE D.O.O.
Kot mentor praktičnega usposabljanja, sem študente, ki so bili v podjetju SOVRE d.o.o.
na praksi vpeljala v grafično pripravo razstave, ki je bila na ogled v mestni knjižnici
Šiška. Pripravili smo posamezne plakate celostnih podob, jim dodali morebitne
dodatne marketinške elemente in jih tekstovno opremili. Študenti so se spoznali tudi s
pripravo za tisk in izvedbo grafik za razstavo v tiskarni sami. Sodelovali so tudi pri
postavitve le-te.
RAZSTAVA V MESTNI KNJIŽNICI ŠIŠKA - OPIS ZA MEDIJE
Teme letošnje razstave študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Ljubljana je
celostna grafična podoba oz. tisto, kar poznamo kot vizualno prepoznavnost produkta,
s katerim proizvajalec navezuje stik s potencialnim naročnikom. Opis za medije in
razstavo je prispeval prof. Matjaž Zorko.
»Barve, linije ali oblike so zagotovo tisti močni likovni elementi, s katerimi umetniki,
oblikovalci, ustvarjalci nagovarjajo naše občutke. Pri tem se držijo napisanih pravil, ki
so začrtana tako v oblikovalskem kot poslovnem svetu, obenem pa se nanašajo na
trenutni čas umetnostnega ustvarjanja ali pa se sprehajajo skozi minula umetnostna
obdobja. Pri komuniciranju s splošno veljavnim okusom si tako pomagajo s
preverjenimi vzorci, znajo biti tudi retro ali pa presežejo trenutni čas in poiščejo
popolnoma nove dimenzije lepega.
Ker je v poslovnem svetu postalo pravilo, da je pomembno narediti prvi in hkrati dober
vtis, je tudi namen grafične govorice ta, da nam skuša s preprostimi likovnimi sredstvi
zapisati v spomin mozaične segmente sporočanja o tem, kar vidimo oz. s čimer smo
nagovorjeni. Zato lahko na zelo preprost način, morda celo z načelom minimalizma
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manj je več, s tako premišljeno načrtovano grafično podobo posredujemo bistvo
predstavljene dejavnosti in ponujenega produkta ter prepričljivo nagovorimo kupca.
Zato je prav, da je celostna grafična podoba skrbno načrtovana, ima ustvarjeno jasno
vizijo, ob tem pa kaže na veliko poznavanja stroke. Na koncu pa doda še kanček
nečesa, čemur pravimo tisto nekaj. Vemo, da je tisto nekaj tam, takoj prepoznamo, da
je všečno in tudi da je zelo dobro, pa včasih tistega ne znamo razložiti. To je tisti skriti
estetski moment, ki so ga poznali umetniki pri zgodnjih jamskih slikarijah v španski
Altamiri pa velikani, kot je bil Michelangelo Buonarroti, abstraktni umetniki, kot npr.
Mark Rothko, in če želite, umetniki na meji kiča, kot je Haruki Murakami.
Celostna grafična podoba uporablja prvine, kot so logotip /oblika, barvna shema,
tipografija in slogan. Pravila njene uporabe so jasno določena in jih je potrebno
upoštevati dosledno, potencialni kupec pa jih mora prepoznati in si jih shraniti v
spomin. Blagovna znamka, ki se usidra v podzavest kupca, je celo pomembnejša od
izdelka samega.
Tu pred vami so idejne zasnove nove generacije oblikovalcev. Čas je, da jim damo
priložnost, da pokažejo svoje znanje in da nam ponudijo tisto nekaj več. Naša naloga
pa je, da to skrito sporočilo tudi opazimo.«

Slika 5 (lastni vir)

PROJEKTNA NALOGA KOCKA
VSEBINA PROJEKTA IN RAZDELITEV V PROJEKTNI SKUPINI, IZBOR TEMATIKE
Tokratni izziv postavi študente v zahtevno, kreativno, a le na videz enostavno nalogo.
Izhajajo iz osnovne oblike – kocke, postavljeno v čas in vsebino, ki si jo je skupina
morala izbrati sama. Študenti si, razdeljeni v projektne skupine, porazdelijo naloge za
izvedbo. Prazna lesena kocka, ki je bila pred njimi postane zgolj element, ki ponuja
nešteto možnosti za grafično in vsebinsko obdelavo.
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Študenti se problematike vsebinskega dela lotijo na različne načine, skozi zgodovino
umetnosti, predstavitve svoje države, slovenskih pesnikov in pisateljev, filmske
umetnosti ipd. Ključni del naloge je bilo dobro medsebojno povezovanje, saj bodo šele
vse kocke skupaj lahko predstavile celotno zamisel.
GRAFIČNO OBLIKOVANJE Z POVEZOVANJEM V SKUPINI SAMI
Vsak od študentov je poskrbel za eno od stranic kocke, ki je bila v različnih oblikah
predstavljena na vseh površinah kocke ostalih članov skupine. Vsebina, ki jo je skupina
v naprej izbrala, je bila prvotnega pomena in zahtevala nenehno usklajevanje tako po
likovni, kot tudi izvedbeni plati. Vse obdelane kocke projektne skupine so šele na koncu
skupaj ustvarile celoto, zato je bilo delo vsakega posameznika zelo pomembno,
sodelovanje pa zelo intenzivno.
GRAFIČNA PRIPRAVA RAZSTAVE V PODJETJU SOVRE, D.O.O.
Kot mentor praktičnega usposabljanja, sem študente, ki so bili v podjetju SOVRE d.o.o.
na praksi vpeljala v grafično pripravo razstave, ki je bila na ogled v mestni knjižnici
Šiška. Pripravili smo posamezne plakate z likovno vsebino posameznih kock, izbrali
najboljše grafične elemente le-teh, ter jih tudi fizično postavili v razstavnem prostoru.
Tako je gledalec dobil dejansko sliko povezovanja projektnih skupin in njihovih zgodb.
Študenti so sodelovali so tudi pri postavitvi razstave.
RAZSTAVA V MESTNI KNJIŽNICI ŠIŠKA – KOCKA KOT KALEJDOSKOP LIKOVNE IN
UBESEDENE VSEBINE
Opis za medije in razstavo je prispeval prof. Matjaž Zorko.
»Kocka se tokrat predstavlja kot tridimenzionalni grafično-vsebinski projekt študentov
tretje generacije 1. letnika VSŠ, smer OBLIKOVANJE MATERIALOV, ki tako noče biti
več le izčiščen geometrijski lik ali likovni element, temveč skuša nositi še svojo lastno
zgodbo.
Znano je, da je zlata kocka simbol božjega kraljestva, katerega najbližji odsev naj bi
bila znotraj judaizma kockasta oblika znamenite zlate skrinje zaveze, in da je črna
kocka iz Meke, imenovana Kabba, tista, ki jo islamski svet pojmuje kot božjo hišo. Zlata
kocka, ki jo je iz judaizma prevzelo tudi krščanstvo, pa v krščanskem kontekstu božjega
predstavlja prostor skritega znanja oz. védenja. Torej se skozi ta geometrični lik
pojavljata dva njena principa, matematični in metafizični, ob teh pa se je skozi stoletja
ustvaril in utrdil še likovni princip, in to tako znotraj likovne umetnosti kot v okviru
estetskega. Naši študentje pa so tokrat kocki vdahnili še sporočilni oz. predstavitveni
pomen.
Vemo, da je kocka poleg piramide in krogle eden najčistejših geometrijskih likov, ki s
svojo definicijo skladnosti in popolne pravilnosti določa absolutnost in kot taka deluje
kot popolno znotraj neskončnega in kaotičnega univerzuma, hkrati pa tudi sama v sebi
skriva omejen, a hkrati nekako skrivnosten prostor. To pa se ne prepozna samo skozi
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matematično definiranje kocke kot geometričnega lika, temveč se simbolno ali
vsebinsko pojavlja celo v različnih religioznih oz. duhovnih kontekstih.
S stališča duhovnega (vere, filozofije) lahko kocka simbolizira trdno podlago in
stabilnost, ki nakazuje potrebo po potrpežljivosti in doslednosti, s tem pa omogoča, da
se stvari razvijejo v svoj lasten celosten čas. Gledano s tega zornega kota ponuja
nekakšne trdne temelje, ki se v našem primeru kot celota sestavijo v predstavitev
umetnika slikarja, v določeno osebo kot nacionalni simbol, deželo, pokrajino ali pa
skuša grafično definirati poslovno blagovno znamko.
Ker je kocka sama po sebi le tridimenzionalni kvadrat znotraj našega fizičnega
prostora, ji tudi znanost na simbolni ravni pripisuje stabilnost in trajnost, ob tem pa
predstavlja geometrično popolnost. Kot taka iz fizikalno-matematičnega gledišča
predstavlja dokončano formo, ki se je ne dá preseči in je neizogibna. Tako nam skozi
perspektivo estetskega ponuja princip, da jo razumemo kot izčiščeno resnico v
simboliki umetnosti, saj je vedno enako lepa in popolna z različnih koncev gledalčeve
perspektive.
Ta princip, ki ga predstavljajo kocke, ki so jih izdelali naši študentje s pomočjo njihove
mentorice Jelene Sovre, pa nam neposredno ponujajo še neko družbeno resnico skozi
grafično in likovno govorico. Tokratni izdelki namreč skozi fragmentarne podobe na
vsaki od šestih stranic ponujajo še tretji moment, znanje. Tako tisto, kar naj bi ostalo
skrito znotraj metafizičnega v zaprtem prostoru kocke, privre na dan in nam na prej
praznih, sedaj pa likovno izkoriščenih ploskvah ponuja novo védenje in novo
spoznanje, in to brezplačno.
Tako so pred nami kocke, ki nas nagovarjajo z besedo in sliko. In tudi če posamezna
slika sama po sebi ne prinaša dovolj informacij, je prav celota kockastega sporočila
sestavljena tako, da zadovolji potrebo po prvi informacij, hkrati pa v nas prebudi željo
po nadaljnjem raziskovanju njene vsebine.«
Likovni del pa je kljub izdelani čistosti (ki se očitno ravna po definiciji popolne jasnosti
kocke kot geometričnega lika) narejen tako, da uporablja model kolaža, ki z vsebinsko
različnimi likovnimi elementi povezuje vse nalepljeno v barvito in grafično čisto celoto.
S to vsebinsko celovitostjo se duhovito poigrava tudi sama izpeljava besede kocka v
bistroumne besedne igre, ki nakazujejo njen pomen (SLOCKA, EROS CUBE …).
Ob vsem tem pa je je skozi zgodbo, ki nam jo ponujajo kocke, dosežen še namen
predstavitve umetnosti kot take. Namreč, prostor umetnikovega ustvarjanja (država,
pokrajina, mesto), katerega vloga na kocki naj bi bila postavljena v ospredje, se na
koncu v celoti podredi umetnosti
in postavi umetniške ustvarjalce (slikarje, pesnike, pisatelje) v prvi plan. Ploskoviti
likovni fragmenti na ta način sestavljajo pisani Popartovski kolaž s skoraj enako
govorico, kot je to v 50- ih in 60-ih letih 20. stoletja počel Richard Hamilton. In naj
parafraziram naslov njegovega znamenitega kolaža iz leta
1956 z naslovom Tisto, kar dela današnje domove tako različne s sklepno mislijo
razstave: »To je tisto, kar dela naš ustvarjalni proces zanimivejši.«
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Slika 5 (lastni vir)

ZAKLJUČEK
Vsako leto se spopadam z izzivom, kako študentom kar najbolj približati predmet v
teoretičnem in praktičnem smislu. Študenti pokažejo zanimanje, če so maksimalno
vključeni v proces dela. Ugotovila sem, da najbolj napredujejo, ne glede na njihove
zmožnosti in smisel za estetiko in oblikovanje, ko jim podam smernice za delo, ki
presegajo njihova dotedanja znanja.
Ko se k projektom priključi še dodatni motiv (zunanje podjetje, šola …) se večina želi
izkazati v najboljši luči, saj ustvarjajo nekaj, kar mora prepričati tudi tretjo osebo. Trg
je zasut z različnimi produkti, oglaševanjem, novimi smernicami … in prav je, da
študente pripravimo nanj, saj je neizprosen in zahteva znanje na svojem področju in
maksimalno vpetost nas samih.
Skozi leta sodelovanja mojega podjetja SOVRE d.o.o. z različnimi podjetji, šolami in
ustanovami lahko takšne smernice predajam iz lastnih izkušenj. Le-te so realnost, ki
nas doseže šele takrat, ko smo sami odgovorni za svoj uspeh ali neuspeh svojega dela.
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9.

PUSTI LAVA MAJMUNA, DOK SPAVA

Rok Demič, učitelj mikrobiologije
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
rok.demic@bic-lj.si
Povzetek:
Čustva so katalizatorji za tvorbo dolgoročnih spominov. Pri zagotavljanju pozitivnih
spominov o nas, si lahko pomagamo z modelom tridelnega delovanja možganov, ki
človeško zavest razdeli na razum, opico in kuščarja. V vsakem trenutku, delujemo iz
enega od teh treh. Večino časa se izraža opica, ki predstavlja čustveni del osebe in na
primeru je prikazano, kako vplivati na sogovornika v tem stanju. Pozornost se nameni
tudi naši opici, ki nas lahko pripravi do besed ali dejanj, ki jih kasneje obžalujemo.
Uporaba tega modela nam omogoča, da tudi v napetih situacijah delujemo iz razuma,
kar nam v življenju lahko olajša marsikateri izziv.

UVOD
V sodobni družbi je mnenje drugih o nas pomembno za vsakega posameznika, zato
ves čas skrbimo za naš ugled. V kolikor to delo sicer opravljamo dobro, so največja
nevarnost našemu ugledu konfliktne situacije, kjer se prebudi čustveni, opičji del
možganov, ki onemogoča delovanje razuma. Posledica tega so lahko negativni
dolgotrajni spomini o nas, čemur pa se je možno izogniti z uporabo modela, ki ga bom
predstavil v nadaljevanju.
TVORJENJE DOLGOTRAJNEGA SPOMINA
Pri tvorbi dolgotrajnega spomina igrajo pomembno vlogo čustva-bolje si zapomnimo
trenutke in informacije, ki v nas zbudijo čustveni odziv (Schupp et al (2007), MacKay et
al, 2004, Smith et al, 2006). Iz tega lahko povzamemo formulo za tvorjenje dolgotrajnih
spominov:
Informacija + čustva = dolgotrajni spomin
Ne samo, da si bolje zapomnimo informacije, ki v nas vzbujajo čustveni odziv, tej visoki
pozornosti in močnemu tvorjenju dolgotrajnih spominov, sledi faza slabe tvorbe
dolgotrajnih spominov (Smith et al, 2006). To pomeni, da si dobro zapomnimo
informacije, ki v nas vzbudijo čustveni odziv, informacije, ki sledijo prvotni, pa si bomo
slabše zapomnili.
Kadar nova informacija sovpada z našim trenutnim razpoloženjem, pozitivno vpliva na
tvorjenje dolgotrajnih spominov. V kolikor v časopisu preberemo negativno novico, si
jo bomo bolje zapomnili, če smo že tako slabe volje, kot če bi bili v času branja dobre
volje. Pojav imenujemo učinek skladnosti razpoloženja (ang. mood congruence effect)
(Bower, 1981). Pokazalo se je tudi, da se v določenih čustvenih stanjih, lažje spomnimo
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trenutkov, ko smo bili v podobnemu stanju, čemur pravimo tudi razpoloženjsko
pogojeno spominjanje (ang. Mood-state dependent memory) (Laird et al, 1989).
Iz zgoraj zapisane enačbe sta prepoznavna dva dela, ki vplivata na spomin
sogovornika in ker informacijski del težko spreminjamo, bomo našo pozornost
namenili vplivanju na čustva.
CILJI
Cilj tega prispevka je bralcu predstaviti model tridelnega delovanja možganov, s
katerim bo znal i) komunicirati na način, ki ne prebuja opičjega dela možganov, ii)
prepoznati kdaj se je opica prebudila in se zavedati, da situacija ni več razumska ter iii)
opičji del pomiriti, da se bo situacija lahko reševala racionalno.

TRIDELNO DELOVANJE NAŠIH MOŽGANOV
Model tridelnega delovanja možganov razdeli človeško osebnost na tri dele, ki si po
moči od najšibkejšega do najmočnejšega sledijo: razum, opica in kuščar. Izraža se
lahko samo en del naenkrat in moč posameznega dela se navezuje na prednost pri
izražanju. Razum je lahko aktiven, v kolikor sta opica in kuščar v mirovanju. V kolikor
se aktivira oz. prebudi opica, se izraža samo ta, če pa se aktivira kuščar, izrine razum
ali opico in prevzame kontrolo. Vsak od predelov ima svoje prioritete, strahove in cilje,
kar pomeni, da se aktivirajo ob različnih situacijah. To delno botruje tako različnim
vedenjem, ki jih zasledimo pri istem človeku, celo v istem pogovoru.
KUŠČAR
Primitiven del, ki se aktivira ob življenjski ogroženosti. V današnji družbi se ljudje s tem
delom srečujemo vse redkeje.
OPICA
To je tisti del osebnosti, ki povzroča dodatne težave pri komuniciranju oziroma še bolj
očitno, pri razreševanju težav. To je predel, kjer se pojavljajo čustva, ego, občutek
pripadnosti in socialni pojmi, kot so mesto v družbeni hierarhiji, družbena pravila ipd.
Opico skrbi za skupino (včasih namišljeno), za socialni status, družbena pravila in naš
ugled v družbi. Ne loči med sramoto in smrtjo, med fizično in čustveno škodo. Kadar
nekdo ogroža vsaj eno od naštetega, se aktivira opica in poskrbi za grožnjo zelo
podobno, kot to še danes počnejo opice v divjini; veliko vpitja, občasnega razmetavanja
in groženj.
Ocenjuje se, da preživimo nekje 95 % dneva v tem delu možganov. In pogosto opica v
nas odlično opravijo delo in je prav, da nas upravlja, saj poskrbi za medsebojne odnose
(tudi tiste prijetne in zdrave), brez da bi o tem morali zavestno razmišljati. Včasih,
predvsem kadar pride do konfliktov, pa je bolj smiselno zadevo premisliti in se je lotiti
iz razumskega dela.
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Zelo pomembno je vedeti, da se nam zdi, da smo logični in racionalni tudi, ko delujemo
iz opice vendar temu ni tako. Najbolj očiten primer je, ko se z nekom pregovarjamo in
povzdignemo glas. Sogovornik nas opozori, da ni potrebe po vpitju, mi pa se odzovemo
z najglasnejšim: »Saj ne vpijem!«.
RAZUM
Človek se je ločil od ostalih živali zaradi kapacitet, ki omogočajo objektivno, racionalno
razmišljanje, razumevanje abstraktnih idej in predvidevanja različnih možnih razpletov.
Kadar delujemo iz tega dela, se lahko resnično posvetimo problemu in ga rešujemo,
brez potrebe, da bi vsem dali vedeti, kdo je glavni oz. skrbeti kdo bo na koncu prejel
zahvalo. Na žalost je ta del osebnosti najšibkejši in se izklopi, če se zaradi zaznane
nevarnosti aktivirata opica ali kuščar. Popolnoma preprečiti, da bi razum pri nas ali
sogovorniku preglasila opica, se (verjetno) ne da, lahko pa se priučimo prepoznati, da
se je preklop zgodil in v nadaljevanju opico pomiriti, da vajeti spet prevzame razumski
del.

RABA MODELA V PRAKSI
S poznavanjem modela tridelnega delovanja možganov, se je mogoče izogniti pastem,
ki v človeku prebudijo opico (če je ta človek sogovornik ali mi sami) in kako jo pomiriti,
če opica prevzame kontrolo. V kolikor želimo, da človek deluje z razumskim delom,
mora biti opica pomirjena; preden se lahko lotimo reševanja konkretnih problemov, je
potrebno razrešiti vse opičje težave.
Razumevanje in uporaba modela je opisana na primeru spodaj.
OPIS PROBLEMA
Vodstvo želi, da se na internetni strani redno objavljajo prispevki o dogajanju na naši
višji šoli. Kljub večim pozivom preko e-pošte je teh prispevkov (pre) malo in skliče se
sestanek, z namenom, da zadevo razrešimo. Prisotni smo ravnateljica, predavatelji in
laboranti. Jaz sem bil novi laborant; z malo dramatizacije, zasedal sem dno družbene
lestvice na tistem sestanku, vsi so mi bili nadrejeni.
REŠITEV
Rešitev je vsem viden/dostopen seznam na katerem piše, kdo bo kdaj moral pripraviti
objavo. Nekdo mora sestaviti seznam in opozoriti tistega, ki je na vrsti, da je na vrsti.

77

SKAČEM OPICAM PO PRSTIH
Ravnateljica pozdravi vse zaposlene in lepo razloži, da so ti prispevki pomemben del
za našo šolo, ker s tem soustvarjamo podobo šole v javnosti in da je vpis študentov,
od katerega smo odvisni, podvržen tej podobi.
Rešitev za problem je očitna, zato se oglasim: »Vemo, da moramo objavljati ampak
včasih ni časa, drugič ni kaj objaviti, vmes tudi nihče drug ničesar ne objavi in potem
zadeva obvisi nekje v zraku. Jaz predlagam, da pripravimo seznam, ki bo viden vsem
in na katerem piše kdo bo kdaj objavljal. Če je dovolj ena objava na teden, pomeni, da
bo vsak pripravil pet objav na leto. Objavo lahko pripravi tudi, ko ni na vrsti, da jo ima
potem »na zalogi«.«
NAJPREJ RAZDELIM BANANE IN POTEM PREDLOŽIM REŠITEV
Poznam rešitev, hkrati pa vem, kako najprej poskrbeti za opico. Po ravnateljičinem
uvodu dvignem roko in počakam, da se mi dodeli beseda. Pomembno je, da se
zavedam v kaj se spuščam in zato nadaljujem ponižno s tonom, izborom besed in
telesno govorico. V kolikor tega ne jemljem resno in hočem ponižnost zaigrati, bodo to
zelo verjetno vsaj nekateri zaznali, kar mi lahko škodi na dolgi rok, četudi med samim
sestankom ne naletim na direkten odpor.
»Vem, da sem nov in najbrž nisem vsega predvidel ampak imam idejo… Ni čisto
dodelana ampak glede na to, da bolje poznate sistem kot jaz, jo lahko skupaj priredimo,
da bo uporabna.« Vse opice zadovoljne spijo. Šele tukaj predstavim možno rešitev.

REZULTATI
SKAČEM OPICAM PO PRSTIH
Miller in McYoung sta definirala šest različnih razlogov, zaradi katerih se opica aktivira
in vsi so vezani na status posameznika v skupini, teritorij ali običaje. Z mojim
pristopom sem izpolnil štiri od teh.
Preverjanje statusa
Kot novo zaposleni, sem bil nekolikšna neznanka ostalim; sem samo asertiven, želim
pohvalo, napredovati, samo pokazati kako sposobnejši sem od ostalih? Opica hoče
vedeti kdo je kdo in kam kdo spada. Dokler se to ne razreši, se sploh ne pristopi k
dejanskemu problemu. Jaz sem bil novinec, ki čisti laboratorijsko steklovino in zdaj
vsem ostalim govori, kako naj rešujejo svoje probleme.
Dominanca
V šolskem sistemu je hierarhija enostavna in jasna. To opici odgovarja, ni pa ji všeč, če
kdorkoli posega v ustaljen red. Način, s katerim sem podal predlog, je dal sodelavcem
občutek, da svojega dela ne opravljajo dobro in da bi ga jaz opravil bolje. Opica občuti
napad na status in z zavrnitvijo pomoči, lahko pokaže, kdo je glavni.
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Tukaj tega ne počnemo tako
V vsaki skupini obstajajo običaji ali pravila. Morda so nepisana vendar to ne pomeni,
da jih ni ali da se ne uveljavljajo. Nikjer ne piše, da laborant ne sme nagovoriti vseh
predavateljev in ravnatelja ter jim povedati kaj storiti. Najbrž pa vsi zaznamo, da to ni
način po katerem navadno stvari potekajo. Kršil sem običaje oz. pravila skupine.
Ti ne pašeš sem
Jaz sem bil nov laborant, tisti, ki čisti laboratorijsko steklovino. Nisem del nobene od
prijateljskih podskupin, nisem del predavateljskega zbora in nisem v vodstvu.
Predlagal sem rešitev, ki je očitno izven moje domene.
Z željo, da bi pomagal in rešil skupno težavo, sem kršil svojo identiteto, izzival ustaljeno
hierarhijo, kršil pravila in se vtikal v stvari, ki so izven »moje pristojnosti«.
Dokler ne pomirimo opice, bo opica v nadzoru in takrat razum ne more operirati, kar
pomeni, da oseba ne more razumno pretehtati vaših predlogov. Torej, najprej moramo
poskrbeti za opičje probleme, da potem lahko preidemo na človeške izzive.
NAJPREJ RAZDELIM BANANE IN POTEM PREDLOŽIM REŠITEV
Vem, da sem nov in najbrž nisem vsega predvidel – jasno potrdim moje mesto in ne
dajem nobenega znaka, da bi se to moralo spremeniti, hkrati priznavam dominanco ter
zavedanje, da morda kršim kaka pravila za katera ne vem.
Ni dodelana + skupaj priredimo – ne napadam njihovega statusa, z vtisom, da bi jaz
nekaj znal bolje. Postavljam nas v isto skupino, ker bomo sodelovali pri oblikovanju
rešitve.
V obeh primerih sta tako rešitev, kot predlagatelj, ista. Razlika je samo v načinu
predložitve in kljub temu je v drugem primeru verjetnost, da bo predlog dobro sprejet
in celoten sestanek uspešen, precej višja kot v prvem primeru.

ZAKLJUČEK
Na tvorjenje dolgotrajnih spominov, v povezavi z nami, lahko vplivamo tako, da
vplivamo na čustva našega sogovorca. Upoštevanje opice pripomore k boljšim
odnosom in manj konfliktom. Z nekaj pozornosti bomo bolje shajali z ljudmi, jih redkeje
ujezili in če bo potrebno, uspešneje pomirili. Za kogarkoli, ki bi rad model tridelnega
delovanja možganov bolje spoznal, predlagam dela Roryja Millerja in Marca
McYounga.
Za zaključek naj naslovim še našo lastno opico, ki se prebudi, ko ji nekdo stopi na prste.
Tudi tej se je vredno naučiti dati banano, da kasneje ne obžalujemo, besed ali dejanj, ki
so posledica divjanja naše opice. Znaki, ki nas opozorijo, da je razum odstopil in
delujemo iz opičjega predela: občutimo čustva, druge udeležence (ne) maramo, fokus
se prestavi iz reševanja problema v dokazovanje, da imamo prav, poslužujemo se
označevanja ali etikiranja drugih in iščemo izgovore.
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Veliko tega vam je najbrž že znanega, saj smo dnevno v stiku z drugimi in redno
srečujemo svojo in tujo opico. Razlika je le, da jo je zdaj lažje prepoznati in pomiriti, da
v pomembnih situacijah, vi in morda celo vaš sogovornik, delujete iz razuma.

Slika 1 (lastni vir)

VIRI IN LITERATURA
-

Mackay, D.G., Shafto, M., Taylor, J.K., Marian, D.E., Abrams, L and Dyer, J.R. (2004). Relations
between emotion, memory, and attention: Evidence from taboo Stroop, lexical decision, and
immediate memory tasks. Memory & Cognition. 32(3). 474-488.
Brown, R. and Kulik, J. (1977). Flashbulb Memories. Cognition. 5(1). 73-99.
Schupp, H.T., Stockburger, J., Codispoti, M., Junghöfer, M., Weike, A.I. and Hamm, A.O. (2007).
Selective Visual Attention to Emotion. The Journal of Neuroscience. 27(5). 1082-1089.
Smith, S.D., Most, S.B., Newsome, L.A. and Zald, D.H. (2006). An Emotion-Induced Attentional
Blink Elicited by Aversively Conditioned Stimuli. Emotion. 6(3). 523-527.
Bower, G.H. (1981). Mood and Memory. American Psychologist. 36(2). 129-148.
Laird, J.D., Cuniff, M., Sheehan, K., Shulman, D. and Strum, G. (1989). Emotion Specific Effects
of Facial Expressions On Memory for Life Events. Journal of Social Behavior and Personality.
4(2). 87-98.
Miller, Rory. (2008). Meditations on Violence: A Comparison of Martial Arts Training & Real
World Violence . YMAA Publication Center. Kindle Edition.
Miller, Rory. (2015). Conflict communication. YMAA Publication Center. Kindle Edition.
MacYoung,
Marc.
(1998-2018).
No
Nonsense
Self
Defence.
www.
https://www.nononsenseselfdefense.com (2.9.2019)

80

10. RAZBIJANJE MITOV O ZDRAVI VELNEŠKI PREHRANI
Tatjana Šubic, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
tatjana.subic@vgs-bled.si

Povzetek:
Večina služb v sodobni družbi je sedečih, v prostem času pa nekako ni dovolj časa za
vsakodnevno rekreacijo. Hujšanje, diete in telesna vadba so postali način nadzora
življenja.
Mediji so danes pomemben vir informacij, pa tudi dezinformacij. Na družbenih
omrežjih se pojavljajo vedno nove vesti o čudežnih dieta. Izbirni modul Zdravo
prehranjevanje je pomemben del izobraževanja študentov višješolskega programa
Velnes. Poznavanje sestave živil, njihovo kombiniranje, primerni načini priprave,
energijska in hranilna vrednost, procesi prebave in presnove so temelji, na katerih bodo
nadgrajevali svoje strokovno znanje.
Vsebine modula Osnove zdravega prehranjevanja nudijo veliko možnosti za
samostojno delo študentov. Eno izmed vaj, namenjena poznavanju prednosti in
slabosti diet, izvajajo študenti samostojno. Izberejo aktualno dieto, izračunajo
energijsko in hranilne vrednosti dnevnega obroka, sami pripravijo izbrane jedi, ki jih
nato cela skupina senzorično ovrednoti. Ob koncu predstavitve posamezne diete
študenti na osnovi teoretičnih znanj, ki so jih pridobili med predavanji in praktičnimi
vajami ter rezultati senzoričnega ocenjevanja, poiščejo prednosti in pomanjkljivosti
posameznih diet.

UVOD
Renata Salecl v Sobotni prilogi Dela (22.11.2014) temeljito analizira odziv ljudi na
sodoben način življenja. Ravno temu pripiše različne oblike prehranjevalnih motenj kot
sta anoreksija in bulimija. Vse bolj se povečujejo tudi ostale težave ljudi s
prehranjevanjem. Substance, ki jih uživamo, namreč vse bolj dojemamo kot nekaj, kar
povzroča preobčutljivost ali odvisnost. Vedno več je samodiagnoz, ki si jih
posamezniki postavijo na podlagi časopisnih člankov ali oglasnih sporočil. Hiter način
življenja vpliva na način prehranjevanja. Hujšanje, diete in telesna vadba so način
nadzora življenja (Benedičič, Čibej in Trpeski, 1999).
Namen tega prispevka je predstaviti način izvedbe predavanj in vaj, s katerimi študent
praktično osmisli pridobljene predmetno-specifične kompetence, s tem ko oceni,
načrtuje in pripravi jedi po načelih izbranih diet ter hkrati tudi prepozna njihove
prednosti in slabosti.
Na začetku zadanih nalog predpostavljam, da bodo študenti sami na podlagi svojega
raziskovalnega dela ugotovili, kako neprimerne so daljše časovno obdobje trajajoče
posamezne popularne diete s prehranskega stališča.
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OBLIKOVANJE PREHRANSKIH NAVAD
Vpliv fizičnega okolja je povezan z vedenjem v družini in vedenjem vrstnikov.
Mladostnik v svojem družinskem okolju posnema starše. Posnema jih pri izbiri, pripravi
in uživanju hrane. Backman (Kostanjevec, 2013, str. 29) ugotavlja, »da so matere za
mladostnike, stare od 14 do 19 let, najpomembnejše osebe, ki vplivajo na oblikovanje
njihovih prehranjevalnih navad«. »Katero hrano otrok sprejema, je odvisno predvsem
od okolja, v katerem otrok živi in od socialnih odnosov, ki se razvijejo med otrokom in
starši oziroma osebo, ki skrbi za otroka oziroma ga hrani«. (Kostanjevec, 2013, str. 23).
Obdobje adolescenca je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo, obdobje hitre
rasti in hormonskih sprememb. Mladostniki v tem obdobju zaradi vrstnikov,
zvezdniških idolov, modnih diet in interneta spremenijo prehranjevalne navade,
opuščajo zajtrk in neustrezno časovno razporejajo obroke.
Zaužijejo preveč kalorij, sladkorja, maščob in premalo beljakovin, železa, kalcija, cinka
in vitaminov. Najraje uživajo hitro hrano, prigrizke in sladke gazirane pijače. Opuščanje
zajtrka je pogosti krivec za izbiranje manj kakovostnih živil tekom dopoldneva. Manj
kakovostna živila pa dolgoročno vodijo v debelost in z njo povezane bolezni moderne
dobe (Pokorn 2003, str. 159-160).
VPLIV MEDIJEV NA SPREMEMBE PREHRANSKIH NAVAD
Večina služb v sodobni družbi je sedečih, v prostem času pa nekako ni dovolj časa za
vsakodnevno rekreacijo. V preobilju hrane, ki jo ponujajo trgovine in želji po prigrizkih,
vzpodbujene s televizijskimi oglasi, lahko najdemo vzroke za vedno več posameznikov,
ki niso zadovoljni s svojim počutjem, videzom in učinkovitostjo. Zato vedno več
posameznikov skuša s hitrimi redukcijskimi dietami popraviti napake, ki so jih delali
več mesecev ali let. Hujšanje, diete in telesna vadba so postali sodoben način nadzora
življenja.
Mediji so danes pomemben vir informacij, pa tudi dezinformacij. Na družbenih
omrežjih se pojavljajo vedno nove vesti o živilih, prehranskih dopolnilih in uspešnih
dietah, ki naj bi imele pozitivne, celo čudežne, posledice. Informacije, na katerih slonijo
taki članki so le redko pridobljeni iz znanstvenih publikacij ali pa so vzete iz konteksta.
Tako običajno po obdobju pretiranega oglaševanja hrane v času praznikov sledi
obdobje oglaševanja prehranskih dopolnil za razstrupljanje. Kaj in zakaj naj bi
razstrupljali pa ostane odprto vprašanje.

IZVEDBA MODULA ZDRAVO PREHRANJEVANJE
Izbirni modul Zdravo prehranjevanje je pomemben del izobraževanja študentov
programa Velnes. Poznavanje sestave živil, njihovo kombiniranje, primerni načini
priprave, energijska in hranilna vrednost, procesi prebave in presnove so temelji, na
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katerih bodo kasneje v svoji osebnem in poklicnem življenju nadgrajevali svoje
strokovno znanje.
Na uvodnih predavanjih med pogovori ugotavljam, da ima večina študentov Velnesa
že izoblikovano predstavo, kakšna naj bi bila zdrava prehrana. Res pa so na to vplivali
njihovi
prijatelji, frizerji, receptorji v fitnes centrih, internetni prispevki ali trenutne medijske
zvezde. V vsaki skupini je vsaj en vegetarijanec, en rekreativni športnik, ki redno
obiskuje fitnes z namenom pridobitve mišične mase in en študent, ki prisega na
Herbalife.
Začetno predavanje je namenjeno predstavitvi prehranjevalnih navad različnih
narodov. Pri tem velikokrat poudarim, da se prehranske potrebe posameznikov
razlikujejo v različnih življenjskih obdobjih ter da so odvisne od starosti, spola, fizične
aktivnosti ipd. Pomemben vidik zdravega prehranjevanja je tudi uživanje tradicionalnih
živil, ki jih naši predniki uživajo že stoletja, saj imamo na ta živila prilagojen prebavni in
presnovni sistem. Vse to je dobro izhodišče za pogovor o njihovih osebnih
prehranjevalnih navadah med tednom in ob vikendih, ko običajno zanje poskrbijo
skrbne mame. Domenimo se za pisanje prehranskih dnevnikov, ki jih potem skupaj
komentiramo.
Ena izmed začetnih vaj je sestavljena tako, da posamezna skupina študentov dobi
letak s predlogom tedenskega jedilnika, ki so ga predlagali strankam v neki trgovski
verigi. Njihova naloga je, da iz istih sestavin za posamezen dan sestavijo primernejše
obroke po načelih zdravega prehranjevanja, v kolikor je to sploh mogoče.
Teoretični del vsakič dopolnjujemo z vajami. Hranilne in energijske vrednosti
ovrednotimo s pomočjo spletnega orodja OPKP, Odprta platforma za klinično
prehrano. Tako dobljene podatke primerjamo s priporočenimi energijskimi in
hranilnimi vrednostmi (Hlastan, 2008) za vnos hranil. Primerjamo s priporočili, ki
veljajo za njihovo starostno skupino, torej od 20 do 25 let.
Ko so študenti že osvojili temeljna znanja o prehrani je na vrsti obravnava trenutno
najbolj popularnih diet in tako imenovanih zdravih živil, super živil, funkcionalnih živil
in prehranskih dopolnil.
Vsak študent izbere po njegovem mnenju najboljšo dieto, običajno redukcijsko in po
načelih te diete sestavi primeren dnevni jedilnik. Dietni jedilnik vnese v OPKP in
dobljene vrednosti primerja s priporočenimi vrednostmi za vnos hranil.
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Naloga vsakega študenta je, da:
• izbere katerokoli trenutno popularno dieto;
• po načelih izbrane diete sestavi dnevni jedilnik;
• jedi ovrednoti s spletnim orodjem KPKP (Odprta platforma za klinično
prehrano);
• določi količine jedi za posamezne ciljne skupine glede na spol, starost in
aktivnost;
• napiše zahtevek za izbrane sestavine;
• praktično pripravi jedi;
• študent oceni ali je prehranjevanje po načelih izbrane diete primerno za daljše
časovno obdobje na osnovi primerjav izračunov OPKP s Smernicami zdravega
prehranjevanja za študente z jedilniki in senzoričnih ocen jedi ostalih študentov.
• Pri svojem delu uporabi metodo komparacije za primerjavo teoretičnih
priporočil in dejanskih izračunov energijske in hranilne vrednosti posameznih
jedi in dnevnega obroka sestavljenega po načelih izbrane diete.
V sklop VSŠ sodi tudi hotel Astoria s sodobno opremljeno šolsko kuhinjo, kjer izvajamo
praktične vaje. V tej kuhinji vsak študent pripravi izbrane jedi iz svojega dietnega
jedilnika in jih nato predstavi celotni skupini. Tako poleg teoretičnega znanja
pridobivajo tudi ročne spretnosti pri pripravi jedi. Pri pripravi so prepovedana nekatera
živila, kot so majoneza, kečap, margarina ipd. Za začinjanje lahko uporabijo le sol in
začimbe, brez ojačevalcev okusa.

Slika 1: Skutni namazi, odličen vir beljakovin, vitaminov in mineralov (lastni vir)
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Slika 2: Solate kot samostojna jed (lastni vir)

Jedi študenti senzorično ocenijo in ocene vpišejo v spodaj predstavljeni obrazec.
ocenjevalni zapisnik
Izdelek :
Datum ocenjevanja :
Lastnosti
Ocene
zunanji izgled
2,0
1,5 1,0
sestava vsebine
4,0
3,5 3,0
barva vsebine
2,0
1,5 1,0
tekstura
4,0
3,5 3,0
vonj
3,0
2,5 2,0
okus
5,0
4,5 4,0
Skupno
število
točk:
Opombe za posamezne lastnosti:

0,5
2,5
0,5
2,5
1,5
3,5

0
2,0
0
2,0
1,0
3,0

1,5

1,0

0,5

0

1,5
0,5
2,5

1,0
0
2,0

0,5

0

1,5

1,0

0,5

0

Podpis :
Slika 3: Ocenjevalni obrazec za senzorično vrednotenje jedi (lastni vir)
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Za prikaz rezultatov senzoričnega ocenjevanja jedi študent uporabi metodo analize in
sinteze. Običajno so ocene dokaj visoke, le fantje so običajno zelo razočarani nad
količino odmerjenega obroka.
Ob koncu predstavitve posamezne diete študenti na osnovi teoretičnih znanj, ki so jih
pridobili med predavanji in praktičnimi vajami ter rezultati senzoričnega ocenjevanja,
poiščejo prednosti in pomanjkljivosti posameznih diet. Vsakič znova ugotavljam, kako
analitično in razumsko pristopajo k tej nalogi.
REFLEKSIJE ŠTUDENTOV
Po izvedeni vaji, ko je vse pospravljeno, se pogovorimo o vtisih. Praviloma so vsi
zadovoljni s svojim delom in delom svojih kolegov. Najbolj jim je všeč, da:
• sami izberejo in pripravijo jedi;
• marsikdo ob tej priložnosti prvič sam kuha;
• pri vajah pridobijo strokovno znanje;
• razumejo, zakaj je potrebno toliko teoretične priprave;
• so vaje zanimive, strokovne in praktično uporabne.
Posameznikom ni všeč, da:
• ne pripravljamo sladkarij,
• ne pripravljamo več jedi iz živil, kot so tofu, sejtan, rastlinski napitki;
• je vaj tako malo.

ZAKLJUČEK
Znanje o sestavi živil, primernih postopkih priprave jedi in poznavanje osnovnih
prebavnih in presnovnih procesov so pomembni pri prepoznavanju koristnosti ali
škodljivosti dolgotrajnega upoštevanja načel posameznih diet. Vedno nove diete in
prehranska dopolnila so odličen vir zaslužka. Vedno več ljudi prihaja na sprostitev in
izboljšanje telesne kondicije v toplice ali velneške centre. Sprememba prehranskega
režima v kombinaciji z rekreacijo so odličen način za izboljšanje njihovega počutja.
Nekateri naši diplomanti bodo v svoji karieri verjetno tudi prodajali prehranska
dopolnila, publikacije z nasveti za zdravo življenje, sodelovali pri pripravi diet ipd.
verjamem, da jim bodo znanja in izkušnje, pridobljene na VSŠ Bled služile kot
orientacija v poplavi vedno novih proizvodov in diet.

VIRI IN LITERATURA
-

Benedičič, A., Čibej B. in Trpeski S. Motnje prehranjevanja. Ljubljana: Urad za preprečevanje
zasvojenosti, 1999, str. 10–17
Hlastan Ribič, C. et al. Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki. Ljubljana:
Ministrstvo za zdravje, 2008.

86

-

-

Kostanjevec, S. Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. 2013. Pridobljeno 8. 9. 2019
iz
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e
publikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf
Pokorn, D. Prehrana v različnih življenjskih obdobjih. Ljubljana. Založba Marbona d. o. o., 2003.
Salecl, R. Žrtje samega sebe. Sobotna priloga Dela, 22.11.2014, str.32.

87

11. RAZUMEVANJE IN RABA STROKOVNE
ŽIVILSKOTEHNOLOŠKE TERMINOLOGIJE V GOSTINSTVU IN
TURIZMU NA PRIMERU VSŠ BLED
Tatjana Šubic, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
tatjana.subic@vgs-bled.si
Povzetek:
Pojem gastronomija zajema široko področje različnih znanj, ki se vedno znova
dopolnjujejo. Nova znanja prinesejo tudi novo izrazoslovje. Študenti, ki imajo že znanja,
pridobljena v srednji šoli, so prepričani, da na tem področju za njih ni neznank. Vendar
se vedno izkaže, da so nepravilno razumljeni že osnovni izrazi kot so varna, varovalna
in uravnotežena prehrana. Vaje Senzorične lastnosti mesnih izdelkov so namenjene
predstavitvi trenutno veljavne zakonodaje na področju mesnih izdelkov, spoznavanju
pomena tehnoloških izrazov in ocenjevanju senzoričnih lastnosti mesnih izdelkov.

1 UVOD
Doktor Dražigost Pokorn, ugleden strokovnjak za prehrano nas je pred leti učil, da je
gastronomija umetnost in znanost o dobri in okusni hrani. Njegova definicija nakazuje
kako široko področje pokriva ta pojem. Istočasno pa, še vedno, slovar slovenskega
knjižnega jezika pojasnjuje izraz gastronomija le kot spretnost in znanje o pripravljanju
izbranih jedi. Isti vir sicer podpomenko kulinarika pojasnjuje kot spretnost, znanje
pripravljanja in aranžiranja jedi. Verjetno je taka definicija zadoščala pred desetletji, ko
ni bilo na razpolago tako širokega izbora živil, strojev in naprav za pripravo ter
shranjevanje živil in jedi, ko je bilo znanje o prebavi in presnovi namenjeno le
izbrancem. Zaradi pomanjkanja virov informacij je bila tudi strokovna terminologija na
področju priprave jedi bolj skromna. Z globalizacijo in hitrim prenosom podatkov se je
na področju priprave jedi v slovenskem prostoru pojavilo cela vrsta novih izrazov, ki
jih v preteklosti nismo uporabljali.
Namen prispevka je predstaviti primer reševanje problema neenotnega razumevanje
strokovnih izrazov, ki se uporabljajo v različnih poklicih, povezanih s pripravo hrane.
Zaradi različnih znanj, združenih pod pojmom gastronomija in pomankanje strokovne
literature v slovenskem jeziku predvidevam, da študenti, bodoči organizatorji
poslovanja v Gostinstvu, Velnesu in Turizmu, posledično tudi odgovorni za naročila
živil, ne poznajo izrazoslovja in zakonodaje, ki je v veljavi na področju živilskih izdelkov.

PREDMET GASTRONOMIJA KOT POMEMBEN DEL IZOBRAŽEVANJA
Znanja in spretnosti, pridobljene pri predmetu gastronomija so pomemben del
izobrazbe vsakega, ki se v poklicnem življenju ukvarja s hrano, bodisi gostinca,
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turističnega delavca ali zaposlenega v Velneški dejavnosti, kjer je zdrava prehrana ena
izmed temeljnih stebrov zdravega življenja.
Vsebine predmeta so široko zasnovane, saj študent pridobi znanja o sestavi,
skladiščenju in pripravi živil ter jedi, ocenjuje ustreznost obrokov s prehranskega in
senzoričnega vidika ipd. Veliko zahtevnih vsebin, poznavanje katerih so ključnega
pomena za uspešno poklicno pot vsakega našega diplomanta. Pri razumevanju in
učenju teh raznovrstnih tem je notranja motivacija zelo pomembna.
Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas;
želimo razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar nas zanima, obvladati določeno
spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti. Proces je pogosto pomembnejši od
rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva (Požarnik, 2014).
IZVEDBA VAJE SENZORIČNE LASTNOSTI MESNIH IZDELKOV

Ker bodo naši diplomanti kot vodje kuhinj morali skrbeti za kakovost naročenih živil,
bodo morali dosledno uporabljati pravilna poimenovanja, saj se bodo tako izognili
nepotrebnim zapletom pri izbiri želenih živil. Njihova zadolžitev bo tudi spremljanje
aktualne zakonodaje na področju prehrane.
Predavanja, ki se navezujejo na to temo in so izpeljana frontalno, običajno ne prinesejo
posebnih odzivov udeležencev. Večji odziv in odprti pogovori o temi se odprejo pri
vajah, izpeljanih v manjših skupinah.
Najprej razdelim navodila za vajo, nato se z vsako skupino pogovorim o pravilnem
razumevanju navodil. To se je izkazalo kot zelo poučno za celotno skupino, saj
praviloma ugotovimo, da nekatere izraze razumemo različno.
RAZUMEVANJE STROKOVNIH IZRAZOV
Vaja Senzorične lastnosti mesnih izdelkov je primer vaje, pri kateri se vsakokrat izkaže,
da študentje ne poznajo pravilnega pomena nekaterih strokovnih izrazov. Vaja je v
osnovi namenjena prepoznavanju kakovosti mesnih izdelkov in njihovi uporabi v
kulinariki. Vendar je za ocenjevanje kakovosti temelj poznavanje tehnoloških
postopkov izdelave posameznih mesnin in Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov in
mesnih pripravkov (UL RS, št. 58/17).
Po uvodnem teoretičnem delu študente spodbudim, da povejo, kakšne so njihove
izkušnje s pripravo mesnih izdelkov. Posamezniki domačo izdelavo mesnin
predstavijo s svojimi besedami, nato pa njihovo razlago dopolnim s pravilnimi
tehnološkimi izrazi. Najbolj pogosto se izkaže, da ne poznajo pomena nekaterih
izrazov, pojasnjenih v Pravilniku, kot so mesni bujon, razsolica in razsoljevanje,
mehansko izkoščeno meso in mesni pripravki.
Študenti, ki ne prihajajo iz gostinskih šol in se s tem izrazoslovjem še niso srečali, si
enostavno zapomnijo pomen posameznih izrazov. Ostali, ki prihajajo iz gostinskih šol
pa so presenečeni, saj so prepričani, da že poznajo pomen posameznih besed, ki jih
izpostavim.
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V tem primeru na zaslonu odprem uradno stran PIS-pravno informacijskega sistema
in skupaj preberemo pravilnike, ki urejajo posamezno področje izdelave živil.

Slika 1: Posnetek zaslona – PIS –pravno informacijski sistem (lastni vir)

Razumevanje strokovnih izrazov pričnemo z izrazom bujon, ki je pomembna sestavina
pri izdelavi kuhanih klobase in hkrati velikega števila kuhanih jedi. Tako Pravilnik o
kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov v 4. členu navaja, da je bujon vodni
ekstrakt mesa, pridobljen s kuhanjem mesa oziroma kosti. Pripravi se tako, da meso
ali kosti kuhamo v manjši količini vode. v istem členu definira juho kot vodni ekstrakt
užitnih delov živali, dobljen s kuhanjem, pri čemer se lahko po potrebi uporabljajo
začimbna zelišča oziroma začimbe. Nasprotno pa izraz mesna ali kostna osnova –
bouillon v gastronomiji pomeni kuhanje mesa ali kosti v vodi, ki jo začinimo s soljo in
zelenjavo. Morda na prvi pogled ni bistvene razlike, praktično se zaplete na primer pri
vaji izdelava paštete, saj v primeru, ko so v bujon že dodane začimbe ne moremo
kontrolirati končnega okusa.

Slika 2: Slika zaslona – Izrazi uporabljeni v Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov
(lastni vir)
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Tudi izrazi razsol, razsolica in razsoljevanje so praviloma narobe razumljeni. Običajno
vsi študenti menijo, da gre za postopek odstranjevanja soli iz izdelka. V Pravilniku so
izrazi pojasnjeni in sicer je razsol ali razsolica suha mešanica ali raztopina soli in
nitritne soli, lahko pa so dodani drugi tehnološki dodatki.

Slika 3: Primer mesnega sira z dodatkom nitritne soli in brez nitritne soli (lastni vir)

Ko študente povprašam kakšna je razlika med klobaso in salamo, v pojasnilih niso
enotni. Ponovno odpremo Pravilnik in ugotovimo, da so salame mesni izdelki, ki se
izdelujejo iz razdetega mesa, slanine in dodatnih sestavin, polnjeni v prepustne
naravne ali umetne ovitke in sušeni ali zorjeni v naravnih ali klimatiziranih sušilnicah in
zorilnicah. Izraz klobasa je poimenovanje raznolike skupine mesnih izdelkov, narejenih
s polnjenjem naravnih ali umetnih ovitkov z nadevom različnih vrst razdetega mesa,
maščobnega tkiva, kožic, drobovine, ostankov veznega tkiva in dodatnih sestavin in
tehnoloških dodatkov. V to skupino sodijo torej barjene, poltrajne, kuhane klobase, pa
tudi klasične in hitro fermentirane salame. Senzorična ocena mesnih izdelkov še utrdi
znanje o značilnostih posameznih skupin mesnih izdelkov.
Prej navedeni Pravilnik definira tudi izraze kot so MIM in mesni pripravki. Poznavanje
teh izrazov je pomembno predvsem pri naročanju živil in pripravi dietnih jedilnikov, kjer
moramo biti še posebej pozorni na kakovost uporabljenih živil. Tako MIM pomeni
proizvod, pridobljen z odstranjevanjem mesa s kosti po izkoščevanju z mehanskimi
sredstvi, ki porušijo ali spremenijo notranjo celično zgradbo mišičnih vlaken. Uporablja
se za izdelavo izdelkov nižjega cenovnega razreda. Tudi surimi, na enak način
pridobljen izdelek iz vodnih živali, ne sodi med visoko kakovostna živila in ga ne
smemo postreči zahtevnejšemu gostu namesto mesa rakov, kar običajno sugerira
slika na embalaži marsikaterega tovrstnega izdelka.
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Slika 4: Kaj je v resnici v izdelku? (lastni vir)

Ko razjasnimo večino nesporazumov, sledi tema razumevanje elementov deklaracij
mesnih izdelkov, ki jih bomo kasneje senzorično vrednotili.
Pravilno razumevanje deklaracij živil je zelo pomembno in običajno se izkaže, da
večina ne prebere celotne deklaracije, še manj študentov elemente deklaracije res
pravilno razume.

Slika 5: Primer deklaracije mesnega izdelka (lastni vir)

Poznavanje in razumevanj elementov deklaracij je izredno pomembno pri naročanju in
sprejemu naročenih živil. Vsaki skupini povem o dogodku izpred nekaj let, ko so na
neki šoli pri sprejemu hrenovk pozabili preveriti vrste mesa, vsebovanih v hrenovkah.
V hrenovkah je bilo tudi perutninsko meso in tako hrenovko je pojedel tudi učenec,
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alergičen na perutnino. Alergična reakcija, klicanje rešilca in vsi neprijetni dogodki, ki
so sledili se ne bi zgodili, če bi odgovorni ob sprejemu prebral deklaracijo izdelka.
S senzorično analizo preskušamo lastnosti živil, ki jih lahko zaznamo z enim ali več
čuti. Zaznavanje je odvisno od prirojenih sposobnosti kemijskih receptorjev naših čutil,
s katerimi ocenimo kakovost nekega živila ali izdelka in njegovo sprejemljivost kot
dober ali slab (Golob, 2004). Opisna ali deskriptivna analiza je tipičen predstavnik
metod ocenjevanja brez standardov. Je opisovanje znanih senzoričnih lastnosti
izdelka, običajno v takem vrstnem redu, kot s pojavljajo (Golob, 2004).
Ob slikah mesnin predstavim želene senzorične lastnosti in možne napake
posameznih mesnih izdelkov. Razdelim ocenjevalne liste na katere nato vpisujemo
ocene posameznih lastnosti. Ocenjevalni listi so enaki tistim, ki jih uporabljamo na
strokovnih ocenjevanjih na Dobrotah slovenskih kmetij ali mednarodnem ocenjevanju,
ki ga organizira Pomurski sejem. Ocenjevalni listi so za študente pomembni, saj jih
bodo lahko kot vodje kuhinj uporabljali za oceno ustreznosti kakovosti dostavljenih
živil.

Slika: Barva hrenovk je odvisna od vrste dima in trajanja dimljenja (lastni vir)

Slika: Neprimeren izgled prereza hrenovke (lastni vir)
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poltrajne mesnine
Izdelek:
Datum ocenjevanja :
Lastnosti
zunanji izgled
izgled in barva
prereza
tekstura
vonj
okus
Skupaj točk :
Opombe za lastnosti

Ocene
2,0
1,5
4,0
3,5

1,0
3,0

0,5
2,5

0
2,0

1,5

1,0

0,5

0

4,0
4,0
6,0

3,0
3,0
5,0

2,5
2,5
4,5

2,0
2,0
4,0

1,5
1,5
3,5

1,0
1,0
3,0

0,5
0,5
2,5

0
0
2,0

3,5
3,5
5,5

1,5 1,0

0,5

0

:

Podpis :

Slika: Ocenjevalni list za senzorično oceno poltrajnih klobas

Na koncu zberemo ocenjevalne liste in iz ocen skupaj z metodo analize in sinteze
dobimo končne rezultate.
Živilski izdelki posameznih proizvajalcev se običajno bistveno razlikujejo, zato
študentom predstavim revijo Zveze potrošnikov Slovenije, ZPS test, kjer so med
drugim objavljeni rezultati testiranj različnih živil in jedi.

Slika: Rezultati testiranj mesnin tipa šunke (lastni vir)
Vir: ZPS test, 2019
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NEPRAVILNO POIMENOVANJE SOKOV IN NAPITKOV
Enake napake v pogovorni rabi izrazov so pri razlikovanju sadnega soka in nektarja in
napitka. Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za
prehrano ljudi definira sadni sok kot izdelek, pridobljen iz užitnega dela sadja, torej le
stisnjen sok iz sadja. Sadni nektar je izdelek, sestavljen iz sadnega soka in dodatkom
vode, sladkorjev in kislin. Senzorična ocena sadnih sokov in nektarjev hitro potrdi
razliko. Bistven problem se pojavi, ko zahtevnemu gostu namesto sadnega soka
postrežemo sadni nektar, ki nikoli nima enakega okusa, pa tudi cena izdelka se
bistveno razlikuje. Študentov vedno povem o svoji izkušnji, ko sem v znanem
turističnem mestu v lokalu z vrhunsko kulinarično ponudbo po priporočili natakarice
skoraj naročila bezgov sok po primerno visoki ceni, vendar se je med pogovorom
izkazalo, da pod tem imenom ponujajo čisto navaden sirup bezgovih cvetov razredčen
z vodo. Seveda se za ta napitek nisem odločila.
ISKANJE NOVOSTI PREKO SPLETA
V želji po vedno novih okusih in eksotičnih jedeh podatkov veliko posameznikov išče
vedno nove recepture preko spleta. Ko se kasneje pogovarjajo o posameznih
sestavinah in jedeh, jih je težko razumeti, saj ne uporabljajo slovenskih izrazov, ker jih
ne poznajo ali pa leti še niso poslovenjeni. Tako poslušamo kako je nekomu uspel
mirror glaze ali kako imenitne makarone je spekel.
Imena nekaterih novih živil ali jedi so že poslovenjena, vendar se v pogovorih še vedno
uporabljajo različne izgovorjave prvotnih imen. Taka živila so npr. fizalis, maca,
ginseng,
goji
jagode
ipd.
(Jezikovni
kotiček
Superživila
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174637743, 13.9.2019)
REFLEKSIJE ŠTUDENTOV
Po izvedeni vaji, ko je vse pospravljeno, se pogovorimo o vtisih. Praviloma so vsi
zadovoljni s svojim delom in delom svojih kolegov. Če strnem njihove pripombe, jim je
všeč, da:
• smo dobro jedli;
• bodo znali prepoznati nepravilnosti različnih mesnih izdelkov;
• vedo, zakaj so nekateri mesni izdelki precej dragi, drugi sumljivo poceni;
• so izvedeli, kje lahko sami poiščejo pravilnike na področju izdelave in priprave
hrane;
• pri vajah pridobijo strokovno znanje;
• so spoznali pomen do tedaj nepoznanih izrazov;
• razumejo, zakaj je potrebno toliko teoretične priprave;
• so vaje zanimive, strokovne in praktično uporabne.
Študentom ni všeč, da:
• je vaj pri predmetu gastronomija tako malo.
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ZAKLJUČEK
Gastronomija kot predmet obravnava široko področje, ki se vseskozi razvija, pa naj bo
to tehnologija skladiščenja priprave hrane ali nova živila in jedi. Vzporedno nastajajo
vedno nova poimenovanja in skovanke. Poleg tradicionalno poznanih slovenskih
poimenovanj vedno bolj uporabljamo tujke, saj je oblikovanje slovenskih izrazov veliko
prepočasno.
Slovenske strokovne literature je malo in običajno ne vsebuje trenutno popularnih
izrazov. Tako novo izrazoslovje krojijo trenutne zvezde na področju kuharstva, revije,
za katere nikakor nisem prepričana, da so članki pravilno prevedeni ter prevajalci
različnih trgovskih mrež, ki v letakih marsikdaj zelo čudno poimenujejo artikle.
Idealna rešitev problema izrazoslovja v stroki bi bila, da bi se vsaj enkrat letno zbrali
predavatelji strokovnih predmetov in se dogovorili o slovenski obliki novih izrazov.
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12. SPLETNA UČILNICA KOT OSREDNJI KOMUNIKACIJSKI KANAL
MED ŠOLO IN ŠTUDENTI
mag. Stanislav Levičar
Višja strokovna šola Brežice
stanko.levicar@gmail.com
Povzetek:
Spletna učilnica se je v izobraževalnih institucijah vzpostavila kot osrednja
informacijska rešitev, preko katere se vrši čedalje večji delež izobraževalnih procesov,
s tem pa je postala tudi osrednji komunikacijski kanal med deležniki. Večina
izobraževalnih institucij v Sloveniji je zaradi podpore, funkcionalnosti in brezplačne
licence vzpostavila spletno učilnico z aplikacijo Moodle. Toda kljub temu, da slednji v
veliki meri zadovoljuje zahteve uporabnikov, raven uporabe tovrstnih spletnih učilnic
ne dosega pričakovanj. Pomemben vir razlogov zato je moč pripisati uporabniškemu
vmesniku, ki je prekompleksen in neintuitiven. Tako še vedno obstaja potreba po
programski rešitvi za spletne učilnice, ki bi v ospredje postavljala intuitivnost uporabe.

UVOD
Razvoj informacijske tehnologije močno vpliva in spreminja tudi dejavnost
izobraževanja. Na novo se odpirajo vprašanja o posameznih komponentah
izobraževalnega procesa ter njihovih prispevkih h končnemu rezultatu – prenosu
znanja in predvsem uspešnosti udeležencev z vidika uporabnosti teh znanj pri
vključevanju v delovno aktivno populacijo. Četudi je tehnologija, ki omogoča nove
metode in pristope k izobraževanju na voljo že najmanj dve desetletji, je bil potreben
čas, da je hiter, stalen in zanesljiv internet postal samoumevno dostopen vsem
deležnikom v izobraževalnem procesu. Podobno tudi šele krajše obdobje velja, da so
vsi udeleženci primerno opremljeni z računalniško opremo, obenem pa je svoj čas
terjal tudi razvoj ustrezne programske opreme (Scheg in Shaw, 2017, 43).
Vzporedno z omenjeno informacijsko infrastrukturo se razvijajo tudi novi pristopi v
izobraževanju, ki se ravno tako še vedno intenzivno preizkušajo. V tem prehodnem
obdobju, ko se uvaja in razširja uporaba informacijske tehnologije, tako še ne moremo
govoriti o dokončno izoblikovanemu naboru metod, ki bi tvorile celovit korpus
primerov dobrih praks, glede na še vedno trajajoč pospešeni razvoj informatike, pa
tudi ni pričakovati, da bo v kratkem to sploh mogoče (Buzetto-More, 2017, 20).
VLOGA SPLETNIH UČILNIC
Izobraževalne institucije izvajajo kopico procesov, ki so ne le izobraževalne, temveč
tudi organizacijske narave, in ki ravno tako vplivajo na kakovost izobraževalnega
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procesa. A vendarle je spletna učilnica osrednja informacijsko-komunikacijska
infrastruktura oz. orodje, ki neposredno podpira jedro izobraževalnega procesa.
Medtem ko se je v obdobju pred pojavom informacijske tehnologije prenos informacij
in znanja v izobraževanju vršil pretežno preko tiskanih knjig ter predavanj, kjer so bili
udeleženci fizično prisotni, dandanes spletne učilnice omogočajo, da se to odvija
preko njih (Buzetto-More, 2017, 6). A spletne učilnice niso zgolj nadomestile preteklih
metod prenosa znanja, temveč omogočile povsem nove pristope. Študentje lahko
preko spletne učilnice sproti oddajajo svoje izdelke ter preverjajo in utrjujejo svoje
znanje s pomočjo kvizov, medvrstniškega ocenjevanja in skupinskega dela ter drugih
aplikacij – tudi na individualno prilagojen način.
Izvajalci izobraževalnih programov so tako vse pogosteje soočeni k ponovnemu
razmisleku o uporabi navedenih informacijskih tehnologij, predvsem skozi prizmo
identifikacije dodane vrednosti posameznih elementov uporabe le-te – ter evalvacije
lastnega prispevka v izobraževalnem procesu. Z uporabo spletnih učilnic si lahko
namreč tudi sami skrčijo obseg opravil z relativno nižjo dodano vrednostjo, ter se
osredotočijo na tiste aktivnosti, kjer je njihov prispevek največji in ki ni nadomestljiv z
informacijsko tehnologijo (Mizoguchi et al., 2006, 156). Po drugi strani pa jim
omogoča razvoj učinkovitejših, interaktivnejših in fleksibilnejših gradiv ter aktivnosti.
SPLETNA UČILNICA KOT ORODJE
Četudi so prednosti uporabe spletnih učilnic že nekaj časa znane, pa implementacija
le-teh poteka bistveno počasneje. Ne gre namreč le za problem vzpostavitve spletne
učilnice kot infrastrukture (ki je kot taka vzpostavljena na večini izobraževalnih
institucij), temveč je ozko grlo predvsem v identifikaciji primerne uporabe pri
posameznih predmetih – kar je odvisno primarno od predavateljev – ter nato še
razvoju gradiv in dejanski implementaciji metod, ki bi se oprle na prednosti ter funkcije,
ki jih spletne učilnice nudijo.
Drži tudi, da je stopnja uporabe spletnih učilnic v veliki meri odvisna tudi od nivoja
usposobljenosti in motivacije predavateljev za to (Fyffe, 2015, 36), kar je gotovo
proces, ki zahteva svoj čas, a je vendarle res tudi, da je kritični delež predavateljev, ki
je potreben za uspešno uporabo že dosežen.
Glede na to, da je spletna učilnica infrastrukturno izobraževalnim institucijam na voljo
že dalj časa, da je tudi predavateljev, ki so jo usposobljeni uporabljati in izkoriščati
njene prednosti dovolj, ter da so vsaj določene metode, ki so se izkazale za uspešne v
praksi, že dovolj razvite, je vzroke za relativno premajhno stopnjo uporabe iskati
drugje.
Upoštevati je potrebno, da je nominalno ugotavljanje števila izobraževalnih institucij,
ki uporabljajo spletno učilnico, nezadostno, saj ne meri intenzivnosti, konsistentnosti
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in kompleksnosti njene uporabe. In četudi je precej šol, ki lahko deklarirajo, da spletno
učilnico uporabljajo, je dejanska stopnja uporabe le-te upoštevaje prej omenjene
kriterije, nizka.
Spletno učilnico je smiselno definirati kot del podmnožice aplikacij informacijske
tehnologije v izobraževalni dejavnosti in je kot taka v prvi vrsti le orodje. Dejanska
uporaba spletnih učilnic je torej pomembno odvisna tudi od tega, kako ustrezno je
zasnovana kot orodje, s katerim lahko izvajalci izobraževalnega procesa
implementirajo željene metode.
Na uporabo tako ključno vpliva intuitivnost uporabniškega vmesnika, ki določa, koliko
kognitivnega napora bo moral predavatelj vložiti, da bo pripravil in objavil ustrezno
aktivnost ali gradivo na spletno učilnico (Kats, 2010, 76). Podobno pa je pomembno
tudi, kako intuitivna za uporabo je učilnica za študente. Konkretno je intuitivnost
uporabniškega vmesnika povezana in odvisna od:
enostavnosti uporabe najbolj tipičnih aktivnosti (npr. število klikov in drugih korakov,
ki jih je potrebno izvesti za neko aktivnost),
logičnega razporeda in dostopa do vsebin ter aktivnosti (tako da ni potrebno
vnaprejšnje ali vzporedno posebno izobraževanje glede uporabe, temveč je uporaba
implicitno razvidna iz uporabniškega vmesnika – npr. z bolj poudarjeno označenimi
gumbi za pomembne aktivnosti ter skritimi ostalimi redkeje uporabljenimi
možnostmi),
nezapletenega razreševanja težav pri prijavi (npr. možnost enostavne vzpostavitve
ponovnega dostopa v primeru pozabljenega gesla, brez časovnih odlogov),
jasnega pregleda nad vsebinami in aktivnostmi z ustrezno označenimi že rešenimi
nalogami ter tistimi, ki jih mora udeleženec še opraviti, ter prav tako pregledno
označenimi novo dodanimi vsebinami.
Glede na to, da je glavnino komunikacije med predavatelji in študenti povezane z
vsebinami in obveznostmi, ki izhajajo iz posameznih predmetov, je za učinkovito
komunikacijo spletna učilnica najprimernejša. Pri tem je smiselno izpostaviti, da
komunikacija učinkovitejša, če je že v osnovnem viru objavljene informacije (npr. opis
naloge glede reševanja kviza) podano vse, kar je potrebno, da udeleženci razumejo,
kaj se od njih zahteva in kako naj to izvedejo – ne da bi del le-teh čutil potrebo po
dodatnih pojasnilih zaradi morebitnih nejasnosti ali neintuitivnosti spletne učilnice kot
orodja.
IZZIVI UPORABE SPLETNE UČILNICE V PRAKSI
Eno izmed najbolj razširjenih orodij za vzpostavitev spletnih učilnic pri nas (in širše po
svetu) je Moodle. Gre za spletno aplikacijo, ki se jo namesti na strežnike in ki po
obsegu funkcionalnosti naslavlja veliko večino raznolikih potreb, ki jih imajo različne
izobraževalne institucije na vseh nivojih (npr. v primarnem, sekundarnem in
terciarnem izobraževanju). Druga značilnost, ki je močno vplivala na tako razširjeno
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uporabo, je, da licenca Moodla omogoča šolam brezplačno uporabo. Razširjenost
uporabe pa je zahtevala tudi vzpostavitev raznovrstnih izobraževanj za izvajalce, s
čimer se je dosegla kritična masa usposobljenosti le-teh, da so na mnogih šolah
sprejeli Moodle kot primerno rešitev.
A četudi Moodle z vidika funkcionalnosti zadošča potrebam večine izobraževalnih
institucij, pogosto ne izpolnjuje pričakovanj uporabnikov, in sicer predvsem zaradi
pomanjkljivosti v uporabniškem vmesniku, kot so navedene tudi v prejšnjem poglavju
(Marcus, 2015, 221). Nepreglednost in neintuitivnost uporabniškega vmesnika je npr.
razvidna pri dodajanju kviza (Slika 1), kjer je obstaja več kot 69 možnih nastavitev, med
katerimi je le malo takšnih, ki jih predavatelji v resnici pogosto potrebujejo in redno
uporabljajo. Vendar pa pomembne nastavitve od manj pomembnih oz. redkeje
uporabljenih niso bolj izpostavljene, kar povzroča, da potrebuje izvajalec predmeta več
časa za nastavljanje, večkratno preverjanje navodil za uporabo, ali pa se pogosteje
zgodijo napake, kar lahko končno privede do redkejše uporabe spletne učilnice na
splošno.

Slika 1: Dodajanje kviza v Moodlu (vir: Spletna učilnica EŠL)

Podobno kompleksno je tudi dodajanje novega predmeta ter drugih aktivnosti. Zaradi
omenjenih težav obstaja na področju izobraževanja potreba po boljši spletni učilnici,
ki bo dala prednost uporabniškemu vmesniku, tudi za ceno manj številčnih funkcij oz.
nastavitev, ki jih velika večina uporabnikov ne potrebuje. V ta namen sem pripravil
koncept spletne učilnice, ki skuša nasloviti te težave. Drugačen pristop uporabniškega
vmesnika je razviden npr. pri dodajanju predmeta ter vsebin (Slike 2 - 4), kjer je izbrana
logika ta, da naj uporabnik sledi oranžnemu gumbu, ki ponazarja najbolj verjetno
akcijo, ki jo želi storiti v dani situaciji.
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Slika 2: Dodajanje predmeta s klikom na oranžni gumb »Ustvari predmet«
(vir: Lasten koncept spletne učilnice)

Slika 3: Vnos imena predmeta
(vir: Lasten koncept spletne učilnice)
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Slika 4: Dodajanje kviza ali drugih vsebin
(vir: Lasten koncept spletne učilnice)

ZAKLJUČEK
Kot temeljno IT orodje izobraževalnih institucij se je vzpostavila spletna učilnica in
večina šol se je zaradi cenovne dostopnosti in funkcionalne univerzalnosti ter podpore
s strani Arnesa odločila za uporabo rešitve Moodle. Toda njegova uporaba ni dosegla
pričakovane ravni, predvsem zaradi prekompleksnega in neintuitivnega
uporabniškega vmesnika. Tako je še vedno odprta potreba po učinkovitejši spletni
učilnici, ki bo naslovila omenjene pomanjkljivosti in tako dejansko podprla njihovo ne
le širšo temveč tudi intenzivnejšo uporabo. S konceptom spletne učilnice smo tako
želeli pokazati na možno boljšo različico uporabniškega vmesnika.
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13. UPORABA CRM ORODIJ ZA SISTEMATIČNO KREPITEV
ODNOSOV MED ŠOLO, OKOLJEM IN DELODAJALCI
mag. Stanislav Levičar
Višja strokovna šola Brežice
stanko.levicar@gmail.com
Povzetek:
Višje strokovne šole so večinoma tesno vpete v regionalno in nacionalno okolje bodisi
preko študentov, ki pri delodajalcih opravljajo praktično izobraževanje, bodisi
neposredno z različnimi oblikami sodelovanja (v projektih, skupnih dogodkih,
izobraževanjih, ipd.). Podobno kot pri podjetjih, se tako tudi pri šolah poraja potreba
po evidentiranju teh številnih odnosov, s čimer je omogočeno njihovo vzpostavljanje,
ohranjanje in krepitev. V ta namen se v podjetjih v zadnjih letih intenzivno uvajajo
različne CRM rešitve, ki so vsebinsko in funkcijsko povsem enakovredno uporabne
tudi za šole, saj se od podjetij razlikujejo predvsem v končnih ciljih, ki jih skušajo
doseči, ne pa tudi glede procesa, ki vodi k tem ciljem. V članku orišemo pomen
sistematične skrbi za odnose z zunanjim okoljem, ter nakažemo na potencial CRM
orodij, da zadovoljijo potrebe šol po tovrstnih rešitvah.

UVOD
Vpetost višjih strokovnih šol v neposredno regionalno okolje se kaže predvsem s
številnimi povezavami, ki jih šole vzpostavljajo predvsem z gospodarskimi družbami
– bodisi v okviru praktičnega izobraževanja, ki ga tam opravljajo študentje, bodisi v
zvezi s sodelovanjem glede povratnih informacij o uspešnosti diplomantov, potrebah
in pričakovanih znanjih, ter sodelovanjem pri različnih projektih. Uspešnost višjih
strokovnih šol je tako posredno povezana tudi s kakovostjo teh povezav. Prav tako so
pomemben dejavnik tudi druge regionalne institucije. Toda medtem ko podjetja za
odnose s svojimi obstoječimi in potencialnimi strankami in partnerji v čedalje večji
meri skrbijo sistematično, je tovrsten pristop v šolah manj prisoten in zatorej
predstavlja priložnost za izboljšave.

SISTEMATIČNA SKRB ZA ODNOSE S PARTNERJI
V podjetjih so že pred časom prepoznali, da je za dolgoročno uspešno delovanje in
krepitev konkurenčne prednosti ključno sistematično vzpostavljati, ohranjati in krepiti
odnose s strankami in drugimi partnerji (dobavitelji, lokalno skupnostjo, podizvajalci,
itd.). Zaradi fluktuacije zaposlenih je namreč pričakovati, da se del teh odnosov ne bi
ohranil, v kolikor ne bi prenesli informacij o posameznih partnerjih iz nivoja
posameznega zaposlenega, ki je v stiku s posameznim partnerjem, na institucionalno
raven. V kolikor namreč zaposleni zapusti podjetje ali pa je le začasno odsoten (zaradi
bolniške odsotnosti ali letnega dopusta) je ključno, da lahko ostali zaposleni
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prevzamejo in nadaljujejo z že sprejetimi dogovori ter čim manj ovirano krepijo te vezi
do strank in drugih partnerjev. V ta namen si podjetja vzpostavljajo različne oblike
evidenc o strankah, ki so v zadnjih desetletjih predvsem v elektronski obliki in tako
takoj dostopne od koderkoli in kadarkoli. Skupen izraz za tovrstne evidence je CRM
(ang. Customer Relationship Management), ki je pravzaprav centralizirana zbirka
podatkov o podjetjih (oz. organizacijah), ljudeh (zaposlenih, lastnikih, zastopnikih) ter
posameznih priložnostih za posle, kakor tudi že pridobljenih poslih (bodisi v teku
bodisi zaključenih) (Baran in Galka, 2013, 4). Zaposleni v podjetju so tako dolžni po
vsakem stiku s strankami oz. partnerji redno dopolnjevati informacije v CRM.
Naprednejše CRM rešitve omogočajo tudi integracijo z elektronsko pošto, ko se
slednja samodejno shranjuje k posameznim kontaktnim osebam v CRM, kakor tudi s
telefonskimi klici, ki se ravno tako samodejno zabeležijo, ter morebiti tudi z
računovodskimi in drugimi programi v podjetju (Goldenberg, 2002, 219). Tovrstne
evidence nato omogočajo, da se redno poskrbi, da noben dogovor oz. povpraševanje
ne ostane nenaslovljeno, ter da se redno vzdržuje stike z vsemi ključnimi osebami
(strankami, partnerji) bodisi s pošiljanjem voščil, s telefonskimi klici in obiski, ter
pošiljanjem prilagojene ponudbe posameznim segmentom zbranih kontaktnih oseb.

MOŽNOST UPORABE CRM V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH
Vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev odnosov z delodajalci in drugimi organizacijami
je vsekakor ključno za uspešno delovanje tudi višjih strokovnih šol. Tako je moč
prepoznati podobne potrebe po sistematičnem vodenju evidence partnerjev, kot jih
imajo podjetja (Hewitt, 2011, 42). CRM rešitve, ki jih slednja uporabljajo, so ravno tako
smiselna tudi za uporabo v višjih strokovnih šolah.
Osnovna razlika je predvsem v tem, da je pri večini podjetij glavni motiv uporabe CRM
krepitev prodaje, medtem ko so končni cilji skrbi za dobre odnose z deležniki v
lokalnem okolju s strani višjih strokovnih šol drugačni (in se nanašajo na sodelovanje
v projektih, na izvedbo praktičnega izobraževanja, ipd.). Ne glede na to, so CRM rešitve
kot sredstvo za dosego teh različnih ciljev vendarle enako uporabne, saj so zasnovane
okoli odnosov (Beck, 2010, 3).
V CRM se ponavadi zbirajo vse relevantne informacije o kontaktnih osebah,
organizacijah in konkretnih projektih oz. sodelovanjih. To vključuje objektivna dejstva,
kakor tudi manj formalne informacije (kot npr. o osebnih interesih posameznikov), kar
omogoča pristnejšo krepitev odnosov (npr. pri izbiri poslovnih daril, ipd.) (Brink in
Berndt, 2008, 22).
K prej omenjenim trem glavnim elementom v CRM-ju (ljudem, organizacijam ter
projektom) je po navadi možno dodajati tudi opombe, opomnike in opravila, kar
omogoča, da postane CRM glavno informacijsko orodje za komunikacijo z zunanjim
okoljem šole.
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Pri posameznem podjetju, s katerim šola sodeluje, se npr. lahko doda informacije o:
vodstvu in drugih zaposlenih, s katerimi smo bili v stiku pri njih,
študentih, ki so sodelovali z njimi (npr. v okviru prakse in projektov),
informacije o njihovih preferencah, povratnih informacijah, načrtih,
podjetju samem (prihodki, število zaposlenih, panoga).
CRM nato omogoča, da vsakemu stiku, ki ga želimo ohraniti, dodamo opravilo oz.
aktivnost, ki jo bomo izpeljali za ta namen, in to tudi v primerih, ko z dotičnim podjetjem
nimamo predhodnih dogovorov ali izraženih namer o sodelovanju. Tako se lahko
odločimo, da jih bomo ponovno kontaktirali čez 1 leto in glede na možnosti preverili
stanje glede možnega sodelovanja, v kolikor nam je to v interesu. Prav tako je na ta
način možno enostavno skrbeti za redno obveščanje o delu šole v obliki e-obvestil, ter
jim poslati tudi voščila ob praznikih oz. v primeru, ko podjetje obeležuje svojo obletnico
delovanja, ipd.
V CRM je smiselno dodati tudi morebitne članke v medijih, ki jih zasledimo, prav tako
pa tudi informacije, ki jih izvemo od študentov in drugih, ki so morda sodelovali s
podjetjem (v okviru prakse, ali kako drugače).
Na ta način šola tudi lažje tudi organizira spremljajoče dogodke (okrogle mize,
obletnice delovanja, karierne sejme, itd.), izobraževanja namenjena zaposlenim v teh
podjetjih, krepi svoje dobro ime v okolju, kar se posledično odraža tudi na njenem
ugledu, ter nenazadnje tudi na višjem vpisu v šolo. V kolikor so vzpostavljene dobre
povezave si lažje poišče tudi donatorje v primeru tovrstnih potreb, ter poišče sinergije
pri izvedbi predmetov (skozi projektno delo, uporabo opreme podjetij, ki jih sama šola
nima, obiske študentov v podjetjih, ipd.). Nenazadnje šola s tem tudi sama izvaja svoje
trženjske aktivnosti na način, kot je to običajno v vse več podjetjih, kar je še posebej
pričakovano s strani poslovno usmerjenih šol.
Drugi sklop uporabe CRM orodja, ki je za višje strokovne šole smiseln, je za ohranjanje
odnosov s študenti po končanju študija, ko se zaposlijo ali ustanovijo lastna podjetja.
V ta namen je CRM koristno povezati z alumni aktivnostmi šole (Baran in Galka, 2013,
70).
Tretji sklop uporabe CRM orodja pa se nanaša še na druge deležnike v okolju, s
katerimi šola stopa v stik in ki še na drugih ravneh vplivajo na delovanje šole
(ministrstva, inkubatorji, regionalne razvojne agencije, itd.).

PRIMER UPORABNIH REŠITEV CRM
Če so npr. programske rešitve, ki so namenjene računovodstvu med seboj v zasnovi
primerljive, je pri CRM rešitvah razpon možnih implementacij bistveno bolj raznolik.
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CRM namreč mnogokrat sega še na druga poslovna področja (tudi na računovodsko,
na načrtovanje oz. organizacijo dela, ipd.). Prav tako so si organizacije različno
strukturirajo svoje procese, ki se nanašajo na zunanje partnerje, ki so predmet
obravnave v CRM-ju, slednji pa so tako lahko bolj ali manj prilagojeni tem procesom.
Večina CRM rešitev, ki obstaja na trgu je tako vendarle predvsem namenjena tipičnim
podjetjem, ki zasledujejo sklop prodajnih in trženjskih ciljev, medtem ko je pri višjih
strokovnih šolah razlog krepitve odnosov z različnimi deležniki manj »prodajno«
naravnan. V svojem bistvu gre še vedno za torej skrb za posamezne skupine
deležnikov, ki prihajajo v stik s šolo in ki pomembno vplivajo na dosego njenih ciljev.

Slika 1: Pogled seznama podjetij v CRM rešitvi (vir: www.crm.si)

Glede nato za višje šole najboljša pot ta, da preizkusijo obstoječe CRM rešitve – in pri
tem preverijo, ali so funkcionalnosti skladne s potrebami. Tipično bi tako v CRM šole
morale imeti možnost vnosa podjetij in drugih organizacij (občin, območnih enot GZS,
društev, zavodov, itd.), kot razvidno iz prikaza na Sliki 1. Drugi pomembni segment
CRM rešitve so osebe, ki so povezane z različnimi organizacijami (lahko pa so dodane
tudi samostojno – takšen primer bi bili npr. diplomanti, za katere ne vemo, v katerih
organizacijah delajo), kot prikazano na Sliki 2.
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Slika 2: Pogled seznama kontaktnih oseb v CRM rešitvi (vir: www.crm.si)

Slika 3: Pogled posamezne kontaktne osebe v CRM rešitvi (vir: www.crm.si)

Pri posameznih kontaktnih osebah je tako ključno, da se v ustrezna polja (lahko tudi v
polja splošnih zapiskov) vnesejo vsi podatki, ki nam povedo, za katero vrsto osebe gre
(ali gre za diplomanta, katerega letnika, ipd., ali pa gre za osebo, ki ni obiskovala šolo,
vendar je z njo kako drugače povezana – lokalni politiki, gospodarstveniki,
strokovnjaki, itd.).
CRM nato omogoča, da se vsakemu kontaktu (ali organizaciji, oz. drugim elementom)
dodaja beležke, datoteke, dogodke z opomniki v koledarju ter opravila, ki jih je
potrebno izvesti. S temi funkcijami (na Sliki 3 so vidni tovrstni zavihki takoj pod
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imenom osebe) postane CRM ne le zbirka podatkov o osebah in organizacijah, temveč
temelj komuniciranja in vzdrževanja odnosov z zunanjimi partnerji.
Opravila se potem tudi zbirno prikazujejo na enem mestu, tako da se vedno ve, kaj je
še potrebno postoriti glede posameznih kontaktnih oseb in organizacij ali projektov
(npr. poklicati za sestanek, čestitati ob dosežku, se dogovoriti za sodelovanje v
projektu, izvedbi ekskurzije, ipd.). V primeru da CRM uporablja več oseb hkrati pa je
moč to funkcionalnost (evidence opravil) uporabiti tudi za delegiranje in delitev nalog
med drugimi zaposlenimi oz. sodelavci šole.
Tretji temeljni element CRM so običajno »posli« (ki so v različnih fazah lahko najprej
priložnosti, projekti in na koncu zaključeni posli). To poimenovanje je morda še
najmanj skladno z osrednjo vsebino odnosov, ki jih šola vzpostavlja z drugimi, vendar
je v osnovi smiselna komponenta. Sem se lahko vnese informacije o konkretnih
pobudah in projektih oz. sodelovanjih, za katere obstaja potencial, da se bi izvedla, ali
pa so že dogovorjena in v teku. Podjetja po navadi na ta seznam vnašajo prodajne
priložnosti, za šole pa je vsebinsko verjetnejši vnos ekskurzij, skupnih projektov,
izobraževanj, sponzorstev oz. donatorstva, itd.
Tudi te pobude in projekti so nato lahko označeni na tri različne načine – in sicer kot
tisti, za katere še ni gotovo, da se bodo realizirali, vendar si prizadevamo zato. Nato
na tiste, ki so že dogovorjeni in so v teku, ter na koncu na tiste, ki so zaključeni.

Slika 4: Pogled priložnosti v CRM rešitvi (vir: www.crm.si)

Ključno je še označevati posamezne možne priložnosti z vidika verjetnosti njihove
izvedbe. V kolikor je verjetnost majhna, se ustrezno izbere npr. 10 – 30 % verjetnosti,
za bolj verjetne pa višje odstotke. Če so te priložnosti finančno pozitivne za šolo, se
lahko ustrezno doda še podatek o vrednosti le-teh, ali pa se ta podatek izpusti.
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Na ta način je že z uporabo temeljnih funkcij CRM-ja možno pokriti precej potreb višjih
strokovnih šol po sistematičnem in urejenem komuniciranjem s posameznimi
deležniki v zunanjem okolju, tudi če se izbere rešitev, ki je primarno ustvarjena za
tipična podjetja. Tako zbrane informacije je nato namreč možno tudi izvoziti (npr. v
CSV ali Excel obliki) ter jih uporabiti za razpošiljanje e-obvestil, voščilnic, ipd. Možen
pa je tudi uvoz že obstoječih podatkov v CRM. Omeniti velja še koledar, ki na enem
mestu prikazuje vse opomnike in dogodke, medtem ko so druge funkcije vsaj v začetni
fazi manj ključne in se jih lahko prične uporabljati kasneje, ko za to dozorijo potrebe
(npr. časovnica aktivnosti, skupinski pogovor, obveščanje uporabnikov CRM rešitve, v
kolikor jih je več, možnost nastavljanja različnih dostopov in funkcij uporabnikov CRM
rešitve, razni izpisi, ipd.).

SKLEP
Višje strokovne šole so neposredno zelo vpete v lokalno okolje – tako skozi praktično
izobraževanje študentov, ki poteka v podjetjih, kakor drugače skozi različna formalna
in neformalna sodelovanja. Za dosego ciljev šole je tako ključno, da za te odnose skrbi
sistematično s konsistentim evidentiranjem informacij o organizacijah in ljudeh, s
katerimi stopa v stik, kakor tudi o konkretnih projektih in sodelovanjih. Podobno kot
pri podjetjih, ki skušajo informacije o potencialnih in obstoječih strankah prenesti iz
ravni posameznih zaposlenih na institucionalno raven, je tudi v interesu šol, da so te
informacije centralno urejene, kar olajšuje ohranjanje stikov. Glede na to, da je
struktura informacij podobna kot pri podjetjih, ter da se šole od njih razlikujejo
predvsem v končnem cilju, lahko za namene vzpostavitve tovrstne evidence uporabijo
CRM rešitve, ki so že na trgu – kot npr. Intrix, CRM.si, Zoho CRM, Salesforce.com – in
si jih nato ustrezno nastavijo (ustvarijo skupine glede na vrste kontaktov, raven
dostopa posameznih zaposlenih do podatkov, ipd.). Na ta način lahko šole svoje cilje
dosegajo lažje in na dolgoročno bolj vzdržen način.
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