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POVZETEK 
 

V magistrskem delu nas je zanimala inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. 

razreda osnovne šole. V teoretičnem delu magistrskega dela smo raziskovali pojme, kot 

so ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo ter jih povezali z razvojem gospodarstva in 

družbe. Poudarili smo, da podjetništva še ni v redni obliki kurikularnega predmeta v 

osnovni šoli. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo, pri kateri smo uporabili 

kvantitativni pristop empirično eksperimentalnega pedagoškega raziskovanja. V 

raziskavi so sodelovali učenci treh osnovnih šol, ki so v šolskem letu 2017/18 

obiskovali 8. razred. Učenci so rešili nestandardiziran vprašalnik z naslovom 

»Vprašalnik za 8. razred OŠ« in standardizirani test z risanjem »Inženirsko oblikovanje 

in konstruiranje« (CEDA). Na podlagi ugotovitev smo presodili, kakšno je stališče 

učencev do podjetništva in ocenili njihovo stanje ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Poskušali smo tudi ugotoviti, kako dobro so pripravljeni na uvajanje sprememb ter 

kakšne so njihove želje glede oblike in poteka izvajanja inovacijsko-podjetniškega 

izobraževanja.   

 

Rezultati raziskave so pokazali manjše razlike med učenci in učenkami v odnosu do 

lastne ustvarjalnosti, kjer je bila velikost učinka spola šibka (η2 = 0,022). Iz tega lahko 

sklepamo, da učenke boljše poznajo definicijo ustvarjalnosti, prav tako več ustvarjalnih 

tehnik, bolj se zavedajo ustvarjalnosti in jo uporabljajo kot svojo prednost. Pri 

preostalih kategorijah, kot so inovacijski proces, prilagodljivosti spremembam in trženje 

izdelka, med spoloma nismo opazili statistično značilne razlike (α > 0,05). Učenke naj 

bi bile bolj uspešne pri ustvarjalnem oblikovanju, kar je bilo razvidno v doseženih 

točkah na testu CEDA, kjer so učenci dosegli povprečno 76,25 točke, učenke pa 87,34 

točke. 

 

Z raziskavo smo dobili statistično značilen učinek (α < 0,05) med učenčevim stališčem 

do podjetništva in njegovim odnosom do lastne ustvarjalnosti. Bolj kot učenci obvladajo 

inovacijsko-podjetniški proces, bolj imajo izrazit odnos do lastne ustvarjalnosti, saj je 

pri tem utež β = 0,448 in α = 0,000. Prav tako velja, če je učenec prilagodljiv na 

spremembe v podjetniškem procesu in obvladuje inovacijski proces, je tudi njegov 

odnos do ustvarjalnosti bolj izrazit.  



 II 

Obstaja tudi povezava med stopnjo ustvarjalnosti in podjetništvom, saj imajo učenci, ki 

obvladajo inovacijsko-podjetniški proces in podjetniško ustvarjalnost boljšo stopnjo 

ustvarjalnosti. 

 

Med skupnim stališčem prilagodljivosti spremembam in rezultatom na testu CEDA ni 

statistično pomembnih razlik (α > 0,496). Prav tako ni zaznati vpliva okolja na 

učenčevo prilagodljivost spremembam. Čeprav velja za učence, ki obiskujejo ali so 

obiskovali šolske podjetniške dejavnosti ali krožke (utež β = -0,204), da so manj 

prilagodljivi na spremembe od tistih, ki ga niso obiskovali. Bolj prilagodljivi na 

spremembe so tudi tisti učenci, ki razmišljajo za poklic na področju ekonomije in 

podjetništva (utež β = 0,219), imajo brate ali sestre, ki imajo poklicne podjetniške 

izkušnje ali pa se to učijo v šoli. Povezava z domačim okoljem za razvijanje 

inovativnosti in ustvarjalnosti pa je majhna. 

 

Učenci si najbolj želijo, da bi se izobraževanje vsebin podjetništva, ustvarjalnosti in 

inovativnosti izvajalo v okviru izbirnega predmeta, najmanj pa si želijo, da bi šlo za 

plačljivo podjetniško delavnico ali kot dodatne vsebine pri preostalih predmetih. Učenci 

so ocenili, da trenutno delo v razredu, pri pouku tehnike in tehnologije, ne poteka 

velikokrat skupinsko, med posamezniki obstaja tekmovalnost, kar pa je za podjetniško 

izobraževanje dobro, saj mora v podjetništvu vladati tekmovalnost ter skupinsko delo za  

doseganje dobrih rezultatov. 

 

Največkrat učencem in učenkam, ki želijo izpeljati svojo idejo, pomaga ožja družina 

(starši, bratje, sestre …), prijatelji in sošolci ter sorodniki. 

 

V obstoječi raziskavi smo ugotovili, da so učenci in učenke v določeni meri že 

pripravljeni na spremembe, vendar bo treba tudi narediti nekaj sprememb pri učiteljih in 

njihovih izbirah metod za poučevanje in organizacijo pouka. Prav tako bi bilo smiselno 

pred uvedbo podjetniškega izobraževanja v osnovnih šolah najprej izobraziti učitelje. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, tehnika in tehnologija, odnos do lastne 

ustvarjalnosti, inovativnost, podjetništvo, inovacijsko-podjetniška pripravljenost. 
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Innovation-entrepreneurial readiness of eight graders of elementary school 

 

ABSTRACT 

The master's thesis researched the innovation-entrepreneurial readiness of eight graders 

of elementary school. In the theoretical part of the master's thesis we studied concepts 

such as creativity, innovation and entrepreneurship and related them with the 

development of the economy in society. We pointed out that entrepreneurship is not in 

the regular form of a curriculum in elementary school. We used the quantitative 

approach of empirical experimental pedagogical research for the empirical part. The 

study included students from three elementary schools who attended the 8th grade in the 

school year 2017/18. Students solved the non-standardized questionnaire entitled 

"Questionnaire for the 8th grade of elementary school" and standardized test of drawing 

"Creative Engineering Design Assessment" (CEDA). Based on the findings, we 

evaluated the students' attitude to entrepreneurship and their state of creativity and 

innovation. We also tried to determine how ready they are for the changes and what 

their wishes are for the form of work and the implementation of innovation-

entrepreneurial education. 

 

The results of the study showed minor differences between boys and girls in relation to 

their own creativity, where the size of the gender effect was weak (η2 = 0,022). We can 

conclude that girls are better acquainted with the definition of creativity, as well as they 

know more creative techniques, they are more aware of creativity and use it as their 

advantage. For the remaining categories such as the innovation process, adaptability to 

product changes and products marketing no statistically significant differences between 

the genders (α > 0.05) were observed. Girls are expected to be more successful in 

creative design, which was shown in points of the test CEDA, where the average score 

for boys is 76,25 points and 87,34 points for girls. 

 

The study provided a statistically significant effect (α < 0.05) between the student's 

attitude towards entrepreneurship and their attitude towards his own creativity. The 

more the pupils master the innovative entrepreneurial process, the more they have a 

distinct attitude towards their own creativity, as the weight is β = 0,448 and α = 0,000. 
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It is also true, that if the student is adaptable to changes in the entrepreneurial process 

and is mastering the innovation process, his attitude towards creativity is also more 

prominent. There is also a link between the level of creativity and entrepreneurship, as 

students who master the innovation business process and entrepreneurial creativity have 

a better level of creativity.  

 

No statistically significant differences between the common position of adaptability to 

change and the CEDA test results (α > 0,496) were found. It is also not possible to 

perceive the influence of the environment on student's adaptability to change, even 

though pupils who attend or attended school business activities or similar lessons 

(weight β = -0,204) are considered to be less adaptable to changes than those who did 

not attend them. More adaptable to changes are those who are thinking about a 

profession in the field of economics and entrepreneurship (weight β = 0,219) and those 

who have siblings who have professional entrepreneurial experience or are learning it at 

school. However, the link between the home environment for developing innovation 

and creativity is small. 

 

Students want the most for the education with the content of entrepreneurship, creativity 

and innovation to be held within the framework of the optional subject, and they want 

the least for this to be a paid entrepreneurial workshop or additional content in the 

remaining subjects. Students estimated that current work in the classroom of Technique 

and technology classes does often not take place in groups and that there is a 

competition among individuals, which is good for entrepreneurial education, since 

entrepreneurship must be competitive and team work in order to achieve good results. 

Most often boys and girls who want to implement their idea are helped by a close 

family (parents, brothers, sisters ...), friends and classmates and relatives. 

 

We found that boys and girls are in some extent prepared for the changes, but it will 

also be necessary to make some changes with teachers and their choice of teaching 

methods and lessons organizing. It would also be sensible to first educate teachers 

before introducing entrepreneurial education in elementary schools. 

 

KEY WORDS: Elementary School, Technique and technology, attitude towards one's 

own creativity, innovation, entrepreneurship, innovation-entrepreneurial readiness.
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1 UVOD 

 

 

Izdelki, ki so posledica tehniške ustvarjalnosti, se začnejo z idejo, ki jo dobimo, ko 

nastane kakšen problem. Najprej naredimo nekaj idejnih skic, ki nam pomaga izbrati 

najbolj ustrezen model za izdelek, ki ga na koncu tudi izdelamo in s svojo izvirnostjo, 

drugačnostjo, izboljšavo ipd. predstavlja invencijo (izum). Invencija postane inovacijo, 

ko invencija dobi tržno vrednost. V tem primeru govorimo o tehniški ustvarjalnosti, ki 

pomeni iskanje in razvijanje novih teorij, idej ter tehnologij. Vse to pa nas vodi k 

izboljšanju produkta, procesa, ki za trg predstavljata dodano vrednost (Jensterle, 2017). 

Posameznika lahko ustvarjalnost vodi do novih idej, invencij, ni pa nujno, da vedno tudi 

do inovacij. Posameznik je inovativen, ko presega ustvarjalnost in inventivnost. Na 

začetku inovacijskega procesa je smiselno, da preverimo, ali lahko ta ideja postane 

inovacija (Cerinšek, 2007). Inovativnost postaja nujni sestavni del tako poslovnih in 

pedagoških procesov kot vsakodnevnih opravil. Primeren odnos do inovativnosti je 

treba začeti oblikovati že pri mladih. Spodbujanje inovativnosti temelji na inovativni 

miselnosti in ustreznih dejavnostih v šolah ter ustvarjalnim posameznikom ponudi 

konkretna znanja na poti od oblikovanja ideje do njene uresničitve (Likar et al., 2002). 

Podjetnost pa je tista lastnost, ki skuša povezati ustvarjalnost in inventivnost ter ju 

nadgraditi v inovativnost (Cerinšek, 2007). Glas (2002) pojasni podjetništvo kot proces, 

v katerem nastopi podjetnik ali podjetniška skupina z uporabo potrebnega časa in 

napora, da ustvari nekaj povsem novega, ki ima večjo vrednost.  

 

Navdihuje nas dejstvo, da lahko pri posamezniku z vajami, izobraževanjem in 

usposabljanjem večino lastnosti, ki jim pravimo podjetne, razvijemo in izboljšamo 

(Žnidaršič, 2003). Evropske države imajo različno razvito podjetniško kulturo, kar 

se odraža tudi v različnih programih in metodah spodbujanja inovativnosti in 

podjetniškega izobraževanja. V praksi so razlike odvisne od tega, ali si strategije 

prizadevajo za podjetništvo kot samostojen predmet ali vključenega v celoten učni 

program (EURYDICE, 2012). Za dosego ciljev podjetniškega izobraževanja so 

pomembne aktivnosti na štirih ključnih področjih: 

 Vpeljati podjetniško izobraževanje v osnovne in srednje šole ter visoke, višje 

šole in univerze. 
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 Usposabljati in izobraževati učitelje in mentorje na področju podjetništva. 

 Okrepiti sodelovanje med šolami in podjetji oziroma gospodarstvom. 

     Ustanoviti katedre za podjetništvo in pospeševati podjetniške aktivnosti na 

šolah in univerzah (prav tam). 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V učnih načrtih rednih predmetov, ki se izvajajo na osnovnih šolah, lahko zasledimo 

veliko najrazličnejših vsebin, vendar vsebin s področja podjetništva, inovativnosti in 

ustvarjalnosti ni moč zaslediti. Z njimi se lahko učenci srečajo zgolj pri različnih 

podjetniških krožkih, ki pa jih izvaja le peščica osnovnih šol.  

 

Vsebine, kot so podjetništvo, inovativnost in ustvarjalnost, so pomembne za razvoj 

gospodarstva in družbe. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport želijo 

podjetnost umestiti v celotno vertikalo izobraževanja in z njo opolnomočiti učence z 

znanjem, ki ga bi znali uporabiti tudi po zaključku šolanja (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2019). Vendar pa ne vemo, kako dobro so učenci 

pripravljeni na dodajanje teh vsebin v redni pouk osnovnošolskega izobraževanja.  

 

V magistrskem delu se osredotočamo na ugotavljanje stanja inženirskega oblikovanja in 

konstruiranja (CEDA-test). Zavedamo se, da sta produkt ali proces ključnega pomena za 

izvedbo inovacijsko-podjetniških vsebin. Pri učencih bomo ugotavljali zmožnost 

konstrukcijskega oblikovanja ali konstruiranja. Rezultati nam bodo služili za merjenje 

stanja ustvarjalnosti in inovativnosti, ki je specifična za inženirsko zasnovo (Charyton, 

2014). Prav tako se bomo osredotočili na pomembnost ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetništva za razvoj gospodarstva in družbe. S pomočjo vprašalnika bomo preverili 

stanje pripravljenosti učencev za podjetništvo in njihovo razumevanje pojmov 

inovativnost, ustvarjalnost. Predvsem nas zanima, koliko o tem že vedo in kaj je zanje 

pomembno. 
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1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 

 

Raziskovalna vprašanja (RV), ki smo si jih zastavili, so: 

RV1: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 8. razreda osnovne šole 

glede inovacijsko-podjetniške pripravljenosti, in če da, kakšne so? 

RV2: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 8. razreda osnovne šole v 

stopnji inovativnosti oziroma v ustvarjalnem oblikovanju, in če da, kakšne so? 

RV3: Kakšna je povezava med učenčevim stališčem do podjetništva in 

njegovim odnosom do ustvarjalnosti? 

RV4: Kakšna je povezava med stopnjo ustvarjalnosti in podjetništvom? 

RV5: Ali so učenci, ki imajo boljši rezultat na testu CEDA, tudi bolje 

pripravljeni na spremembe, in če da, kako se kaže ta pripravljenost? 

RV6: Kakšna je povezava z domačim okoljem za razvijanje inovativnosti in 

ustvarjalnosti? 

RV7: Kako so učenci pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša uveljavitev 

vsebin podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti v redni pouk osnovne šole? 

 

Zadali smo si tudi nekaj objektivnih ciljev (C), ki so: 

C1: Opisati pojme, kot so tehniška ustvarjalnost, podjetništvo in inovativnost. 

C2: Ugotoviti odnos učencev do ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti. 

C3: Izvesti raziskavo in ugotoviti stanje inovativnosti z instrumentom, z 

risanjem/testom in podjetniško pripravljenost z vprašalnikom.  

C4: Ugotoviti trenutni način dela pri predmetu Tehnika in tehnologija. 

C5: Ugotoviti, kako učenci poznajo pojem ustvarjalnosti. 

 

1.3 RAZISKOVALNI PRISTOPI IN METODE 

 

Pri raziskavi bomo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop.  

Prevladujoči metodi (M): 

M1: Teoretično-kavzalna metoda: proučevanje domače in tuje literature, 

deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična in kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja: 

metoda anketnih vprašalnikov, test z risanjem (CEDA), ovrednotenje podatkov. 
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1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

V drugem poglavju predstavimo ustvarjalnost. Podrobneje opišemo ustvarjalnost, vrste 

ustvarjalnosti, tehniško ustvarjalnost, modele ustvarjalnosti ter kaj je značilno za 

ustvarjalno osebo. Prav tako se osredotočimo na metode in tehnike za spodbujanje 

ustvarjalnosti in vlogo ustvarjalnosti v osnovni šoli. Na koncu natančno opišemo test 

CEDA ali inženirsko oblikovanje in konstruiranje.  

 

V tretjem poglavju pogledamo pot od ideje do inovacije. Natančneje opredelimo pojem 

inovativnosti in jo povežemo z mladimi v izobraževalnem sistemu.  

 

V četrtem poglavju opredelimo pojem podjetništvo, podjetnik in poslovni načrt. Vse 

skupaj povežemo z ustvarjalnostjo in inovativnostjo kot pomenom za gospodarsko rast 

in razvoj.  

 

V petem poglavju se osredotočimo na izvedbo in analizo empiričnega dela. Na koncu 

poskušamo odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

V šestem poglavju je diskusija, kjer povzamemo, v kolikšni meri smo potrdili 

raziskovalna vprašanja in zastavljene cilje. Povzamemo tudi ključne ugotovitve 

raziskave.   

 

Na koncu, v sedmem poglavju, sledi povzetek teoretičnega in praktičnega dela ter 

diskusija. 
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2 USTVARJALNOST 

 

 

Ustvarjalnost je bistven element življenja 21. stoletja, je bistvena sestavina uspeha in 

blaginje organizacij. Mnogi voditelji, menedžerji, strokovni delavci in vzgojitelji so na 

področju inženirstva apatični glede ustvarjalnosti, čeprav se teoretično zavedajo njenega 

pomena. Pogosto ne vedo, kako spodbujati ustvarjalnost v praksi, kar je po navadi zgolj 

posledica pomanjkanja praktičnega razumevanja, kaj je ustvarjalnost, kako lahko le-ta 

doda vrednost reševanju resničnih problemov in kaj je treba storiti, da bi jo spodbudili 

(Cropley, 2015).  

 

Benson (2004) opisuje, da osnovnošolski učitelji menijo, da ustvarjalnost pomeni, da se 

otrokom omogoči, da naredijo nekaj svojega ter da se ustvarjalnost razvija predvsem na 

področju umetnosti in glasbe. Na področju tehnike je poudarek na reševanju praktičnih 

problemov in zadovoljevanju potreb potrošnikov. Kljub temu obstaja močna povezava 

med ustvarjalnostjo (in njenimi psihološkimi temelji) in inženiringom.  

 

V javnosti je ustvarjalnost močno vezana na umetnost, kar je prispevalo k težavam pri 

povezovanju ustvarjalnosti s tehniko. Učitelj, ki dela in se zanima za ustvarjalnost, mora 

aktivno "odklopiti" ustvarjalnost iz umetnosti (Cropley, 2015). 

 

2.1 OPREDELITEV IN VRSTE USTVARJALNOSTI 

 

Poznamo več opredelitev pojma ustvarjalnosti. Ena izmed njih je, da je ustvarjalnost 

interakcija med sposobnostjo, procesom in okoljem, s katerim posameznik ali skupina 

proizvaja nove in uporabne ideje (Cropley, 2015). 

 

Papotnik (1991) navaja, da je ustvarjalnost bistvena in splošna človekova lastnost. 

Marentič Požarnik (2000) pa meni, da je ustvarjalna oseba tista, ki prispeva nove, 

edinstvene ideje in iznajdbe. Ustvarjalnost opredeljujejo tudi drugi avtorji, kot je na 

primer Guilford (1971), ki meni, da se ustvarjalnost znajde znotraj divergentnega 

mišljenja, saj ta vrsta mišljenja spodbuja iskanje več različnih rešitev za zastavljen 

problem. 
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Guilford (1959, v Cropley, 2015) je ustvarjalnost opisal kot reševanje problemov in ga 

opredelil kot štiri stopnje: 

o spoznanje, da problem obstaja; 

o izdelavo različnih relevantnih idej; 

o ovrednotenje različnih nastalih možnosti ter 

o priprava ustreznih zaključkov, ki vodijo k rešitvi problema. 

 

Ustvarjalnosti je več vrst. Unsworth (2001) navaja štiri glavne vrste ustvarjalnosti, in 

sicer: 

 Odzivna ustvarjalnost – podan je problem, ki je vnaprej opisan. Gre za najbolj 

pogosto obliko ustvarjalnosti. Udeleženec je pri tej vrsti ustvarjalnosti precej 

omejen.  

 Pričakovana ustvarjalnost – problem udeleženec odkrije zaradi lastnega 

zanimanja in si prav zato sam izbira temo ali materiale.  

 Prispevajoča ustvarjalnost – problem je v naprej znan. Udeleženec sprejme 

odločitve o raziskovanju problema.  

 Proaktivna ustvarjalnost – udeleženec analizira težavo zaradi lastnega 

zanimanja in poišče pot do rešitve problema.  

 

2.2 TEHNIŠKA USTVARJALNOST 

 

Tehniška ustvarjalnost temelji na gospodarskem napredku, le-ta pa poveča življenjski 

standard, izboljša prehrano, oblačila, nastanitve, zdravje itd. Mokyr (1990) pojasnjuje 

gospodarsko rast in napredek kot rezultat štirih procesov: naložbe, komercialne širitve, 

učinke velikosti in povečanje zaloge človeškega znanja. 

 

Papotnik (1991) tehniško ustvarjalnost opredeljuje kot sposobnost ali nadarjenost 

nekoga, ki je sposoben preoblikovati material in energijo v nekaj, kar je koristno za 

človeka. Tehniška ustvarjalnost omogoča reproduktivne (ponovitev, izvedba, ureditev in 

izvedba delovnih operacij) in produktivne (načrtovanje pripomočkov, postopkov in 

načina dela, sestavljanje modelov, naprav itd.) tehnične dejavnosti. Ustvarjalnost v 

tehniki poveže konstrukcijsko, tehnično in tehnološko razmišljanje (Papotnik, 1992).  
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Faze tehniške ustvarjalnosti so: 

 tehnična ideja, 

 zbiranje in analiza materialov za njeno izvedbo, 

 izvedba in 

 preverjanje rezultatov (Papotnik, 1991). 

 

2.3 POGOJI 4P ZA USTVARJALNOST 

 

Podani konceptualni okvir je najprej opisal Rhodes (1961, v Cropley, 2015), ki 

zagotavlja razumevanje kdo, kaj, kdaj, kje in kako poteka ustvarjalnost v inženirstvu 

(slika 2. 1).  

Slika 2.1: Konceptualni okvir ustvarjalnosti v inženirstvu (prirejeno po Cropley, 2015). 

 

Poglejmo si vsak element konceptualnega okvirja posebej:  

 

 Oseba (angl. person)  

Oseba obravnava dejavnike, ki se nanašajo na psihologijo posameznega akterja, ki 

sodeluje pri ustvarjanju zaznavnega izdelka. Raziskave so pokazale, da so osebne 

lastnosti (npr. optimizem, odprtost, samozavest), motivacija (tako notranja kot zunanja) 

in občutki (npr. razburjenje, upanje, strah) različne dimenzije osebnosti. Vsaka od njih 

vpliva na ustvarjalnost (Cropley, 2015). 
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 Izdelek (angl. product)  

Izdelek je rezultat ustvarjalnega prizadevanja. Za ustvarjalnost je bistvena ustvarjalna 

oseba, ne glede na to, ali gre za glasbo in poezijo, inženiring ali znanost. Opredelitev 

ustvarjalnega izdelka lahko razširimo na vsak proizvod, proces, sistem ali storitev, ki je 

hkrati nova in uporabna (Cropley, 2015). Mackinnon (1978) je sklenil, da je »analiza 

ustvarjalnih izdelkov« temelj vseh študij ustvarjalnosti. Novejša opredelitev 

ustvarjalnega izdelka je kombinacija novosti in uporabnosti. Stvari, ki se štejejo za 

ustvarjalne, morajo biti izvirne in presenetljive, obravnavati morajo resnični problem ali 

potrebo (Cropley, 2015).  

 

 Proces (angl. process) 

Proces obravnava načine razmišljanja, ki izhajajo iz ustvarjalnih izdelkov. Postavljeni 

so temelji za razumevanje vlog, v katerih je pomembno konvergentno in divergentno 

razmišljanje ustvarjalnosti. Konvergentno razmišljanje ima ključno vlogo pri obravnavi 

ustvarjalnosti, v kontekstu reševanja problemov, inženiringa ipd. Inženirji bodo to takoj 

prepoznali kot značilnost procesa načrtovanja. Proces vključuje dve stopnji: stopnjo 

ustvarjalne sinteze (tj. divergentno razmišljanje), ki ji sledi faza logične analize (tj. 

konvergentno razmišljanje) (Cropley, 2015). 

 

 Okolje (angl. press (environment)) 

Okoljski in družbeni dejavniki za ustvarjalnost obravnavajo: 

o kako lahko »klima« olajša ali ovira ustvarjalnost in 

o kako se »okolje« odziva na ustvarjalnost (Cropley, 2015).  

Okolje obravnava dejavnike, kot so podpora ustvarjalnosti, kako fizično okolje lahko 

spodbuja ustvarjalnost, dopuščanje družbe glede korenitih odstopanj od norm in pravila 

ter standarde, ki upravljajo poklicne dejavnosti, kot je inženiring (Cropley, 2015). 
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2.4 RAZŠIRJENI 7P-MODEL USTVARJALNOSTI 

 

Nekoliko bolj podroben model ustvarjalnega reševanja problemov je razširil Cropley 

(2015) in ga zapisal v sedmih fazah. Faze so (slika 2.2): 

1. Priprava: ustvarjalec v tej fazi spoznava probleme in zbira podatke o njih. 

Lahko si že domisli različne možne rešitve problema, vendar zaradi različnih 

razlogov niso ustrezne in jih opusti.  

2. Aktivacija: za uspešno reševanje problemov je treba natančneje definirati 

problem. Ni ga dovolj le zaznati, ampak se je treba z njim tudi spoznati, ga 

preoblikovati. Glavne ovire na poti kakovostnega zbiranja podatkov so pretirana 

kritičnost, togost, zaprtost, predsodki.  

3. Generiranje: gradivo, ki je bilo zbrano v fazi priprave, se v tem delu pregleda. 

Faza ima lahko različno dolgo trajanje. Nekateri menijo, da v tej fazi 

razmišljamo na nezavedni ravni, ali pa mislijo, da probleme vidimo v novi luči. 

Vedeti moramo, da ustvarjalnega produkta ni mogoče izsiliti in zato se mora biti 

oblikovalec sposoben prepustiti tudi čakanju. Čakanje ni nujni del vsakega 

ustvarjalnega procesa, saj ustvarjanje, ki traja krajši čas, to fazo lahko preskoči, 

po drugi strani pa lahko traja zelo dolgo.  

4. Iluminacija: nenadna rešitev problema, ki temelji na prestrukturiranju 

problema, videnju problema v novi podobi. Pojavi se po daljšem ali krajšem 

odmoru, ko smo sproščeni. Rešitve se hitro pojavijo in pozabijo. Ključni pojem 

pri razlagi pojava nenadne rešitve je fiksacija oziroma prenehanje le-te po 

odmoru. S prenehanjem fiksacije spominske sledi bledijo, um pa je zato bolj 

sposoben dojeti druge možnosti reševanja problema.  

5. Verifikacija: preverimo ustreznost rešitve. V tej fazi je glavni poudarek na 

kritiki idej, ki jo moramo časovno ločiti od produciranja idej. To ni dovolj, da bi 

se izognili prehitremu selekcioniranju idej. Zavedati se moramo, da lahko tudi 

pri časovno ločenem vrednotenju idej prevelika kritičnost povzroči prehitro 

opustitev kakšne ustvarjalne ideje.  

6. Komunikacija: ustrezno rešitev razširimo do ciljne in naključne publike. Dobra 

komunikacija glede ideje/rešitve omogoča stalen cikel povratnih učinkov in 

novih idej. Gre za razvoj kategorij, primerjavo, iskanje virov napak, sistemski 

pregled in nadzor ipd.  



 10 

7. Vrednotenje: rešitev je v uporabi, vprašalniki in ankete, načrt premagovanja 

ovir in napak, planiranje nadaljnjega obnašanja, natančnost in dodelava, jasna 

percepcija, zapis in poročanje idej, novitet, generiranje idej, zadrževanje 

prezgodnjega zaprtja idejnosti oz. kreacije ipd. (Cropley, 2015 in Jensterle, 

2017). 

 

Slika 2.2 : Razširjen 7P-model ustvarjalnosti (Cropley, 2015, v Jensterle, 2017). 

 

Razlogi za zavrnitev možnosti rešitve v inženirskem načrtovanju so lahko stroški 

(rešitev je predraga), tehnična izvedljivost (rešitev je nemogoče izvesti), varnost (rešitev 

je nevarna) ali tveganje (rešitev ima visoko verjetnost negativnega izida). Te omejitve 

so osnovna analiza, ki sledi našemu različnemu načinu razmišljanju in vedenju, ki so 

nujen del procesa reševanja inženirskih problemov (Cropley, 2015). 
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2.5 VLOGA SREČE V USTVARJALNOSTI 

 

Sreča je predstavljena kot pojasnilo za proizvodnjo učinkovitih novosti. Austin (1978) 

je opredelil štiri vrste sreče, ki vodijo v ustvarjalnost: 

 slepa priložnost (posamezni ustvarjalec ne igra nobene vloge, razen tega, da je 

na pravem mestu ob pravem času); 

 naključje (ustvarjalec naleti na nekaj novega in učinkovitega, kadar tega 

dejansko sploh ne išče); 

 sreča od prizadevanja (oseba najde rešitev v nepričakovanem trenutku za nekaj, 

kar se išče).  

 sreča, ki jo povzroči sam (posebna usposobljenost osebe – npr.: znanje, 

pripravljenost za delo, ki ustvari okoliščine za srečen preboj, ipd.). 

Resnično ustvarjalni ljudje doživljajo kombinacijo vseh štirih vrst sreče.  

 

2.6 USTVARJALNA OSEBA 

 

Čeprav ni jasno, da obstaja en sam, standardni niz osebnih značilnosti, ki se vedno 

najdejo v vseh ustvarjalnih ljudeh, še vedno obstaja visoka stopnja strinjanja med 

raziskovalci, da nekatere osebnostne lastnosti pomagajo ljudem, da postanejo 

ustvarjalni. Pri tem naj bi bila koristna tudi določena motivacijska stanja. Ustvarjalnost 

je povezana z določenimi čustvi in občutki. Različni vidiki osebnosti so pomembni na 

različnih stopnjah v procesu reševanja inženirskih problemov (Černigoj, 2016).   

 

Barron in Harrington (1981) sta opisala lastnosti, ki so bistvene za ustvarjalno osebo: 

 prednost kompleksnosti, 

 avtonomija, 

 samozavest, 

 sposobnost prenašanja nasprotujočih si vidikov samega sebe, 

 visoka ocena estetskih lastnosti. 

 

Halilovićeva (2013) pa navaja naslednje lastnosti ustvarjalne osebe: 

 produktivnost,  
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 izvirnost,  

 kritičnost,  

 odprtost,  

 svobodnost,  

 prožnost,  

 ne tradicionalnost,  

 samoumevnost,  

 inteligentnost,  

 intuitivnost,  

 emocionalnost,  

 osebna motivacija in  

 lastnosti, ki so značilne za ustvarjalca.  

 

Dellas in Gaier (1970, v Cropley, 2015) sta ugotovila, da je osebnost mladega 

ustvarjalca podobna osebnosti ustvarjalnega odraslega, kar podpirajo tudi študije, ki se 

osredotočajo na otroke. Ugotovljeno je bilo, da so učenci, ki so bili na podlagi 

rezultatov testov opredeljeni, kot zelo ustvarjalni, bistveno bolj introvertirani, bolj 

samozavestni, intelektualno bolj aktivni, prožnejši in imajo boljši smisel za humor kot 

manj ustvarjalni mladi. Po Neffu (1975, v Cropley, 2015) so ti učenci tudi bolj 

prilagodljivi, strpni, odgovorni, družabni in usmerjeni k uspehu. V socialnih situacijah 

so manj pripravljeni na usklajevanje in manj zainteresirani za dober vtis. 

 

Za ustvarjalno osebo je pomembno tudi ustvarjalno razmišljanje, saj se zamisel ne 

pojavi brez razmišljanja. Poznamo več vrst razmišljanj, vendar je za nas najbolj 

zanimivo divergentno razmišljanje, saj smo takrat najbolj ustvarjalni. Pri tej vrsti 

razmišljanja se nam pojavi več idej, med katerimi je treba izbrati pravo. Nasprotje temu 

je konvergentno razmišljanje, pri katerem se z mislimi osredotočimo na eno samo 

rešitev problema (Likar, Križaj in Fatur, 2006).  

 

Spodnja slika 2.3 prikazuje razliko med konvergentnim in divergentnim razmišljanjem 

(Halilović, 2013).  
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Slika 2.3: Konvergentno in divergentno mišljenje (Halilović, 2013). 

 

Obe vrsti razmišljanja sta uporabni, saj pri divergentnem pridemo do velikega števila 

idej, pri konvergentnem pa se osredotočimo na eno idejo, ki je rezultat našega znanja in 

vedenja o problemu, ki ga želimo rešiti (prav tam). 

 

2.7 MOTIVACIJA PRI USTVARJALNOSTI 

 

Perkins (1981, v Cropley, 2015) pravi, da je ustvarjalnost rezultat elementov, ki so tesno 

povezani z motivacijo. Ti elementi so:  

 prizadevanje za ustvarjanje reda iz kaosa; 

 pripravljenost na tveganja; 

 pripravljenost postavljati nepričakovana vprašanja; 

 občutek, da ga območje izziva. 

 

Raziskave so pokazale, da je možnost spodbujanja ustvarjalnosti z uporabo zunanje 

motivacije, ki povzroči trajne izboljšave na ustvarjalnem področju: 

 učitelji natančno vedo, kaj želijo spodbujati, 

 učenci vedo, kaj se od njih zahteva, 

 nagrajevanje učencev za določeno kreativno vedenje (vključitev nepričakovanih 

elementov v rešitev problema ali ustvarjanje alternativnih možnosti) (prav tam, 

Halilović, 2013).  
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V nadaljevanju povzemam še vidike motivacije, ki omogočajo ustvarjalnost 

posameznika: 

 nezadovoljstvo z napakami, problemi; 

 želja po odpravi teh težav; 

 zaupanje v lastno presojo in pripravljenost za ukrepanje; 

 pogum in druge osebne lastnosti, ki so potrebne za ukrepanje; 

 sposobnost ustvarjanja spremenljivosti (znanje in spretnost ter tveganje); 

 sposobnost raziskovanja variabilnosti (znanje in spretnost, plus 

samoocenjevanje, močna realnost); 

 sposobnost sporočanja nove rešitve; 

 sposobnost obravnavanja negativnih in pozitivnih povratnih informacij (prav 

tam). 

 

2.8 USTVARJALNOST IN VLOGA OKOLJA 

 

V tem delu si bomo pogledali kako okolje, v katerem ustvarjalnost poteka, vpliva na 

ustvarjalnost.  

Delimo na dva različna okolja. Prvo je družbeno okolje, kjer govorimo o širši obliki 

okolja, v katerem različni vidiki družbe vplivajo na ustvarjalnost. Drugo okolje je 

institucionalno okolje. Gre za ožjo obliko okolja, in sicer za vsakodnevno okolje na 

delovnem mestu, ki ima bolj neposreden učinek na ustvarjalnost. Torej, zadostuje že 

razlikovanje med okoljem zunaj organizacije in okoljem znotraj organizacije (Cropley, 

2015). 

 

Po Mathisnu in Einarsenu (2004, v Cropley, 2015) so za organizacije, ki spodbujajo 

ustvarjalnost, značilni: 

 ambiciozni cilji; 

 svoboda in avtonomija pri izbiri nalog in odločanju; 

 spodbujanje idej, 

 čas (za ustvarjanje idej), 

 povratne informacije, priznanje in nagrajevanje, 

 zanimanje za napredek, 
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 pričakovanje in podpora ustvarjalnosti, 

 dovoljenje za prevzemanje tveganj, 

 toleranca napak, 

 ohlapno določeni cilji (ali jasno določeni cilji in priložnosti za njihovo 

izpodbijanje). 

 

Inženirji so zaskrbljeni zaradi organizacijskega okolja, ker po navadi poteka znotraj 

institucionalnih okvirjev. Okolje, v katerem se ljudje učijo ali delajo igra pomembno 

vlogo pri spodbujanju ali odvračanju od ustvarjanja učinkovite novosti (Cropley, 2015).  

Pomembno vlogo pri določanju, ali so ljudje nagnjeni k ustvarjanju novosti, tj. pri 

motiviranju ali ne, ima poleg okolja tudi socialna vključenost. Ustvarjalnost je namreč 

povezana z zadovoljevanjem socialnih potreb posameznika oziroma skupine, kar  

pomeni, da so problemi, ki jih ustvarjalci želijo rešiti, vsaj delno družbeno določeni. 

Pomembno je, da dinamika odnosov ne gre vse v eno smer: kot je bilo prikazano, okolje 

dovoljuje ali poziva, usmerja ustvarjalnost, vendar ustvarjalnost tudi spreminja okolje 

(prav tam). 

 

2.9 SKUPINE IN USTVARJALNOST 

 

Paulus (1999) je navedel številne koristne učinke dela v skupini, ki vplivajo na 

ustvarjalnost. To so lahko: 

 zagotoviti širše in raznolike informacije, kot jih ima ena oseba; 

 motivirati ustvarjalno dejavnost; 

 zagotoviti modele; 

 dajati povratne informacije. 

 

VanGundy (1984, v Cropley, 2015) je opozoril, da imajo skupine običajno: 

 več znanja; 

 vzbudijo veliko zanimanje za člane skupine; 

 razvijejo širši pogled na problem;  

 ustvarjajo nove in kakovostnejše rešitve; 

 pripravijo več možnih rešitev; 
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 sprejemajo bolj tvegane odločitve; 

 povečajo sprejemljivost novih rešitev (v našem smislu so bolj odprte); 

 vodijo k večjemu zadovoljstvu z rešitvami. 

 

Glede na navedeno lahko zaključimo, da so skupine najbolj učinkovite pri reševanju 

težav, ki jih je mogoče rešiti z delitvijo dela, ali ker je problem mogoče razdeliti na 

ločena področja, na katera lahko delujejo istočasno ali ker se lahko razdelijo v 

zaporedne faze, ki se lahko obdelujejo in rešujejo zaporedoma.  

 

Vendar pa lahko skupine tudi ovirajo ustvarjalnost. Larey in Paulus (1999, v Cropley, 

2015) v skupinah navedeta številne razloge zaviranja ustvarjalnosti, in sicer: 

 posamezniki zmanjšajo svoj trud in ga prepustijo skupini; 

 strah pred ocenjevanjem (strah pred negativnimi odzivi drugih); 

 blokada ustvarjalnega razmišljanja (ena oseba prevladuje in blokira druge); 

 socialna primerjava (ljudje poskrbijo, da so njihove ideje skladne s skupinskimi); 

 ujemanje (iz solidarnosti, na primer standard pade na najšibkejšega člana 

skupine); 

 osredotočanje na skupne informacije (dobro, posebno, znanje posameznikov je 

zanemarjeno ali prikrito zaradi že navedenih dejavnikov); 

 prezgodnje zaprtje (za ohranitev miru ali zaradi spoštljivega odnosa, se člani 

hitro strinjajo z mnenjem drugih);  

 fiksne vloge ali fiksne strukture moči (v skupini so vodje in privrženci; prvi 

imajo oblast, drugi delajo, kar jim je naročeno s strani vodij) (Cropley, 2015). 

 

V nadaljevanju bom povzela ideje skupinskega ustvarjanja, ki so nam lahko v pomoč 

pri skupinskem delu. Na mesto, ki je vidno, vsem napišemo vprašanje oziroma problem, 

za katerega iščemo odgovor ali rešitev in tam tudi zapišemo sprotne ideje, da so vidne 

vsem in se s tem ne ponavljajo. Paziti moramo, da udeleženci ves čas ponujajo kratke 

ideje, ne dolgih stavkov in kritik, saj to ne bo prineslo rešitve problema. Podpiramo 

nove in izvirne ideje, iz katerih se lahko razvije najboljša rešitev problema. Podane 

rešitve je smiselno združevati, saj na tak način pridemo do novih, izvirih idej. Pri idejah 

ni avtorstva, kar nam omogoča, da razmišljamo izven okvirjev in se ne bojimo povedati 



 17 

morda za nekatere nenavadne ideje. Prav tako idej ne ocenjujemo, saj bi s tem omejili 

ustvarjalno razmišljanje. Pri skupinskem ustvarjanju je pomembna predvsem količina 

idej, saj je tako lažje najti ustrezno rešitev oziroma združiti ideje v eno in priti do 

najbolj ustrezne rešitve (Primožič, 2008).  

 

2.10 USPOSABLJANJE ZA USTVARJALNOST 

 

Osebnost je delno odvisna od bioloških dejavnikov ter je oblikovana zgodaj v otroštvu, 

zato je smiselno dvomiti v zmožnost usposabljanja, da bi ljudje postali bolj odprti ali 

prilagodljivi, čeprav so nekateri trdili, da se je mogoče ustvarjalnosti tudi naučiti. 

Zanimivo je, da ljudje največkrat ustvarjajo učinkovite novosti na področju likovne 

umetnosti, znanosti, humanističnih ved, obrti itd. Veliko ljudi lahko proizvaja 

učinkovite nove izdelke, če so okoliščine za to ugodne. Vse to kaže na to, da lahko tudi 

v običajnih okoljih ljudi spodbujamo k ustvarjanju učinkovite novosti v skladu z 

njihovo stopnjo znanja, sposobnosti, spretnosti, talenta in izkušenj (Cropley, 2015).  

Izobraževanje različni avtorji opisujejo kot povezavo med ustvarjalnim delom in tremi 

sposobnostmi. Vsako od teh sposobnosti je možno razviti z usposabljanjem in 

izobraževanjem: 

 Sintetična sposobnost: najpogosteje je povezana s konceptom ustvarjalnosti, saj 

je sposobnost ustvarjanja novega, relevantne ideje ter povezati različne koncepte 

itd. 

 Analitična sposobnost: je sposobnost kritičnega razmišljanja ter podpira 

generiranje idej z ocenjevanjem in analiziranjem njihove vrednosti in potenciala. 

 Praktična sposobnost: to je sposobnost izvajanja idej ter premik iz teorije. To 

sposobnost lahko razumemo kot prehod od ustvarjalnosti do inovacij (Cropley, 

2015). 

Ustvarjalnost zahteva ravnotežje zgornjih treh sposobnosti (prav tam). Vrsto pristopov k 

usposabljanju pogosto poudarja potrebo po učenju posebnih tehnik razmišljanja, kot je 

npr.: 

 obračanje problema,  

 upoštevanje končnega rezultata,  

 osredotočanje o prevladujoči zamisli in  

 zavrženje nepomembnih omejitev (Cropley, 2015).  
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Postopki za usposabljanje določenih spretnosti razmišljanja so podobni igri, ki 

vključujejo: 

 izdelovanje,  

 analiziranje,  

 izdelavo,  

 osredotočanje,  

 povezovanje,  

 združevanje,  

 prevajanje,  

 izločanje in  

 prepoznavanje (prav tam). 

 

2.11 METODE IN TEHNIKE ZA SPODBUJANJE USTVARJALNEGA 

MIŠLJENJA  

 

Tehnike za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja razdelimo v dve večji skupini, in sicer 

med analitične in holistične tehnike: 

 analitične, kjer gre za analizo elementov, sestavljanje; rešitev na koncu 

preverimo s kriteriji ustreznosti: check lista, tehnika prisilnih povezav, lista 

atributov, morfološka analiza, igre z besedami, miselni vzorci ipd.; 

 holistične, kjer so najprej kriteriji ustreznosti: možganska nevihta, možgansko 

zapisovanje, zapisovanje idej, 66, tehnika najbolj nore ideje, obrnjena 

možganska nevihta ipd. (Mrgole, 2012). 

 

V nadaljevanju bom predstavila najpogostejše uporabljene tehnike, ki so lahko 

uporabne tudi pri poučevanju v osnovnih šolah: 

 

1. NEVIHTA MOŽGANOV (BRAINSTORMING) 

Pri brainstormingu gre za neomejeno produkcijo idej in skupinsko dejavnost, v kateri se 

vsi člani skupine med seboj spodbujajo in predlagajo ideje brez kakršnih koli omejitev. 

Veljajo štiri ključna načela: 
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 poudarjena je količina idej in ne kakovost, ne spodbujamo prezgodnjega 

vrednotenja idej; 

 kritika ni dovoljena zaradi svojega zaviralnega učinka; 

 spodbuja se povezovanje svojih idej z idejami drugih; 

 dobrodošle so pretirane ideje (Rubin, 2012). 

 

2. KLASIČNA NEVIHTA MOŽGANOV 

Za klasično nevihto možganov je značilno, da sodeluje od 3 do 7 ljudi. Večina jih ima 

heterogeno znanje, en ali dva člana, ki nimata znanja o problemu razprave. Velja, da je 

vprašanje ali problem napisan na vidnem mestu. Znotraj skupine se določi moderatorja, 

ki jih spodbuja, in zapisnikarja, ki zapisuje ideje, da lahko vedno znova oblikujejo nove 

ideje. Lahko se zgodi, da se najboljše ideje razvijejo po končanem srečanju, čeprav 

velja, da čas pri klasični nevihti možganov ni omejen, se ideje vidno zmanjšajo po 30 

minutah dela (Žebovec, 2005).  

 

3. RAZPRAVA 66  

Poglejmo si še razpravo 66, ki je posebna oblika klasične nevihte možganov. Pri tej 

metodi velja, da sta čas za iskanje in število udeležencev omejena. Torej, v vsaki 

skupini je lahko največ 6 oseb, rešitve se iščejo 6 minut, in sicer na način kot pri 

klasični nevihti možganov. Po končanem času udeleženci predstavijo ideje in se o njih 

pogovorijo ter imajo zopet na voljo 6 minut, da znotraj skupine ponovno poiščejo nove 

in morda boljše rešitve. Sistem se ponavlja, dokler ne pridemo do smiselnih rešitev 

(Žebovec, 2005). 

 

4. METODA SIL  

Metoda SIL nam predstavlja združevanje idej na način, da prvi in drugi udeleženec 

rešita problem. Njuna naloga je, da svoji rešitvi združita v skupno rešitev. Nadaljuje se 

tako, da vsak naslednji, ki najde rešitev, združi svojo rešitev z že obstoječo rešitvijo in 

tako se veriga nadaljuje glede na število udeležencev (Žebovec, 2005). 
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5. METODA 635  

Gre za metodo, pri kateri udeleženci svoje ideje samo zapisujejo in ne pripovedujejo. 

Poimenovanje metode nam pove že nekaj značilnosti, kot so, da je v skupini šest 

udeležencev, vsak udeleženec mora na listek napisati tri ideje ter po petih minutah listek 

z idejami podati svojemu sosedu. Ko udeleženec prejme listek od soseda, na listek 

dopiše nove tri ideje. Udeleženci si podajajo listke toliko časa, dokler vsak ne dobi 

svojega listka z začetnimi idejami nazaj, kar pomeni, da gre za 5 menjav. Metoda traja 

skupaj 30 minut in z njo se pridobi 108 idej (Žebovec, 2005).  

 

6. PISNA NEVIHTA MOŽGANOV (BRAINWRITING POOL)  

Gre za metodo, ki je podobna metodi 635. Razlika je v tem, da si udeleženci listkov z 

napisanimi idejami ne podajajo po vrstnem redu, ampak je na sredini kupček listkov. Ko 

udeleženec napiše ideje na listek, ga odloži na sredino mize ter vzame drug listek s 

sredine mize, ki ga je imel prej drug od udeležencev, ali pa je prazen ter nanj doda nove 

ideje. Udeleženci vzamejo listke in nanje pišejo ideje toliko časa, dokler jim idej ne 

zmanjka (Žebovec, 2005).  

 

7. DELFI  

Gre za tehniko, pri kateri ni potrebno, da so udeleženci v istem prostoru. Poteka preko 

pisem, ki jih pošljemo udeležencem po pošti. Udeleženci so nam znani ljudje. Vsak 

udeleženec napiše ideje ter jih pošlje nazaj. Naša naloga je, da ideje združimo in vse 

udeležence obvestimo o zaključkih. Nato udeležence prosimo, da dopolnijo svoje ideje 

in jih vrnejo po pošti. To lahko ponovimo 2- do 4-krat. Na koncu jih prosimo, da nam 

podajo analizo predlogov ter s tem dobimo povratno informacijo o dobljeni rešitvi 

(Satler, 2010).   

 

8. MORFOLOŠKA ANALIZA  

Ta tehnika nam omogoča, da kombiniramo rešitve po posameznih dimenzijah in s tem 

oblikujemo najustreznejše kombinacije rešitev multidimenzionalnega problema. Orodje 

za izvajanje morfološke analize je morfološka tabela, v kateri so na primer navpično 

napisane posamezne faze dela, vodoravno pa izvedbene možnosti (Veselko, 2009).  
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9. TUNING PROTOKOL 

Metoda poteka tako, da se udeleženci razdelijo v dve skupini po 4 do 5 oseb. V 

posamezni skupini so udeleženci, ki so delali skupaj pri nekem projektu ali pri delu 

projekta. Najprej prva skupina predstavi vizijo, dejavnosti in rezultate projekta. Med 

tem druga skupina samo posluša in ne postavlja nobenih vprašanj. Ta faza poteka 7 

minut. Nato druga skupina dobi na voljo 4 minute za postavljanje vprašanj. Med 

refleksijo ima druga skupina 2 minuti časa, da si pripravi pozitivna in kritična vprašanja. 

Na kar ima čas 4 minute, da poda pozitivno mnenje in dodatne 4 minute, da poda kritiko 

skupini. Med tem prva skupina samo posluša in se ne odziva na komentarja, ampak jih 

le zapisuje. Potem pa prideta na vrsto obe skupini, ki začneta z razpravo, ki traja 4 

minute. Pri tej metodi lahko sodeluje tudi več skupin, ki se med seboj izmenjujejo, 

dokler vse skupine ne predstavijo in dokler ne dobijo povratnih informacij. Čas trajanja 

metode lahko prilagodimo, samega poteka metode pa ne (National school reform 

faculty, 2018).  

 

10. TEHNIKA PRISILNIH POVEZAV  

Poglejmo si še tehniko prisilnih povezav, ki se pogosto poimenuje kot tehnika slučajnih 

besed, saj gre za slučajno izbrane besede oziroma pojme, ki jih povezujemo med seboj. 

Prav zaradi tega je pomembno, da besede izbiramo slučajno. To lahko poteka na način, 

da idejo napišemo na listek ter ga vržemo na kup in potem listke naključno vlečemo iz 

kupa. Ponavadi dobimo nenavadne rezultate. Poznamo dva načina uporabe. Prvi način 

je uporaben v pedagoškem delu, saj se z njim lotimo novih problemov ter iščemo rešitve 

problemov ter nove zanimive ideje. Tukaj lahko potem za iskanje splošnih tematik 

uporabimo kategorijo povezave dveh naključnih besed, pri čemer ne izhajamo iz 

problema, ampak odkrivamo probleme ter nanj iščemo rešitve, za katere moramo šele 

poiskati problem. Drugi način uporabimo, ko nam je problem že znan in zanj iščemo 

novo rešitev problema (Satler, 2010).  

 

11. TRIZ  

Metoda TRIZ temelji na ideji, da vsi izumi (tj. ustvarjalne rešitve problemov) 

prikazujejo iste vzorce nastajanja idej. Metoda TRIZ je tudi proces, s katerimi se 

obstoječe znanje uporabi za razvoj učinkovite novosti (Oprčkal, 2017).  
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Drugače povedano je TRIZ algoritmični pristop za reševanje tehničnih in tehnoloških 

problemov ter gre za strukturiran proces. Poznamo več opredelitev metode TRIZ. Ena 

izmed teh je, da je TRIZ človeško usmerjena sistematična metodologija inventivnega 

reševanja problemov, ki temelji na znanju. Drugi pa trdijo, da je TRIZ-orodje, ki 

pomaga pri razmišljanju (Oprčkal, 2017). 

 

12. METODA KJ 

Metoda temelji na ustvarjanju velikega števila idej in je običajno skupinski postopek. 

Posamezni člani skupine pišejo na kartice svoje ideje o tem, kaj sestavlja jedro 

problema (ena ideja na kartico). Kartice se nato razvrstijo v niz kart, ki se ujemajo glede 

na naravo ideje. Na primer skupina, ki je metodo uporabila za oblikovanje nove oblike 

javnega prevoza, bi lahko prišla do sklopov kartic, ki se osredotočajo na naslednje 

kategorije: 

 Kako bi se lahko financiral? 

 Kateri vir energije bi se lahko uporabil? 

 Kako naj se načrtujejo poti? 

 Kako bi lahko zvišali raven varnosti? 

 Kakšno posebno usposabljanje osebja bi bilo potrebno? 

Sklopi rešitev se lahko nato oblikujejo po podobnem postopku (Cropley, 2015). Kako 

izbrati najbolj ustrezno ter uporabno tehniko ustvarjalnega dela, si bomo pogledali v 

nadaljevanju.  

 

2.12 IZBIRA TEHNIKE USTVARJALNEGA DELA 

 

Našteli in opisali smo kar nekaj tehnik ustvarjalnega dela, ki nam lahko pridejo prav, ko 

iščemo rešitve oziroma predloge za rešitev problema. Sama izbira tehnike je predvsem 

odvisna od različnih dejavnikov. Pomembno vlogo za izbiro primerne tehnike ima 

število udeležencev, saj so nekatere tehnike naravnane na manjše število udeležencev in 

spet druge na večje število udeležencev. Pomembno je tudi, ali je tehnika namenjena 

skupinski ali individualni izvedbi. Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na 

izbiro tehnike ustvarjalnega dela, je tudi vrsta problema, za katerega iščemo rešitve. 

Prav tako je pomembno, da pogledamo težavnost problema ter trajanje izvedbe, saj pri 
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nekaterih tehnikah pridemo hitro do rešitve, pri drugih pa traja dolgo, da pridemo do 

ustreznih rezultatov. Pomembno je, da vse udeležence oz. sodelujoče seznanimo s 

pravilno izvedbo in podatki, ki so pomembni za izvajanje posamezne tehnike 

(Jambrovič, 2005).  

 

2.13 USTVARJALNOST V OSNOVNI ŠOLI 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti je smiselno že pri otroku (Glas, 2007) in kasneje v obdobju 

osnovnošolskega izobraževanja. Pri tem je ključnega pomena, da učitelji uporabijo 

ustrezne metode in oblike dela, ki so ključnega pomena za razvijanje ustvarjalnosti pri 

učencu. Učitelj mora dobro razumeti vzgojno-izobraževalni proces, ki mu s tem 

omogoča vključevanje elementov ustvarjalnosti v učni proces. Halilovič (2013) opisuje 

družino in šolo kot tista elementa, ki oblikujeta otrokov ustvarjalni potencial.  

Različne študije kažejo, da se v slovenskih šolah premalo, dela na področju spodbujanja 

otrokove ustvarjalnosti in inovativnosti. Najbolj presenetljiv je podatek, da so 

predšolski otroci bolj ustvarjalno naravnani, kot pa učenci konec osnovne šole (Likar, 

2004).  

 

Po različnih navajanjih, naj bi bile šole preveč usmerjene v sposobnost spomina in 

logičnega sklepanja ter v poslušnost in podredljivost ter zelo malo v spodbujanje 

divergentnega mišljenja in s tem tudi izražanje idej, postavljanje vprašanj, ki so 

pomembne za ustvarjalnost (Halilović, 2013). Učenci se premalokrat srečajo z odprtimi 

problemi, ki bi jim omogočili divergentno razmišljanje in s tem iskanje odgovorov na 

vprašanja, ki so višjega kognitivnega nivoja. Učitelji prevečkrat uporabijo vprašanja 

nižjega kognitivnega nivoja in s tem usmerjajo razmišljanje samo v eno idejo ter 

zavirajo njihovo razmišljanje, ker se vprašanj ne prilagodi njihovi razvojni stopnji 

(Žagar, 1992).   

 

V nekaterih državah se trudijo, da bi čim večkrat v svoj pedagoški proces vnesli tudi 

elemente ustvarjalnosti. Vendar se pri vsem tem pojavi problem skritega kurikuluma, ki 

ga enačimo z razlago vrednotami in normami, ki pridejo do izraza v interakciji med 

učenci in učitelji. Problem nastane, če pride do nezainteresiranosti učitelja v smislu, da 
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bi spodbujal ustvarjalnost učencev. Na ta način nam noben cilj za spodbujanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti ne pomaga (Halilović, 2013). 

 

Vendar kljub vsemu lahko spodbujamo ustvarjalnost učencev pri pouku. V prvi meri 

mora biti pouk naravnan tako, da otrokom omogoča ustvarjalno in inovativno delo. Za 

to poznamo več dejavnikov, ki jih ločimo na zunanje dejavnike, ki izhajajo iz okolja in 

drugih ljudi, ter notranje dejavnike, ki izhajajo iz učenca. Zunanji dejavniki so: 

 razredna in šolska klima,  

 učitelji,  

 sošolci,  

 vodstvo šole,  

 ideologija osnovne šole,  

 slog vzgojno izobraževalnega dela,  

 starši,  

 sorodniki,  

 prijatelji,  

 celotno okolje, v katerem učenec živi (Podobnik, 2008). 

Notranji dejavniki so: 

 učenčev spoznavni razvoj,  

 znanje,  

 notranja motivacija,  

 otrokove osebnostne lastnosti (prav tam).  

Še vedno pa je ključnega pomena, kakšen pristop in metode uporablja učitelj v razredu 

za spodbujanje in za razvijanje učenčeve ustvarjalnosti in ustvarjalnega dela (Podobnik, 

2008). Učitelj mora biti zgled za učence, s svojim delovanjem, uporabljenimi metodami 

in oblikami dela mora spodbujati inovativno razmišljanje. Pogoj je, da učitelj dobro 

pozna pomen ustvarjalnosti. Motivacija, ki jo učenci dobijo s strani učitelja, je pogoj, da 

lahko delajo ustvarjalno pri pouku, kjer so najbolj uspešni predvsem učenci, ki so po 

svoji naravi bolj izvirni, radovedni in odprti, za preostale pa je motivacija s strani 

učitelja še toliko bolj pomembna. Oblikovati moramo tudi dobro ustvarjalno razredno 

klimo, ki omogoča, da se učenci bolje počutijo v razredu in s tem dosežejo boljše 

rezultate pri ustvarjalnem delu (Halilović, 2013). 
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Dejavniki, ki najbolj vplivajo na ustvarjalnost pri učencih, so: 

 metode poučevanja,  

 razredna klima,  

 učitelj,  

 IKT,  

 motivacija (prav tam). 

Pečjak (2001) je poudaril, da metode, ki spodbujajo ustvarjalnost, učencem omogočajo, 

da razmišljajo drugače kot sicer. Koristno je tudi skupinsko delo, ki poveča 

inovativnost. 

 

Pri pouku lahko uporabimo nekaj značilnih metod za spodbujanje ustvarjalnega 

mišljenja, ki sem jih predstavila v prejšnjih poglavjih.  

 

Z navedenimi metodami povečamo sodelovanje med člani skupine, stopnjo 

razmišljanja, pretočnost idej itd. (Pečjak, 1987).  

 

2.14 INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE 

 

Definicija ustvarjalnosti vključuje izvirnost (novost) in uporabnost. CEDA (angl. 

Creative Engineering Design Assessment) je test, ki je zasnovan za merjenje izvirnosti 

in uporabnosti, ki je specifična za inženirsko oblikovanje, poleg divergentnega in 

konvergentnega razmišljanja. Merjenje je preprosto, saj ocenjevalec prebere vse 

besedne opise in nato uporabi svoj lastni "nagonski instinkt", da se odloči o oceni 

vsakega modela ter poišče besedo v rubriki, ki najbolje opisuje njihovo začetno 

perspektivo in določi številko (Charyton, 2014).  

 

CEDA se lahko uporablja tudi za oceno učnega procesa in za uporabo spretnosti 

oblikovanja ustvarjalnega inženirstva. Spodbujanje ustvarjalnosti je ključnega pomena v 

šolah in učnih načrtih. Vendar ima izobraževanje moč, da spodbuja ali zavira 

ustvarjalnost. Ustvarjalnost povečuje zaupanje, samorazvoj in pozitivno miselnost. 

Posledično imajo učitelji ključno vlogo v učnem procesu (prav tam).  
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CEDA je zasnovana za ocenjevanje ustvarjalnosti, značilne za projektiranje. Kot je že 

bilo predlagano, bi lahko učitelji za srednješolce in študente zlahka uporabljali CEDA. 

Revidiran CEDA sestavljajo trije problemi oblikovanja s petimi deli, ki ocenjujejo 

sposobnost posameznika, da oblikuje in izraža oblikovalske ideje s skiciranjem, opisi, 

identifikacijo materialov in prepoznavanjem težav, ki jih rešuje načrt in potencialne 

uporabnike. Udeleženci morajo ustvariti do dva modela na problem. Skupni čas za to 

oceno je 30 minut za rešitev treh problemov ali približno 10 minut na problem. CEDA 

je bila revidirana, da bi lahko testirani uporabniki porabili več časa za manj vprašanj. 

Revidirana različica pojasnjuje tudi zastavljena vprašanja, tako da lahko preizkušanci 

odgovorijo na vprašanja z večjo natančnostjo. Dimenzije orodja za ocenjevanje so 

vključevale tako reševanje problemov kot iskanje problemov (Charyton idr., 2011).   

 

Reševanje problemov je sposobnost izpeljevanja rešitve problema ali situacije. Iskanje 

problemov je veščina, ki jo pogosto najdemo v umetnosti, vendar je potrebna tudi v 

znanosti in inženirstvu. Iskanje težav je zmožnost prepoznavanja problemov ali 

predvidevanja morebitnih težav, ki se lahko pojavijo, vendar se še niso pojavile. Tako 

iskanje problemov kot reševanje problemov pa sta pomembna za ustvarjalnost inženirja. 

Vendar ti atributi niso bili izmerjeni v veliki meri v specifični inženirski ustvarjalnosti. 

Udeleženci so bili ovrednoteni glede na njihovo originalnost idejnih zasnov (nove ideje) 

(0−10 točk), tekočnost idej (število idej, število idej, število idej), prilagodljivost idej 

(različne vrste idej, kategorije idej, število različnih idej) in uporabnost idejnih zasnov 

(0−4 točk) za vsak problem oblikovanja (prav tam).   

 

 NAVODILA ZA IZVAJANJE TESTA CEDA  

Udeleženci dobijo teste, na katerih so natančna navodila, ki jih pred pisanjem preberejo. 

Udeleženci dobijo na treh straneh na vrhu strani 2-, 3- ali 4-tridimenzionalne slike. 

Njihova naloga je, da s pomočjo slik v 30 minutah naredijo osnutek dveh izvirnih 

modelov, ki bodo dosegli cilj, ki je napisan pod slikami. Uporabijo lahko eno ali več 

slik/figur za svoj model. Lahko si predstavljajo, da so elementi na slikah iz katerega koli 

želenega materiala ali poljubne velikosti. Elementi so lahko polni ali votli in se lahko 

obdelujejo/predelujejo na kakršenkoli način. Slike elementov na strani lahko udeleženci 

poljubno kombinirajo med seboj, narišejo lahko dodatne elemente, kot je to zahtevano s 

ciljem, ki ga izpolnjuje posamezen model. Pri zasnovi svojega modela lahko udeleženec 

uporabi vsak element le enkrat (Charyton, 2014).  
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Na vsaki strani za posamezen primer udeleženec torej: 

1. Skicira svoje modele. 

2. Označi/opiše vsak model. 

3. Opiši uporabljene materiale. 

4. Identificira, katere težave/problem lahko še rešiti s svojim načrtom. 

5. Določi uporabnike (določene osebe) za vsak model posebej (prav tam). 

 

Kot rečeno, je treba za vsak problem ustvariti dva modela. Poleg tega je treba pod vsako 

polje pod skico navesti vsaj en odziv za vsako predpostavko. Pri revidirani različici 

CEDA so skupaj trije problemi oziroma cilji, ki jih želimo doseči. Uporaba za CEDA 

zahteva odgovore, ki so ustvarjeni in skicirani skozi proces oblikovanja, ki je edinstven 

za posameznika (prav tam). 

 

Cilji pri testu CEDA so naslednji: 

CILJ 1: Zasnova nečesa, kar proizvaja zvok.  

CILJ 2: Zasnova nečesa, kar olajša komunikacijo.  

CILJ 3: Zasnova nečesa, kar služi za prevažanje.  

 

 KAKO OCENITI TEST CEDA  

Spodnja tabela, tabela 2.1, prikazuje način vrednotenje testa CEDA. Vsak model 

posebej je potrebno vrednosti za tekočnost in prilagodljivost idej, izvirnost in 

uporabnost idejnih zasnov. Pri tekočnosti idej se šteje število skic oziroma narisanih 

modelov, število opisov, materialov, rešenih problemov in število napisanih 

uporabnikov. Pri tem dodelimo 1 točko za vsak zapis oziroma skico. Na koncu 

seštejemo od vseh treh problemov, vseh 5 delov, in dobimo skupni seštevek točk za 

tekočnost idej (Charyton, 2014).  

 

Pri kategoriji prilagodljivost idej gre za vrste oziroma klasifikacije skic, opisov, 

materialov, rešenih problemov in predlaganih uporabnikov. Vsaka različna ideja, 

material, uporabnik, opis oziroma rešen problem vrednotimo z eno točko. Na koncu 

tako kot pri tekočnosti idej seštejemo vseh 5 delov za vsak problem skupaj in dobimo 

skupno število točk za prilagodljivost idej.  
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Pri originalnosti idejnih zasnov (lahko poimenujemo tudi izvirnost) moramo pri vsakem 

problemu obe rešitvi posebej vrednotiti po naslednjem kriteriju. 0 točk dodelimo, če je 

ideja dolgočasna, 1 točko, če je povsem običajna, 2 točki, če je nekoliko zanimiva, 3 

točke, če je zanimiva, 4 točke, če je zelo zanimiva, 5 točk, če je zelo podrobna, 6 točk, 

če je skoraj izjemna, 7 točk, če je izjemna, 8 točk, če je koristna za podano področje, 9 

točk če je inovativna in 10 točk, če je genialna ideja. Torej za vsak problem dobimo 2 

oceni. Za končni izračun upoštevamo višjo oceno oz. točke, ki jih seštejemo in 

pomnožimo z 2, da dobimo skupno število točk za originalnost idejnih zasnov.  

 

Ostane nam še ocenjevanje uporabnosti idej. Prav tako znotraj vsakega problema 

vrednotimo vsako idejo posebej in dodelimo točke. 0 točk dobi ideja, ki ni uporabna, 1 

točko, če je nekoliko uporabna, 2 točki, če je zmerno uporabna, 3 točke, če je zelo 

uporabna in 4 točke, če velja za nepogrešljivo. Pri tem se zopet upošteva višja ocena pri 

posameznem problemu. Ocene seštejemo med seboj ter pomnožimo z 2. Tako dobimo 

skupno število točk za uporabnost.  

 

Na koncu vse skupne točke seštejemo in dobimo skupno število točk, ki jih dosežemo 

na testu CEDA. 
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Tabela 2.1: Tabela za ocenjevanje testa CEDA. 

 

 Revidiran udeleženec testa CEDA         Številka:          Ime:  

Tekočnost idej (število)  Problem 1 Problem 2 Problem 3 

Skic, modelov T1    

Opisov T2 + + + 

Materialov T3 + + + 

rešenih težav T4 + + + 

Uporabnikov T5 + + + 

 Skupaj  = = = 

Prilagodljivost idej (vrste)     

Skupnih skic F1    

Opisov F2 + + + 

Materialov F3 + + + 

rešenih problemov F4 + + + 

Uporabnikov F5 + + + 

 Skupaj  = = = 

  P1a P1b P1  P2a P2b P2 P3a P3b P3 

Originalnost idejnih 
zasnov 

Ideja Število 
točk 

Dolgočasna 0 

Običajna 1 

Nekoliko 
zanimiva 

2 

Zanimiva 3 

Zelo zanimiva 4 

Zelo 
podroben 

5 

Skoraj 
izjemen 

6 

Izjemno 7 

Koristno za 
področje 

8 

Inovativno 9 

Genialna 
ideja 

10 
 

 

          

Uporabnost idejnih 
zasnov 

Ideja Število 
točk 

Ni uporabna 0 

Nekoliko 
uporabna 

1 

Zmerno 
uporabna 

2 

Zelo uporabna 3 

Nepogrešljiva 4 
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FORMULA ZA IZRAČUN:  

TEKOČNOST idej (0−100) + PRILAGODLJIVOST idej (0–100) + (ORIGINALNOST 

idejnih zasnov * 2) + (UPORABNOST idejnih zasnov* 2) = SKUPNO ŠTEVILO 

TOČK NA TESTU CEDA 

 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili štiri kategorije ocenjevanja testa CEDA: 

 

 Tekočnost (angl. Fluency) idej 

Udeleženci, ki uporabljajo orodje CEDA, bodo najverjetneje zaključili dva modela za 

vsak problem. Modeli so lahko med seboj podobni ali različni. Za začetek ocenjevanja 

modelov CEDA je treba upoštevati vse odgovore. Tekočnost idej ocenjuje skupno 

število modelov in šteje vsako skico, opis, materiale, dodatne težave in uporabnike 

posebej. Za dodatne probleme, ki so bili rešeni, je mogoče ugotoviti več kot eno 

dodatno težavo, zato je temeljito preverjanje pomembno za identifikacijo več 

odgovorov (Charyton, 2014). 

 

 Prilagodljivost (angl. Flexibility) idej 

Prilagodljivost idej je število kategorij, vrst ali razvrstitev odgovorov. Če so odgovori 

enaki, se dodeli manj točk, če se odzivi med seboj razlikujejo, se dodeli več točk. Če 

želimo doseči prilagodljivost za skice, si ogledamo oba modela, če sta morda med seboj 

enaka. Če so v isti kombinaciji, bi prejeli eno točko za prilagodljivost idej. Če so 

kombinacije odgovorov drugačne ali če ima vsak model drugačno obliko, bo problem 

dobil dve točki za prilagodljivost idej. Če želimo doseči prilagodljivost idej za vsak 

opis, moramo ugotoviti, ali so enaki ali različni, saj različni opisi dobivajo dve točki, isti 

opis pa eno točko. Pomembno je omeniti, da ko imajo udeleženci podvojene odgovore, 

kot so na primer kovina, kovinski zvočnik in guma, bo problem dobil tri točke za tekoče 

znanje, vendar le dve točki za prilagodljivost idej. Torej, za vsak drugačen odziv je 

podana dodatna točka. Nejasni odzivi, kot so "vsi", "kdorkoli", ali "vsi", bi prejeli le eno 

točko, če so to edini odzivi (Charyton, 2014). 

 

 Originalnost/Izvirnost idejnih zasnov 

Izvirnost je opredeljena kot novost oziroma ideje, ki so nove ali edinstvene. Če želimo 

oceniti izvirnost idejnih zasnov, ocenimo vsako obliko na lestvici od 0 do 10. Vsak 

problem ima dva modela. Vsako obliko je treba oceniti ločeno. Nato je treba posebej 
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oceniti celotni problem in mu dodeliti oceno. Ocena izvirnosti idejnih zasnov za celoten 

problem je rezultat, ki se analizira in postane splošna ocena izvirnosti za problem 

(Charyton, 2014). 

 

 Uporabnost idejnih zasnov 

Opredelitev uporabnosti je praktičnost zasnove, ki temelji na zanesljivosti, številu 

namenov in številu priložnosti za uporabo. Uporabnost lahko vključuje sedanje uporabe 

in nove uporabe v prihodnosti. Vsak model ocenimo na lestvici od 0 do 4, kjer 0 

pomeni, da model ni uporaben, in 4, da je nepogrešljiv. Pomembno je vedeti, da 

uporabnost vključuje število uporab, trenutno uporabo in prihodnje uporabe. 

Uporabnost ocenimo za vsako obliko posebej in nato ocenimo še celotno uporabnost na 

problem (na splošno). Pomembno je opozoriti, da če udeleženec ne sledi navodilom in 

podvoji obliko, potem je njihov model diskvalificiran in ga ni treba oceniti (Charyton, 

2014). 

 

 ZAKLJUČKI GLEDE CEDA-TESTA 

Inženirska tehnologija je ključnega pomena za nacionalno gospodarstvo. V današnjem 

gospodarstvu sta ustvarjalnost in konkurenčnost gospodarski gonili inovacij po vsem 

svetu. Inovacije zajemajo razvoj novih tehnologij in gospodarsko rast. Inovacije v 

bistvu temeljijo na ustvarjalnosti in podjetništvu. Ustvarjalnost je prvi korak k 

inovativnosti. Je okvir za veliko inovacij. Tehnologija, talent in toleranca pa so trije 

veliki T-ji, ki vodijo k ustvarjalnosti in inovativnosti, kjer ustvarjalnost in nadarjenost, 

sledita inovativnost in gospodarski rasti (Charyton, 2014). 

 

CEDA je orodje, ki omogoča praktično ocenjevanje inženirske ustvarjalnosti, inženirske 

zasnove in predvsem kreativnega oblikovanja. Uporablja se lahko tudi v timskih okoljih 

(prav tam). 

 

CEDA ima potencialne možnosti za izobraževalne programe, industrijo, NASA in 

vojsko. Stroškovno je učinkovito orodje z ocenjevanjem ustvarjalnosti, značilne za 

projektiranje. S pomočjo uporabnosti, ustreznosti, zadovoljstva z omejitvami in 

oblikovanja, osredotočenega na človeka, pri obravnavi uporabnikov CEDA deluje kot 

orodje za ocenjevanje ustvarjalnega reševanja problemov in ustvarjalnega iskanja 

problemov (prav tam). 
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CEDA lahko zagotovi dragocene informacije o oceni uporabnosti modelov. 

Ustvarjalnost je ključna za inovacije v industriji. Z zagotavljanjem metode za 

ocenjevanje ustvarjalnosti v inženirskem oblikovanju lahko učitelji omogočijo 

študentom, da razvijejo svoje talente kot prihodnje inovativne inženirje (Charyton idr., 

2011). 
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3 OD IDEJE DO INOVACIJE 

 

 

Izdelki, ki so posledica tehniške ustvarjalnosti, se začnejo z idejo, ki jo dobimo, ko 

nastane kakšen problem. Najprej naredimo nekaj idejnih skic, ki nam pomaga izbrati 

najbolj ustrezen model za izdelek, ki ga na koncu tudi izdelamo in s svojo izvirnostjo, 

drugačnostjo, izboljšavo ipd. predstavlja invencijo (izum). Invencija postane inovacijo, 

ko invencija dobi tržno vrednost. V tem primeru govorimo o tehniški ustvarjalnosti, ki 

pomeni iskanje in razvijanje novih teorij, idej ter tehnologij. Vse to pa nas vodi k 

izboljšanju produkta, procesa, ki za trg predstavljata dodano vrednost (Jensterle, 2017). 

Posameznika lahko ustvarjalnost vodi do novih idej, invencij, ni pa nujno, da vedno tudi 

do inovacij. Posameznik je inovativen, ko presega ustvarjalnost in inventivnost. Na 

začetku inovacijskega procesa je smiselno, da preverimo, ali lahko ta ideja postane 

inovacija (Cerinšek, 2007).  

 

Torej, inovativnost je proces, s katerim ustvarimo nekaj novega, kar ima pomembno 

vrednost za posameznika, podjetje ali družbo in je hkrati sposobnost za razvoj invencij 

v novosti ter njihovo uveljavitev, ki se odraža v inovacijah. Preveriti moramo, če je naša 

ideja ustvarjalna, saj ni dovolj, da je izvirna ter ali ima možnost, da ideja postane 

inovacija (Likar idr., 2002). 

 

Vedno bolj postaja inovativnost pomemben sestavni del poslovnih in pedagoških 

procesov ter vsakodnevnih opravil. Smiselno je, da že pri mladih začnemo oblikovati 

primeren odnos do inovativnosti. Spodbujanje inovativnosti temelji na inovativni 

miselnosti, ustreznih dejavnostih v šolah in na ustvarjalnem posamezniku, kateremu 

ponudi točno določena znanja na poti od oblikovanja ideje do njene uresničitve (Likar 

idr., 2002). 

Elementi inovacijskega procesa po Likarju (2002) so:  

 ideja, 

 invencija, 

 potencialna inovacija, 

 inovacija.  
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Izhodiščno idejo za novost, ki ima potencial, da kasneje postane inovacija, imenujemo 

invencija. Spet drugi pa opredelijo invencijo kot vsako ustvarjalno spoznanje, rešitev 

problema, zamisli o novem izdelki ali procesu (Kligl, 2010). 

 

Dobreja (2004, v Halilović, 2013) razlikuje tri skupine invencij: 

1. »Primarne invencije so tiste invencije, ki jih še nismo pripeljali do faze 

splošne komercialne uporabe. Te invencije so še vedno samo ideja. 

2. Sekundarne invencije so invencije, ki jih lahko na nek način že 

uporabimo. Za tovrstne invencije je najpomembnejša povezava izumitelj – 

podjetnik. V tej fazi izumitelj najpogosteje deluje kot podjetnik oziroma je 

podjetnik. 

3. Terciarne invencije so invencije, ki izboljšujejo neki proizvod ali 

storitev, ali pa širijo področje uporabe nekega sredstva ali procesa« (str. 25). 

 

»Na poti od invencije do inovacije velika večina zamisli odpade ali propade. Po nekih 

ocenah uspe samo enemu samemu odstotku invencij, da bi postale korenite inovacije in 

kakšnim sedmim nadaljnjim odstotkom, da bi postale drobne inovacije« (Mulej in 

Ženko, 2004, str. 187). 

 

Tretji element od inovacijskega procesa je potencialna inovacija. O potencialni inovaciji 

govorimo takrat, ko ima naša novost že lastnosti, ki so potrebne za praktično 

uporabnost, vendar še ni našla prihodnjih uporabnikov in potrošnikov ter še nima 

koristne vrednosti za lastnike (Guštin, 2006).  

 

Na koncu, ko invenciji damo uporabno vrednost in jo uporabniki sprejmejo, kupijo in 

uporabijo ter za to plačajo in se šteje kot koristno, govorimo o inovaciji (Kligl, 2010). 

Fatur in Likar (2009) navajata, da je »inovacija nov in bistveno izboljšan izdelek, 

postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu v obliki inovacije izdelka ali storitve ali 

uporabi v okviru postopka ali procesa in se izkaže za koristno. Pri tem morajo izdelek, 

storitev ali postopek predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika, ni pa 

nujno, da so novi na trgu« (str. 13). 

 

Mulej in Ženko (2004) sta opisala inovacijo kot produkt invencije, podjetnosti, 

celovitosti, vodenja, sodelavcev, kulture, tekmecev, odjemalcev, dobaviteljev, zunanjih 
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pogojev, naravnega okolja in slučajnosti. Inovacije se izražajo na vseh področjih 

poslovnega, družabnega, kulturnega, socialnega in zasebnega življenja (Halilović, 

2013).  

 

Likar (2003, v Halilović, 2013) govori o delitvi korakov v invencijsko-inovacijski verigi 

»z vidika raziskovalne in razvojne organizacije, saj vključuje povezavo z 

gospodarstvom:   

 generiranje, vrednotenje in selekcioniranje idej, 

 raziskovalno-razvojna faza, 

 preizkus v praksi, 

 izdelava poslovnega načrta, 

 izdelava prototipa, 

 tržna analiza, 

 pridobivanje finančnih sredstev, 

 predstavitev izdelka na sejmu, razstavi, 

 lastna proizvodnja, 

 povezava z gospodarstvom pri proizvodnji in trženju, 

 lastno trženje, 

 zaščita intelektualne lastnine« (str. 63). 

 

Ivanko (1990, v Halilović, 2013) na inovativnost pogleda še iz perspektive 

ustvarjalnosti in tako loči pet temeljnih faz ustvarjalnosti, ki vodijo v inovativnost. Faze 

predstavljam na sliki 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.1: Pet temeljnih faz ustvarjalnosti, ki vodijo v inovativnost (Halilović, 2013). 
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3.1 POMEN PODJETNOSTI ZA INOVATIVNOST 

 

Rebernik (2007) navaja, da je podjetnost lastnost, ki povezuje ustvarjalnost in 

inventivnost ter ju nadgradi v inovativnost. Podjetnika opredeljuje kot osebo, ki je 

sposobna prepoznati in uporabiti ustvarjalni potencial drugih (Rebernik, 2007). 

 

Podjetni so torej tisti, ki ustvarijo inovacije. Pri oblikovanju le-teh je pomembna 

konkurenca, ki jih vodi v nenehno izboljšanje tehnologije in finančne sisteme in 

posledično morajo ves čas vlagati v nadaljnji razvoj lastnih produktov, ki jih vodijo v 

naslednje inovacije. Tak pristop prinaša podjetniku dobiček, tekmovalnost in 

ekonomsko dinamiko (Pacek, 2016). 

Slika 3.2: Primer modela inoviranja (Seliškar, 2010). 

 

Zgornja slika 3.2 prikazuje proces inoviranja v podjetju, ki velja za osnovni model 

inoviranja. Vsaka faza ima več aktivnosti, ki so vidne na zgornji shemi. Prva faza se 

imenuje vhodni signal. Zajema informacije, ki pridejo iz okolja in so potencialne za 
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razvoj poslovnega sistema. V drugi fazi izberemo ustrezno strategijo, izdelamo načrt in 

pregledamo stroške. V tretji fazi pa se odločimo, ali bomo izbrani projekt izpeljali 

znotraj podjetja ali z zunanjimi viri. V zadnji, četrti fazi potekajo prodaja, trženje 

inovacije in njeno oplemenitenje (Seliškar, 2010).  

 

3.2 INOVATIVNOST IN MLADI 

 

Inovativnost je eden izmed pomembnih delov poslovnih in pedagoških procesov. 

Pomembno je, da pozitiven odnos do inovativnosti oblikujemo že pri mladih na način, 

da jih spodbujamo k inovativnim miselnostim, ustreznimi dejavnostmi, ki omogočajo 

otrokom v šoli in doma oblikovati idejo in jo tudi speljati do konca. Šola izobražuje 

otroke za prihodnost in zato je potrebno učencem privzgojiti različne sposobnosti, da se 

bodo lahko v vsaki okoliščini prilagodili (Likar idr., 2002).  

 

V šolah je za ustrezen razvoj inovativnega razmišljanja potrebna ustvarjalna razredna 

klima, kjer se bo lahko učenec počutil dobro in bo lahko razvijal svojo inovativnost 

(Glas 2007). Med povezanostjo učnega uspeha in višanjem inovativnosti učencev z 

učiteljevo podporo in z materialnimi pogoji, ki so učencem na voljo, obstajajo 

povezave. Raziskave tudi kažejo, da učenec potrebuje inovativne učitelje, ki so 

ustvarjalni, sposobni skupinskega dela, nagnjeni k preizkušanju novih postopkov, idej in 

izzivov in so motivirani za iskanje novih rešitev ter vedo, zakaj spodbujajo inovativno 

razmišljanje (Glas 2007). Likar idr. (2002) ugotavljajo, da do sedaj v Sloveniji, kljub 

obstoječi pravni podlagi v šolstvu, ni bilo sistematičnih pristopov, ki bi temeljili na 

razvoju inovacij. Za to navajajo več vzrokov, kot so prešibke spodbude za take 

dejavnosti na tem področju in pomanjkljivo usposobljenost učiteljev (Likar idr., 2002). 

 

Mladi imajo ogromno idej, vendar se težave pojavijo v procesu realizacije, saj je za 

uspešno realizacijo ideje treba poznati celotno invencijsko-poslovno verigo. V bistvu 

gre za poglobljeno znanje o invencijskem in raziskovalno-razvojnem delu, predstavitvi 

novosti, raziskavi trga, zaščiti intelektualne lastnine, proizvodnji, trženju, financiranju, 

pravnih vidikih in mednarodnem poslovanju, ki jih še posebno mladi pogosto nimajo. 

Posledica pomanjkanja potrebnih znanj je med drugim lahko tudi neučinkovito 

slovensko podporno okolje. Zelo malo je sodelovanja med mladimi in podjetji ter 
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obrtniki, kar predstavlja še neizkoriščene zmožnosti za doseganje višje stopnje 

inovativnosti mladih v Sloveniji. Likar (2003) še ugotavlja, da bi povezovanje 

inventivnosti mladih in investicijskih ter poslovnih znanj in možnosti slovenskega 

gospodarstva lahko prineslo nove učinke. 

 

Ena od svetlih točk na tem področju je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo 

(EIT), ki krepi inovacijske zmožnosti Evrope, predvsem pri mladih. Inštitut je namenjen 

podpori ustvarjanja trajnostne gospodarske rasti in delovnih mest s tem, da podjetnikom 

in inovatorjem omogoča, da svoje najboljše zamisli prenesejo v proizvode in storitve za 

Evropo. Prav tako EIT spodbuja podjetniške talente in podpira nove zamisli, povezuje 

vodilna podjetja, univerze in raziskovalna središča. EIT večkrat organizira razne 

projekte, tekmovanja in natečaje, na katerih se še posebej trudijo, da v sodelovanju s 

šolstvom in gospodarstvom, spodbudijo mlade k inovativnosti, preko ustvarjalnega 

razmišljanja. Večkrat organizirajo razna izobraževanja za mentorje, konference, 

razstave ter objavijo razne strokovne članke (Inštitut za inovativnost in tehnologijo, 

2018). 

 

V nadaljevanju bom predstavila model (slika 3.3), ki prikazuje prikaz povezanosti 

inovativnosti in podjetnosti med mladimi, mentorji in učitelji, saj je povezanost 

pomembna, če želimo doseči želene rezultate, ki se hkrati povezujejo z gospodarstvom 

in podpornim okoljem. Prav tako predstavljen model temelji na dejavnostih, ki 

vključujejo okolje in gospodarstvo Slovenije, ki je na ta način vir problema in 

uporabnika inovacij. Sam model nam poda smernice, kako bi lahko ob podpori 

slovenskega okolja in gospodarstva ter inovativnosti in podjetnosti mladih prišlo do 

odličnih inovacij. Pri tem Likar (2004) poudarja podporo učiteljev, da učence 

spodbujajo, usmerjajo in učijo znanja, in raznih veščin o inovacijah in postopkih 

doseganja le-teh. Vse to skupaj vodi v uspešne, inovativno usmerjene, projekte (Likar 

2004). 
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Slika 3.3: Model povezanosti podjetništva in inovativnosti mladih z gospodarstvom in podpornim 

okoljem ter pričakovano odličnostjo (Halilović, 2013). 

 

Babiča in soavtorji (2009, v Halilović 2013) navajajo izviren model za krepitev 

inovativnosti mladih v izobraževalnem sistemu, ki postavlja v središče izobraževalni 

sistem kot primerno okolje za oblikovanje inovativne osebnosti. »Cilji modela za 

krepitev inovativnosti mladih so naslednji: 

1. Spodbujanje vrednot (zaupanje v lastne sposobnosti, vztrajnost, 

prevzemanje tveganja, samoiniciativnost, sodelovalnost in soodvisnost-timsko delo, 

družbena odgovornost ter razumevanje pomena podjetništva in inoviranja za 

gospodarski razvoj domovine). 

2. Spodbujanje ustvarjalnosti (ustvarjalno reševanje problemov, 

interdisciplinarnost, ciljna usmerjenost ustvarjalnosti na podjetnost in inovativnost 

oziroma na nove izdelke ali storitve). 

3. Spodbujanje podjetnosti (razvijanje podjetniških lastnosti, podjetniška 

upravljavska znanja, znanja o upravljanju invencijsko-inovacijske verige, ustanovitev 

dijaške družbe, ki trži realne proizvode ali storitve in upravlja realna finančna sredstva, 

sodelovanje z lokalnim gospodarstvom in ustanovami, mentorski tim učiteljev in 

podjetnikov). 
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4. Zagotoviti prehod od invencije do inovacije (celovita podpora v 

inovacijskem procesu, sodelovanje šole z institucijami podpornega okolja ter lokalno 

skupnostjo). 

5. Zagotoviti množičnost (uvedba obveznega predmeta:«inovacijski 

projekti« kot izpit za poklicno maturo, katerega uspešen zagovor nudi dodatne točke pri 

vpisu na fakulteto in potrdilo o podjetniški usposobljenosti za boljšo zaposljivost)« (str. 

27). 

 

3.3 USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST – PREDPOGOJI ZA 

PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Postmoderna družba potrebuje posameznike, ki so avtonomni in samoupravni, 

posameznike, ki imajo trdno moralo in identiteto. V postmoderni družbi torej iščemo 

delavce, ki so samostojni posamezniki in so sposobni za timsko delo ter si upajo misliti 

"zunaj okvirjev". Prav tako se od njih pričakuje, da so prilagodljivi, odgovorni in 

podjetni. Cilj podjetniškega izobraževanja je predvsem spodbujanje individualnega 

razvoja učencev, kar zahteva osredotočenje na posameznika in njegov življenjski razvoj 

osebnosti. Izobraževanje mora temeljiti na individualizaciji, osredotočanju na učence in 

vseživljenjsko učenje. Hkrati je tudi cilj razviti praktično modrost in sposobnost za 

prevzemanje pobud in odgovornost ter prepričanje v lastne sposobnosti, zavest o lastnih 

prednostih in slabostih (Skogen in Sjøvoll, 2010).  

 

Socialne podjetniške kompetence se krepijo, ko posameznik razvije svoje socialne 

sposobnosti in pripravljenost za sodelovanje, ki temelji na zaupanju in druženju v 

varnem okolju, kjer se prebuja izvirnost posameznika. Razvoj družbenih in 

komunikativnih spretnosti temelji na ponižnosti in empatiji ter konstruktivnem odnosu 

do drugih članov skupine. Funkcionalne podjetniške kompetence se uporabljajo za 

praktične izkušnje ter vsebujejo povečano poznavanje podjetništva in sposobnost 

uresničevanja idej in izdelave izdelkov (Skogen in Sjøvoll, 2010).  

Pedagoška metoda je osredotočena na učenca, družbeno okolje ustvarja pomen in 

dejanja kot podporo razvoju znanja. Srečanje s konkretnimi dejavnostmi ponuja 

izkušnje, ki ustrezajo resničnemu življenju in posledično je takšno znanje trajnejše. 
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Zagotoviti je treba predvsem ugodno vzdušje, ki je pogoj za pozitivno razmišljanje, ki 

omogoča tudi ustvarjalnost, samozavest in uspešno delo (Skogen in Sjøvoll, 2010).  

Podjetniško izobraževanje pomeni odnos in konkreten akcijski načrt za pedagoško delo. 

Vzgoja podjetniške izobrazbe pomeni odvrnitev od pasivnega in neavtonomnega 

delovanja ter sprejemanje dejavnosti in avtonomije. Pomeni zapustiti strogo 

usmerjenost v predmet in premik v smeri večjega celostnega pogleda s spreminjanjem 

fokusa rezultatov, da se osredotoči na proces, od reprodukcije do ustvarjanja. V učnem 

okolju za podjetniško vzgojo se osredotočenost na učenje podrobnosti spremeni v 

razumevanje reševanja problemov in vseživljenjskega učenja (Skogen in Sjøvoll, 2010). 
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4 PODJETNIŠTVO 

 

 

V tem poglavju bom najprej opredelila podjetništvo, kdo je podjetnik, kaj je zanj 

značilno in iz tega izpeljala, kaj je značilno za podjetništvo. Na koncu bom predstavila 

projekt Evropske unije, ki se trudi, da bi v osnovni šoli zaživelo podjetništvo ter da bi s 

tem pripravili učence za nadaljnje življenje.  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje podjetnost kot lastnost oziroma 

značilnost podjetnega človeka (SSKJ). Dve pomembni podjetni lastnosti sta 

ustvarjalnost in inovativnost (Likar 2003, 2004). 

 

Za gospodarsko rast, ki je vir napredka in razvoja družbenega življenja in za 

inovativnost je pomembna podjetniška dejavnost. Hkrati je podjetništvo pomembno za 

gospodarski razvoj, saj povečuje konkurenco, potrošniki pa imajo s tem večjo izbiro 

proizvodov in storitev, ponujajo pa se tudi nova delovna mesta (Lah, 2009). 

 

Glas (2002) pojasni podjetništvo kot proces, v katerem nastopi podjetnik ali podjetniška 

skupina z uporabo potrebnega časa in napora, da ustvari nekaj povsem novega, ki ima 

večjo vrednost.  

 

Timmons (1989) opredeljuje podjetništvo, kot sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj iz 

praktično ničesar. Poimenuje ga tudi kot samoiniciativnost, trdo delo, doseganje ciljev 

in ustanavljanje podjetja ter imeti moč zaznati priložnost tam, kjer je drugi ne vidijo ter 

znati razpolagati z viri podjetja. 

 

Rebernik idr. (2006) navajajo, da »široka definicija opredeljuje podjetništvo kot 

kakršnokoli dejavnost posameznika, skupine posameznikov ali obstoječega podjetja, da 

bi ustvarili novo podjetje ali poslovno dejavnost, bodisi da gre za samozaposlitev, novo 

podjetje ali razširitev že obstoječega podjetja« (str. 17).  

 

Za podjetništvo velja, da gospodarjenje z vizijo poteka po treh stopnjah:  

 v 1. stopnji poteka prepoznavanje tržne priložnosti, 
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 v 2. stopnji je kombiniranje in organiziranje sredstev, 

 v 3. stopnji pa poteka uresničitev poslovne priložnosti ter ustvarjanje nove 

vrednosti (Pšeničny, 2000).  

 

Poglejmo si še 10 korakov uspešnega vstopa v podjetništvo: 

 Vključitev družine. (Družini razložimo naše načrte in si pridobimo njihovo 

podporo.) 

 Analiza svoje osebnosti. (Preko raznih vprašalnikov se preizkusimo, če smo 

sposobni za podjetniške podvige.) 

 Ponujanje izdelka. (Ponudimo izdelek, ki ga ljudje potrebujejo ter so ga 

pripravljeni kupiti.) 

 Oblikovati idejo. (Ideja je lahko tudi že stara, vendar se mora razlikovati od 

konkurence.) 

 Spoznavanje trga. (Bolje kot konkurenti. Naredite tržno raziskavo, pogovarjajte 

se s kupci, dobavitelji, konkurenti, zaposlenimi pri konkurentih ...) 

 Preverjanje ideje brez tveganja. (Sklepanje poslov in preverjanje trga pred 

odprtjem podjetja, po možnosti, med zaposlitvijo.)  

 Priznavanje svojih šibkih točk. (Ugotoviti je treba, kaj so naše šibke točke, za 

pomoč vprašamo drugo osebo.) 

 Izbira dobrega mentorja. (Prav nam pride, če imamo ob sebi osebo, ki nas 

razume, podpira in ima zraven še podjetniške izkušnje.) 

 Pisanje poslovnega načrta. (Pri pisanju moramo biti jasni in konkretni, brez 

nakladanja.) (Lah, 2009).  

 

4.1 PODJETNIK 

 

Podjetnik je oseba, ki realizira smiselne priložnosti in posledično prispeva k razvoju 

gospodarstva in družbe. Potrebuje tudi znanje, s katerim išče in zagotavlja proizvodne 

dejavnike ter nastopa v vlogi investitorja, lastnika, inovatorja in managerja (Plut idr., 

1995).  

 



 45 

Podjetnik je tisti, ki združuje vire, delovno silo, materiale, vpeljuje spremembe, 

inovacije in novi red. Podjetnik, ki ustvarja nove ideje, je nagnjen k inovativnosti, saj 

idejo, ki si jo zamisli, spremeni v priložnost ter ves čas razmišlja o izboljšavi ter ideji 

dodaja nove vsebine in vrednosti (Berginc in Krč, 2001).  

 

Halilovićeva (2013) povzema definicijo podjetnika: »Podjetnik je v prvi vrsti človek, 

ki dela, ustvarja in spreminja v vsakršnih pogojih in s kombiniranjem, inoviranjem in 

ustvarjalnostjo, s prevzemanjem tveganja, predvsem pa z zmožnostjo aktiviranja 

drugih ljudi in sredstev ustvarja novo vrednost« (str. 28). 

 

Gray (1995) opredeljuje podjetnika kot osebo, ki organizira, upravlja in prevzema 

tveganje v podjetju in ima podjetniške lastnosti (Gray, 1995).  

 

Podjetnika je smiselno definirati s tem, kar počne. »Podjetnik je oseba, ki vidi, kar so 

drugi spregledali, in ukrepa, medtem ko se drugi obotavljajo. Podjetnik aktivno išče in 

prepozna priložnosti, razvija nove ideje in jih skuša uresničiti. Pripravljen je sprejemati 

tveganje, ki je znotraj razumnih meja. Je trdno prepričan v uresničitev svoje podjetniške 

ideje in zato vloži svoj čas, denar, trdo delo in pogosto tudi ugled. Podjetnik je inovator, 

razvijalec in uresničevalec, ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na 

njeni osnovi z razvojem izvedljive in tržno zanimive podjetniške ideje ustvariti 

podjetniško priložnost. Z vzpostavitvijo organizacije in z vložkom časa, naporov, 

denarja in spretnosti v procesu uresničevanja podjetniške priložnosti ustvarja dodano 

vrednost. Pri tem priznava tveganje na konkurenčnih trgih in v primeru uspeha požanje 

nagrado (predvsem finančno) za vložene napore« (Žižek, 2000, str. 28). 

 

Velja, da imajo podjetniki nekatere lastnosti prirojene, kot sta energičnost in 

inteligentnost. Vendar pa se jih večina še vedno oblikuje v okolju, kjer živimo ter z 

ustreznim izobraževanjem, kjer spodbujamo učence k inovativnemu vedenju, 

podjetnemu razmišljanju in ravnanju. Sam izobraževalni sistem ima vpliv na 

razvoj določenih sposobnosti, kot so:  

 ustvarjalnost,  

 reševanje problemov v negotovih situacijah,  

 prepričevanje,  



 46 

 načrtovanja,  

 pogajanja,  

 odločanja (Halilović, 2013). 

 

Posledično ima izobraževanje tudi vpliv na značilnosti, kot so: 

 samozavest,  

 avtonomija,  

 želja po dosežku,  

 dinamičnost,  

 podjetniško obnašanje (Halilović, 2013). 

 

Glas (2002) dodaja podjetnikom naslednje lastnosti: 

 optimističen,  

 deloholik,  

 vztrajen,  

 avtoritativen,  

 ima željo po dobičku,  

 želja po dosežku,  

 sposobnost dobre komunikacije in motivacije,  

 individualist,  

 sprejema tveganje,  

 inovativen,  

 vodja,  

 materialist,  

 pripravljenost sprejemanja odgovornosti,  

 samozaupanje,  

 ambiciozen,  

 dober organizator. 

 

Pšeničny (2000) pa je povzel več avtorjev in navaja naslednje najpomembnejše 

podjetne lastnosti podjetnikov: 

 zaupajo v idejo, 

 imajo željo po uspehu in dosežku, 
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 so obsedeni s priložnostjo, 

 so odgovorni do ljudi, ki so del podjetniškega procesa, 

 so vztrajni pri reševanju problemov, 

 imajo sposobnost učenja na izkazanih se napakah, 

 prepričani so, da sami opravljajo z viri, 

 obvladajo tvegane situacije, 

 so osebnosti, ki so vredne zaupanja in spoštovanja, 

 pripravljeni so na sprejem neuspeha, 

 so ustvarjalni in inovativni, 

 so energični in dinamični, 

 imajo veliko zaupanje vase, 

 so samostojni in odgovorni in 

 imajo sposobnost zgraditi podjetniški tim (Pšeničny, 2000). 

 

Vse zgoraj naštete lastnosti so le del podjetnika, saj za uspešnost ta potrebuje še znanje 

in priložnosti. Vse to v celoti pripelje do uresničevanja poslovne priložnosti (Pšeničny,  

2000).  

 

4.2 PODJETNIŠKI PROCES 

 

Po Timmonsu (1990) je podjetniški proces kombinacija 3 delov, kar prikazuje spodnja 

slika 4.1: 

1. podjetnik, podjetniška skupina, 

2. poslovne priložnosti in 

3. potrebnih sredstev in ljudi. 
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Slika 4.1: Timmonsov model podjetniškega procesa (Ratajc, 2012). 

 

Glavni dejavniki v Timmonsovem modelu so podjetnik in njegov tim, priložnosti in 

sredstva, ki so potrebna za novo podjetje. Najpomembnejši od navedenih dejavnikov je 

podjetnik, ki ves čas stremi k uspešnim poslovnim priložnostim (Ratajc, 2012). 

 

Po drugem modelu pa, glede na to, da se nekdo odloči za vstop v podjetništvo, najbolj 

vplivata dve vrsti dejavnikov: »push« in »pull« dejavniki. »Push« dejavniki so tisti, ki 

posameznika vlečejo k odločitvi za podjetništvo (npr. nezadovoljstvo s trenutno službo, 

izguba službe). »Pull« dejavnike poimenujemo kot tiste, ki prepričajo oziroma 

navdušijo posameznika, da vstopi v podjetništvo (npr. obetavna priložnost, ki jo 

podjetnik zasledi na trgu, želja po neodvisnosti od drugih) (Ratajc, 2012). 

 

O podjetniški priložnosti pa govorimo, ko v določenem trenutku povežemo obstoječe 

življenjsko stanje ter ga povežemo z izboljšanim stanjem za prihodnost ter s tem 

povečamo stopnjo koristnosti in zaslužek. Vsaka priložnost se lahko neomejeno 

izboljšuje in dograjuje. Za izkoriščanje podjetniške priložnosti je glavni element 

podjetje (Berginc, 2000).  
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4.3 USTANOVITEV PODJETJA 

 

Poglejmo si, kako lahko ustanovimo podjetje, kje lahko dobimo osnovne informacije in 

morebitno pomoč.  

 

Pomoč mladim podjetnikom in potem tudi kasneje v Sloveniji nudijo podjetnikom 

naslednje organizacije in skupnosti: 

 podjetniški inkubatorji, 

 tehnološki parki,  

 Gospodarska zbornica Slovenije, 

 Obrtna zbornica Slovenije, 

 Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), 

 Vse na enem mestu (VEM), 

 Slovenski podjetniški portal in 

 Mladi podjetnik (Lah, 2009).  

 

Oseba, ki ustanavlja podjetje, mora najprej vedeti, katero pravno-organizacijsko obliko 

želi imeti. Izbira je odvisna od dejavnosti, ki jo želi izvajati, kakšen želi imeti obseg 

poslovanja ipd. Obliko, ki jo podjetniki največkrat izberejo, je d. o. o. (družba z 

omejeno odgovornostjo), kjer je lahko lastnik ena ali več oseb, vendar ne odgovarjajo s 

svojim osebnim premoženjem in s. p. (samostojni podjetnik), kjer podjetnik odgovarja s 

svojim premoženjem. Ostale oblike, ki jih poznamo, so še d. n. o. (družba z neomejeno 

odgovornostjo), kjer zopet podjetniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem in 

delniška družba (d. d.) (Weis, 2008). 

 

Podjetja delimo na več različnih načinov. Mi se bomo osredotočili na delitev, ki jo je 

zasnoval David Birch. Poimenoval jih je po živalskih imenih. To so:  

 miške,  

 gazele in  

 sloni (Sendelbah, 2009).  

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Podjetnistvo-Lah.pdf


 50 

Z miškami poimenujemo mala podjetja, ki ima samo nekaj zaposlenih, se hitro 

ustanovijo ter jih le nekaj na koncu obstane. Največkrat gre za mala družinska podjetja 

(Sendelbah, 2009).  

 

Gazele so podjetja, za katere velja, da začnejo kot majhna podjetja, vendar z 

dinamičnim in ambicioznim podjetnikom, ki stremi k novim zaposlitvam. S 

povečevanjem rasti prodaje postanejo uspešnejša (Mazgan, 2007).  

 

O slonih pa govorimo takrat, ko gre za veliko podjetje, za katerega sta značilna visok 

kapital in posledično dolga življenjska doba (Pšeničny idr., 2000).   

 

Trenutno bi lahko rekli, da je postati podjetnik in ustanoviti podjetje zelo lahko, uspeti v 

svetu podjetništva pa je nekoliko težje. V Sloveniji imamo VEM-točko, ki omogoča, da 

lahko oseba podjetje hitro odpre, a se moramo zavedati, da je za uspeh pred nami dolga 

in naporna pot. Pri tem lahko naredimo naslednje napake, na katere bi bilo smiselno 

pomisliti še pred odprtjem podjetja (Podjetniški portal, 2018). To so (prav tam):  

 Sindrom velikega kupca: zanašanje in prilagajanje zgolj eni stranki, ki 

predstavlja za nas največji prihodek. Vedno je treba biti na voljo za nove 

stranke in vire prihodkov. 

 Ustvarjanje izdelkov v vakuumu: dopuščanje, da najprej naredimo analizo 

trga in ne dopuščamo, da bi izdelek iskal trg. Treba se je osredotočiti na 

morebitne kupce ter njihove odzive glede našega izdelka ali storitve. 

 Enakovredno lastništvo: razdeljevanje podjetniškega dela na polovico je 

lahko postane problem v primeru konflikta, zato je smiselno, da ima vsaj en 

v paru večji odstotek lastniškega deleža. 

 Nizke cene: cene je treba oblikovati tako, da se nam pokrijejo stroški in nam 

še kaj ostane za preživetje. Nizke cene nam ne bodo prinesle uspeha na 

poslovni poti.  

 Pomanjkanje kapitala: za nadaljnjo rast podjetja nam zmanjka kapitala, saj 

nismo poskrbeli, da bi imeli denar za celoten prodajni cikel.  

 Pomanjkanje osredotočenosti: osredotočenje na preveč stvari nam ne bo 

prineslo dobrih rezultatov, zato se je bolje osredotočiti na manj stvari in 

uspeti zaradi manj  stvari, ki jih delate bolje kot drugi. 
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 Naj se vidi: na začetku je pomembno, da skrbimo, da imamo čim nižje 

stroške in prihodke usmerimo v razvoj izdelkov, povečevanje prodaje in 

marketing. Z luksuzom raje počakajmo. 

 Perfekcionizem: kupci bodo ves čas želeli novi izdelek, vendar se je treba 

najprej osredotočiti na ustvarjanje prodajnih hitov v omejenem času in 

razvijate nove v določenem roku, saj je treba izdelke pravočasno spraviti na 

trg. 

 Ni profita zaradi nakupa: stranka, ki je kupila naš izdelek ali storitev, ni nič 

pridobila.  

 Ne priznate napake: nepriznavanje napak je lahko usodno, saj postaja vedno 

več in več napak, ki vodijo v propad podjetja.  

 Zaletavost: prehitro registriranje podjetja, ko še ne razmislimo dobro o 

dejavnosti, imenu in obliki) (Podjetniški portal, 2018). 

 

4.4 POSLOVNI NAČRT 

 

»Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne 

zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek 

delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako 

kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti.« (Antončič idr. 2002, 

str. 186)  

 

Poslovni načrt je podlaga za dobro poslovanje, saj z njim temeljito preverimo ustreznost 

svoje podjetniške ideje, opredelimo vizijo podjetja, njegovo poslanstvo in cilje in 

opišemo strategijo poslovanja podjetja, ki ga želimo odpreti (Slovenska poslovna točka, 

2019).  

 

Dobro napisan poslovni načrt je podjetniku v veliko pomoč pri ustanovitvi in zagonu 

novega podjetja. Na ta način premisli in napiše vse o najpomembnejših elementih 

dobrega in uspešnega poslovanja ter z njim seznani vse, ki so del podjetnikove poslovne 

poti (Hisrich, Peters in Shepherd, 2013).  
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4.4.1 Sestavine poslovnega načrta 

 

Ne poznamo standardne oblike poslovnega načrta, vendar pa se vse na nek način 

dotikajo določenih področij, ki jih je treba upoštevati ob ustanovitvi podjetja. V 

Sloveniji se največkrat uporablja poslovni načrt, ki je sestavljen iz 11 osnovnih delov. 

Znotraj vsakega dela lahko podjetnik kaj doda ali odvzame glede na posel, ki ga 

predstavlja (Glas, 1999).  

 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila model, ki ga predlaga javna agencija SPIRIT 

Slovenije, ki jo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 

Slovenije (SPIRIT Slovenija, 2018): 

 

1. Povzetek poslovnega načrta 

Povzetek mora biti napisan na kratko in jedrnato, tako da pritegne bralca (Glas, 1999) . 

Povzetek naj zajema:  

o kratek opis podjetja in proizvoda ter storitve, 

o priložnost in strategijo,  

o povzetek finančnih projekcij,  

o vodstveno skupino in kadre (Glas, 1999).  

 

2. Opis panoge, podjetja in proizvoda ter storitve 

Tukaj podjetniki predstavijo posel in ter njihovo vizijo. Še posebej se osredotočijo na 

poslovno področje, proizvod ali storitev, ki ga bodo ponujali, ter značilnosti njihove 

panoge in priložnosti, ki se ponujajo pri prodaji proizvoda in storitve (Drnovšek, Stritar, 

in Vahčič 2005). Zajame naslednje dele: 

o podjetje (temeljna dejstva o podjetju, kot so sedež podjetja, 

pravnoorganizacijska oblika, navede dejavnost, s katero se bo ukvarjalo 

ipd.),  

o panoga in 

o proizvod ali storitev (opis proizvoda ali storitve, navede, katere potrebe 

kupcev zadovoljuje, kaj so posebnosti njihovega produkta ali storitve v 

panogi) (Glas 1999). 
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3. Raziskava in analiza trga  

»Raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in 

drugih dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov in storitev ter kupci« 

(SPIRIT Slovenija, 2018). Najprej je seveda treba izbrati, kateri trg bomo proučevali in 

narediti naslednje analize: 

o Analiza kupcev (Tukaj podjetnika zanima, kdo so kupci, kaj in kdaj 

kupci kupujejo, kateri dejavniki vplivajo na nakupovalno odločitev, 

kakšne so potrebe kupcev in kako jih lahko še izboljšamo.) (SPIRIT 

Slovenija, 2018). 

o Analiza konkurence (Podjetnik se pozanima, kdo so glavni konkurenti, 

tržni deleži, prodaja, proizvodne zmožnosti in strategije konkurence in v 

čem se od nje razlikuje ter kakšne so ovire za vstop na trg.) (Glas, 1999). 

o SWOT-analiza (Gre za analizo, ki jo uporabimo za vrednotenje 

prednosti, priložnosti, pomanjkljivosti ipd. S tem ugotovimo, kateri 

notranji in zunanji dejavniki so ugodni in kateri neugodni za naš cilj.) 

(Gregorčič, 2018). 

 

4. Načrt trženja 

V tem delu si naprej poglejmo definicijo trženja, ki pravi, da je trženje »proces 

načrtovanja, snovanja in ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh 

izdelkov, določanja ustreznih tržnih poti (distribucije) in tržnega komuniciranja, z 

namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja 

ciljnih skupin in izvajalca trženja« (Vukasović in Jagodič, 2017, str. 13).  

Opredelimo naslednje predpostavke trženja:  

o ciljni trg, 

o izdelek,  

o ceno (oblikovanje cen poteka po določeni proceduri, ki se sestavlja: 

analiza cene, analiza panoge, ugotovitev cenovnih omejitev, določitev 

cenovnih ciljev, kalkulacija strukture cene in določitev cene),  

o prodajne poti (neposredne, posredne ali kombinirane) (Rebernik 2008), 

o tržno komuniciranje (»Tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske 

aktivnosti, s katerimi podjetje ozavešča in prepričuje porabnike na 

ciljnem trgu o svojih izdelkih. Tržno komuniciranje obsega organizacijo, 
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sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o 

značilnostih izdelka z namenom prepričati porabnika v nakup izbranega 

izdelka.«) (Vukasović in Jagodič, 2017, str. 129) 

 

5. Kadri in organizacija 

V tem delu poslovnega načrta se opiše naslednje elemente:  

o organizacijsko strukturo,  

o vodstveno skupino (predstavi glavno osebje podjetja, izobrazbo, 

izkušnje, morebitne uspehe, lastnosti, ki vplivajo na sposobnost vodenja 

in razvijanja podjetja),  

o politiko zaposlovanja in nagrajevanja, 

o lastništvo in druge investitorje (Glas, 1999).  

  

6. Razvoj izdelka ali storitve 

V tem delu podjetnik opredeli obstoječe in prihodnje izdelke ali storitve. Poleg tega 

opredeli še naslednje:  

o status razvoja in prihodnje naloge,   

o izboljšave in nove proizvode oziroma storitve,  

o sredstva, ki so namenjena razvoju,  

o intelektualno lastnino (zaščiti svoj proizvod ali storitev) (Drnovšek, 

Stritar in Vahčič 2005). 

 

7. Poslovni proces in proizvodni viri 

Poslovni proces zajema logično povezavo izvajalskih in nadzornih aktivnosti, katerih 

posledica je proizvod (Gregorčič, 2018). Opisuje naslednje elemente: 

o Geografsko lokacijo in poslovni prostor podjetja. 

o Načrtovanje strojev in opreme. (Opredeli potrebo po strojih in opremi ter 

zanje pripravi finančni načrt.) 

o Proizvodne oziroma storitvene in izdelavne načrte. (Predstavljena je 

količina virov, ki jih potrebuje za delovanje podjetja in njihovo ceno; 

prav tako vsebuje postopek od nabave materiala do končne izdelave 

produkta.) (Drnovšek idr., 2005) 
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o Dobavitelje in kooperante podjetja. (V tem delu opiše izbiro ključnih in 

alternativnih dobaviteljev na podlagi cene, kakovosti in zanesljivosti.) 

(Glas, 1999) 

o Načrt nadzora kakovosti. (»Kakovost pomeni ujemanje lastnosti 

proizvoda z zahtevami kupca. Kakovost končnega proizvoda je odvisna 

predvsem od dobavljenih vhodnih surovin v poslovni proces, kakovosti 

poslovnega procesa in kakovosti dela vseh zaposlenih v podjetju.« 

(Drnovšek, Stritar in Vahčič, 2005, str. 79) V tem delu podjetnik opiše, 

kako bo zagotavljal kakovost izdelkov ali storitev in kakšne bo imel 

stroške za zagotovitev kakovosti.)  

o Pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja. (Podjetnik mora pridobiti 

vsa dovoljenja, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje in zato jih v tem 

delu tudi navede.) (Drnovšek, Stritar in Vahčič, 2005). 

 

8. Terminski načrt 

V tem delu jasno opredelimo časovni okvir, kdaj bomo uresničili cilje v poslovnem 

načrtu in začeli poslovati (SPIRIT Slovenija, 2018).  

 

9. Kritična tveganja in problemi 

V tem delu podjetnik poišče tveganja ter pripravi strategijo za reševanje. V poslovnem 

načrtu torej nanje samo opozori (Antončič idr., 2002). 

 

10. Finančni načrt 

Finančni načrt je namenjen temu, da podjetnik predvidi poslovanje podjetja z vidika 

prihodkov, stroškov, bilance stanja ipd. (Gregorčič, 2018). Še posebej na naslednje 

elemente:  

o Finančni in poslovni kazalci. (Poznamo naslednje kazalce: »celotni 

prihodki in odhodki poslovanja, kosmati dobiček iz prodaje, delež 

kapitala v financiranju, čista donosnost kapitala, likvidnost, 

ekonomičnost, dobičkonosnost prihodkov« (Vidic idr., 2008, str. 89)). 

o Predračun izkaza poslovnega izida. (V tem delu načrtujemo dobiček. 

Izkaz mora vsebovati poslovne, finančne in druge prihodke ter odhodke, 
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davke in izračun čistega letnega poslovnega izida.) (Drnovšek idr., 

2005). 

o Predračun bilance stanja. 

o Predračun denarnih tokov. (Opredelitev mesečnih prejemkov in 

izdatkov.) (Gregorčič, 2018).  

 

11. Pridobitev finančnih sredstev 

V tem delu se osredotočimo na vrsto in višino sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno 

poslovanje (Drnovšek idr., 2005).  

 

4.5 PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Podjetniško izobraževanje poteka v formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja. 

Formalno izobraževanje poteka v okviru šolskega sistema v osnovnih, srednjih, višjih, 

visokih šolah in univerzah. Neformalno usposabljanje pa se izvaja v različnih 

izvajalskih institucijah za podporo podjetništva in inovativnosti (Vidic, 2002) ter kot 

samoizobraževanje.  

 

Za razvoj podjetništva je eden od ključnih dejavnikov izobrazba, ki bistveno vpliva na 

uspeh prihodnjih podjetnikov, saj se izobraženi podjetniki hitreje odzovejo na 

spremembe in so bolj uspešni (Švagan, 2008).  

 

Podjetnik mora pridobiti potrebno zanje, da lahko vodi podjetje. Plut in Plut (1995) 

navajata tri vrste znanj: 

 tehnično znanje (zajema pravilno uporabo zanesljivih postopkov in metod), 

 znanje o ljudeh in odnosih med ljudmi (to znanje mu omogoča, da zna delati z 

ljudmi, jih razumeti in motivirati), 

 konceptualno znanje (to znanje zajema povezovanje umskih sposobnosti in 

idej). 

Halilovićeva (2013) navaja, kaj mora vsak uspešen podjetnik razumeti po Coulson-

Thomas (2003): 

o »kako pridobivati, razvijati, združiti, deliti in izkoriščati informacije in 

znanje kot tudi  vsa orodja, ki to podpirajo; 
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o kako vzpostaviti učinkovito komunikacijo, ki bo pripomogla k širjenju 

informacij in znanja tako, da bo omogočala več razumevanja; 

o kako identificirati in izrabljati tržne priložnosti za določene 

informacije ter proizvode in storitve, ki temeljijo na znanju; 

o kako razvijati in širiti nove proizvode in storitve, ki temeljijo na znanju; 

o kako uporabljati nove tehnologije; 

o kako razvijati in uporabljati orodja, ki bodo v pomoč posameznikom 

pri delu, in s tem povečati njihovo produktivnost in posledično 

uspešnost podjetja; 

o kako sodelovati z drugimi, delati in se učiti po novih metodah, z 

namenom ustvariti večjo dodano vrednost« (str. 64). 

Na podjetniško izobraževanje pa lahko vplivamo iz: 

 državnega vidika (ukrepi fiskalne politike), 

 izobraževalnega vidika ( izobraževanje, ki je podprto s strani države za 

podjetnike in delavce v malih in rastočih podjetjih), 

 razvojne pospeševalne mreže (uporaba poslovnih znanj, podjetniškega 

razmišljanja, podjetniške kulture, etike in morale v družbo) (Pšeničny, 2000). 

 

4.5.1 Podjetniško izobraževanje mladih 

Podjetniško izobraževanje na različnih stopnjah so raziskovali evropski strokovnjaki, 

ki so oblikovali naslednje cilje (Final Report of the Expert Group, 2019):  

 spodbujanje razvoj osebnih lastnosti (ustvarjalnost, samoiniciativnost, 

sprejemanje tveganja in odgovornosti), 

 zgodnje poznavanje in stik s poslovnim svetom ter razumevanje vloge 

podjetnikov v skupnosti; 

 razvijanje ozaveščenosti o samozaposlovanju kot karierni možnosti (sporočilo 

je, da lahko postanete tudi podjetnik in ne samo zaposleni, kot delavci); 

 organiziranje dejavnosti, ki temeljijo na učenju ob delu,  

 zagotavljanje posebnega usposabljanja o tem, kako ustanoviti podjetje (zlasti v 

poklicnih ali strokovnih šolah in na univerzitetni ravni). 
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Izobraževanje mladih s področja podjetništva, metod podjetniške kulture se odvija na 

nekaterih fakultetah in srednjih šolah. Usmerjenost aktivnosti ni na nacionalni ravni, da 

bi zajemale celotni potencial mladih. Podjetništvo, ustvarjalnost in inovativnost 

spodbuja izobraževanje, ki je hkrati bistvena razvojna naloga. Vlogo šol in univerz pri 

spodbujanju podjetniške miselnosti med mladimi ter pri zagotavljanju ustreznih 

spretnosti podpirata Evropska listina za mala podjetja in Evropska agenda za 

podjetništvo. Na primeren način morajo biti že predšolski otroci seznanjeni z osnovami 

podjetniške kulture (Vlada RS 2006, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2007−2013). K večji podjetnosti mladih pomaga podjetniško 

izobraževanje, ki ima poudarek na tem, kako razviti splošen sklop kompetenc, ki jih je 

mogoče uporabiti na vseh področjih življenja. Prav tako so zajete vse oblike učenja, 

izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k podjetno naravnanemu duhu, 

kompetencam in vedenju, ki imajo lahko tudi komercialni cilj. Evropska komisija je leta 

2012 objavila prispevek: „Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za 

boljše socialno-ekonomske rezultate“. V tem je poudarjeno, da je treba delati na razvoju 

medpredmetnih spretnosti, kot sta samoiniciativnost in podjetnost in s tem se naj bi 

razvile „spretnosti za 21. stoletje“, predvsem: 

 sposobnost kritičnega mišljenja,  

 samoiniciativnost,  

 reševanje problemov in  

 skupinsko delo (Podjetniško izobraževanje, 2014).  

Te „podjetniške spretnosti“ spodbujajo zaposljivost mladih in prav zaradi tega bi jim 

bilo smiselno nameniti posebno pozornost. Spodbujati bi bilo potrebno podjetniške 

spretnosti z novimi, ustvarjalnimi, pristopi, ki bi jih uporabili pri poučevanju in učenju 

od osnovne šole naprej. Stremeli naj bi k temu, da poudarjamo možnosti ustanovitve 

podjetja kot poklicne poti od srednješolskega do visokošolskega izobraževanja. Prav 

tako bi z reševanjem konkretnih problemov in povezavami s podjetji na vseh področjih 

izobraževanja vključevala resnične podjetniške izkušnje. Pri uvajanju podjetništva v 

šole igrajo odločilno vlogo učitelji, saj oblikujejo učne procese ter učencem pomagajo 

pridobiti kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Vendar tudi učitelji potrebujejo 

znanje, spretnosti in vedenja, da bodo lahko ustrezno vključili podjetniško 

izobraževanje in s tem omogočili podjetno učenje. Strokovnjaki so mnenja, da bi se 

moral vsak učitelj vsaj enkrat v svoji karieri udeležiti kakšnega usposabljanja o ključnih 
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temah in metodah v zvezi s podjetno naravnanim učenjem ter podjetniškim 

izobraževanjem (Podjetniško izobraževanje, 2014).  

 

Omenimo še to, da sta bila leta 2012 izvedena dva mednarodna dogodka namenjena 

pripravi učiteljev na podjetniško izobraževanje. En dogodek je bil maja 2012 v Dublinu 

na Irskem in septembra leta 2012 pri nas, na Brdu. Na dogodkih so se zbrali udeleženci, 

ki so vključeni v izobraževanje in usposabljanje učiteljev na področju podjetništva z 

namenom, da bi predstavili dobre prakse in izmenjali zamisli ter pridobili novo znanje 

(Podjetniško izobraževanje, 2014). 

 

4.6 UVAJANJE INOVACIJSKO-PODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA 

V OSNOVNE ŠOLE 

 

Za spodbujanja podjetnosti med osnovnošolci potekajo podjetniški krožki, katerega 

namen je učence na zanimiv način in skozi igro, seznaniti s podjetniškimi pojmi in 

s tem vplivati na oblikovanje pozitivnega mnenja učencev do podjetništva, 

podjetnosti in podjetnikov (Podjetniški portal, 2018).  

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije opredeljuje 

operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020. 

Nanaša se na »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 

»Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri 

formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 

in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« ter »Spodbujanje prožnih oblik 

učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema«. Slovenija mora največ pozornosti nameniti krepitvi 

kompetenc mladih za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. 

Kompetence učencev bi izboljšali z izvajanjem modelov prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem in opolnomočenjem strokovnih delavcev v izobraževanju. 

Vključena je tudi strategija pametne specializacije na področju, ki spodbuja sistemske in 

dolgoročnejše ukrepe znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih 

znanj in kompetenc (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019).  
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Javni razpis je namenjen za razvijanje, preizkušanje in implementiranje modela 

spodbujanja kompetenc podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim 

lažji prehod med osnovno šolo in okoljem. Z modelom želijo učence obogatiti z 

znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj ter jih naučiti, kako pridobljeno 

znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Na takšen način bodo 

šolajoči po končanem šolanju opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s 

katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. V 

okviru projekta bi radi zagotovili visoko stopnjo povezanosti med okoljem in osnovno 

šolo, saj bi s tem učenci dobili praktične izkušnje. S tem se bo vzpostavila kultura 

podjetnosti tudi izven šolskega prostora (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2019). 

V okviru modela se zato predvidevajo predvsem:  

 priprava vsebinskih okvirov in podlag za model (v skladu z Evropskim 

referenčnim okvirom za spodbujanje podjetnosti); 

 izvedba projektov (temeljijo na načelih podjetnosti, rezultat pa je storitev ali 

proizvod);  

 proces nudenja znanja, veščin in informacij šolajočih s kompetenco podjetnosti z 

vključevanjem praktičnih izkušenj preizkušanja ustvarjalnih in inovativnih 

rešitev v realnem okolju, ki je rezultat v konkretnih izdelkih in rezultatih; 

 proces nudenja znanja, veščin in informacij strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju s kompetenco podjetnosti; 

 razvoj didaktičnih pristopov (in vključevanje kompetenc podjetnosti v 

kurikulum); 

 izvedba evalvacija kompetenc podjetnosti; 

 spodbujanje in promocija kompetence podjetnosti med šolajočimi in šolo;  

 redno spremljanje kompetence podjetnosti (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2019).  

Ključna cilja javnega razpisa sta torej:  

 »razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega 

modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med 

osnovno šolo in okoljem;  



 61 

 opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev 

(učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih 

delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti« (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2019).  

Predvidene aktivnosti za izvajanje znotraj projekta so: 

 analiza stanja in pregled različnih pristopov; 

 celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija modela, v okviru katerega se 

predvideva izbor, preizkus in povezovanje ter nadgradnja pilotnih pobud, novih 

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta;  

 celovita vzpostavitev podpornega okolja za razvojne in implementacijske OŠ;  

 celovito načrtovanje implementacije modela in izvedba projekta; 

 načrt in izvedba spremljave in evalvacije; 

 promocija projekta (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019).  

Javni razpis je namenjen razvijanju kompetenc podjetnosti v osnovnih šolah v Republiki 

Sloveniji ter razvoju enotnega modela uvajanja podjetnosti v osnovnih šolah, zato se 

uporabljajo pravila, ki veljajo za sistemske ukrepe, pri katerih je pričakovan učinek za 

celoten sistem vzgoje in izobraževanja v RS (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 2019).  

V okviru projekta se bo spremljalo tudi naslednje kazalnike, kot so število: 

 vključenih učencev, strokovnih delavcev, mentorjev iz posameznih področij; 

 usposabljanj; 

 pripravljenih pedagoških gradiv (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2019).  

 

V prejšnjih poglavjih smo govorili o tem, kako se Evropa zavzema za razvoj 

izobraževanja podjetništva med mladimi. Pri projektu, ki ga je organizirala Evropska 

unija, je sodelovala Slovenija in predstavila projekt UPI. Gre za program, ki je 

namenjen stalnemu strokovnemu razvoju, ki učitelje, ki že poučujejo, pripravljajo na 

podjetniško izobraževanje. Ustanova, ki izvaja omenjeni program oziroma dejavnost, je 

Obrtno-podjetniška zbornica Republike Slovenije. Namenjen je mentorjem in otrokom 

v osnovnih šolah. V projekt UPI je zajet sklop delavnic o ustvarjalnosti, podjetnosti in 

inovativnosti, ki je sestavljen iz dveh stopenj. Prva stopnja je bila tehnični del, kjer so se 
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projekti/programi pripravili. Po prvi stopnji pa so se v šoli izvedle delavnice. Za 

tehnični del je bil izdelan program usposabljanja in brošura za mentorje in udeležene 

otroke. Delavnice sta vodila dva mentorja, eden je prihajal s šole in drugi iz širšega 

poslovnega sektorja. Namen delavnic je bil, da učenci izdelajo poslovni načrt. Pri tem 

so učenci razmišljali o organizaciji svojega podjetja, svojih strankah, trženju, prodajnih 

mestih in morebitnih nevarnostih. Po uvodnih delavnicah je sledilo osem dogodkov, na 

katerih so otroci predstavili svoje poslovne načrte. Z izvajanjem delavnic so dobili 

podatke, po katerih so raziskali, kateri dejavniki so preprečili ali spodbudili 

ustvarjalnost pri mladih. S to raziskavo so prišli do predlogov za izboljšave ter 

izpostavili nekatere uspešne plati projekta. Učenci so na splošno občutili, da 

(Podjetniško izobraževanje, 2014): 

 učitelji v razredu niso zadosti uporabljali IKT; 

 bi bilo s širšo uporabo IKT učenje zanimivejše; 

 so okolje, družina in posameznikova osebnost glavni dejavniki, ki vplivajo na 

ustvarjalnost in inovativnost otroka. 

Omenimo še, da je skupno pri 87 delavnicah sodelovalo 31 osnovnih šol, otroci pa so 

izdelali 84 poslovnih načrtov. S temi številkami so se dosegli vsi cilji projekta v smislu 

števila sodelujočih mladih in števila delavnic. Poleg tega so (Podjetniško izobraževanje, 

2014): 

 s projektom uspešno razvili tehnične učne pripomočke za mentorje, program 

mentorstva pa se je vključil v nacionalni program usposabljanja; 

 bili učencem predstavljeni različni poklici, nadalje pa je razvil tudi njihovo 

podjetno naravnanost in podjetniške zamisli; 

 učitelji pri metodah poučevanja samozavestneje uporabljali IKT, zaradi česar so 

postale učne ure za učence zanimivejše. 

 

4.7 ZNAČILNOSTI PODJETNO NARAVNANEGA UČITELJA 

 

Poglejmo si, kaj naj bi veljalo za podjetno naravnanega učitelja. Predvsem je bistvo, da 

učitelji poučujejo z veseljem in so vir navdiha, odprti in samozavestni, prožni in 

odgovorni, včasih pa znajo tudi kršiti pravila. Pomembno je, da dobro poslušajo, 

izkoristijo in predajo zamisli in so pri delu usmerjeni v učence in v dejanja in 
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organizirajo delo v skupini. Podjetno naravnan učitelj naj bi skušal zapolniti vrzel med 

izobraževanjem in gospodarstvom, v poučevanje pa vključeval zunanje strokovnjake in 

se osredotočal na dejanske izkušnje (Podjetniško izobraževanje, 2014).  

 

Takšen učitelj naj bi ves čas poudarjal ekonomski vidik snovi, teme povezane s 

poslovnostjo, saj je njihov učni načrt prožen in prilagodljiv, saj velja, da imajo raje 

interdisciplinarno poučevanje, ki temelji na projektih in ne učbenike in učenje iz njih. 

Največji poudarek dajejo na skupinske procese in interakcije, učilnica pa je prostor za 

razprave, saj imajo s tem učenci možnost podati svoja mnenja, odgovore in rešitve ter 

razmislek o učnem procesu. Prav zaradi tega lahko rečemo, da je podjetno naravnan 

učitelj bolj mentor kot pa predavatelj, spodbuja individualne učne procese učencev in 

razvoj osebnih kompetenc ter se drži številnih ponavljajočih se tem (Podjetniško 

izobraževanje, 2014):  

 Podjetniško izobraževanje ni le to, kako upravljati podjetje, ampak pridobiti 

ključne kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti, ki omogočajo, da učenec 

„zamisli udejanji“.  

 Velja, če učitelji niso podjetni, posledično ne morejo poučevati o podjetništvu.  

 Pri tako imenovani ključni kompetenci samoiniciativnosti in podjetnosti je treba 

uporabljati aktivne metode, s katerimi učence pritegnemo k sodelovanju, da 

pride do izraza njihova ustvarjalnost in inovativnost.  

 Prav tako se samoiniciativnost in podjetnost najbolje pridobi ali oblikuje s 

praktičnimi in dejanskimi učnimi izkušnjami.  

 Podjetno naravnano poučevanje se izvaja v okviru vseh predmetov ali pa lahko v 

okviru posebnega predmeta.  

 Razvijati je treba podjetno naravnane učne rezultate in s tem povezane metode 

ocenjevanja in postopke zagotavljanja kakovosti.  

 Pomembno je tudi sodelovanje, saj brez sodelovanja drugih učiteljev, podjetij in 

drugih zainteresiranih strani, šol, svojih ciljev ne bodo mogli uresničiti 

(Podjetniško izobraževanje, 2014). 

Torej, če povzamemo značilnosti podjetno naravnanega učitelja, zanj velja, da 

(Podjetniško izobraževanje, 2014): 

 nagrajuje samoiniciativnost, prevzema odgovornosti in prevzema tveganja; 

 pripravljen je sprejeti neuspeh kot sestavni del učnega procesa; 
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 se je tudi sam naučil, kako upravljati tveganja;  

 razume neuspeh kot sestavni del podjetniškega procesa; 

 ve, kako zmanjšati tveganja; 

 ima odlične spretnosti za delo v skupini; 

 sodeluje v mrežah na način, da si kolegi izmenjujejo informacije ter se redno 

sestajajo; 

 uporablja različne ustvarjalne metode, kot pomenijo inovativna pedagoška 

orodja; 

 učencem dovoli, da prevzamejo odgovornost za učni proces, tako da jim včasih 

pusti ustvariti lastne učne ure; 

 pri svojih metodah ocenjevanja je pomemben postopek iskanja rešitve in ne le 

rešitev; 

 v razredu uporablja IKT za podporo pri učenju;  

 raziskuje nove rešitve, proizvodne postopke in računalniška orodja za pomoč pri 

učenju;  

 pri lastnem učenju in izmenjavi informacij uporablja družbene medije. 

 

Vse skupaj je mogoče doseči in uresničiti, če ima takšen učitelj tudi podporo in možnost 

razvijanja svojih kompetenc. Prvi pogoj, ki ga navajamo, je, da bi prihodnji učitelji 

morali imeti priložnost, da bi v okviru svojega začetnega izobraževanja izkusili 

podjetno naravnano učenje, saj bi s tem razvili sklop spretnosti in metod, ki jim 

omogočajo, da so sami inovativni in podjetni. Če bi učitelj že med študijem spoznal 

podjetno naravnano učenje, bi začel svoj poklic z zavestjo o podjetniških načelih in 

lažje zanetil „podjetniško iskrico“ (Podjetniško izobraževanje, 2014). 

 

Kot smo že omenili, je bistvo, da se podpira dejavno učenje, praktične izkušnje in 

učenje skozi prakso. Na ta način prihodnji učitelji dobijo priložnosti za oblikovanje 

lastnih ciljev, načrtovanje učnih metod ipd. V tem procesu prihodnji učitelji razpravljajo 

in razmišljajo o svojem učnem procesu ter ga ocenijo glede na uporabljene metode in 

znanje. Izobraževanje je vedno podprto s teoretičnim modelom, kar nam omogoča, da 

ga lažje razumemo in izvajamo. Podprta je prav tako ideja, da učitelj postane podpornik 

in usmerjevalec, ki učencem odgovorov ne ponudi neposredno, ampak jih morajo le ti 

poiskati sami. Metode dopuščajo čas za razmišljanje in razprave med učnimi procesi, ki 
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omogočajo osredotočenje na učni proces in najdene rešitve (Podjetniško izobraževanje, 

2014).  

 

Pri vsem skupaj je pomembno, da je šola podjetniško naravnana in ima jasno vizijo 

glede svojih prihodnjih potreb in mnenje o tem, kako se podjetniško izobraževanje 

vključi v širši učni in razvojni načrt. Podjetno naravnan učitelj lahko namreč dobro dela, 

če ima podporo sposobnega vodstva šole, saj pri doseganju napredka igrajo bistveno 

vlogo sistemi podpore. Najlažje bi bilo, da bi se podprl podjetniški učni načrt šol in 

ustanov za izobraževanje učiteljev ter da bi vzpostavili povezave za sodelovanje s 

podjetji in organizacijami (Podjetniško izobraževanje, 2014). 
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5 RAZISKOVANJE PODJETNIŠKE USTVARJALNOSTI  

 

 

Namen raziskovalnega dela je ugotoviti, kakšno je stališče učencev do podjetništva in 

oceniti njihovo stanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Prav tako je cilj tudi ugotoviti, kako 

dobro so pripravljeni na uvajanje sprememb ter kakšne so njihove želje glede oblike in 

poteka izvajanja inovacijsko-podjetniškega izobraževanja v osnovni šoli.  

 

Podatke smo pridobili s pomočjo nestandardiziranega testa/vprašalnika z naslovom 

»Vprašalnik za učence 8. razreda OŠ« ter s standardiziranim testom CEDA (Creative 

Engineering Design Assessment). Postopek zbiranja podatkov je potekal na treh osnovnih 

šolah, in sicer na način, da so učenci v eni šolski uri (45 min) rešili vprašalnik in test. 

 

5.1 OPIS INSTRUMENTOV 

 

V tem podpoglavju bomo podrobneje opisali vprašalnik za učence 8. razreda OŠ in test 

CEDA.  

 

5.1.1 Vprašalnik za učence 8. razreda OŠ 

 

Nestandardiziran test/vprašalnik je povzet po Halilović (2013) in deloma prirejen/nadgrajen 

za potrebe magistrskega dela. Obseg vprašanj je manjši, dodani pa sta dve vprašanji, s 

katerima dodatno preverjamo podjetniško pripravljenost učenk in učencev 8. razreda 

različnih osnovnih šol. V osnovi je razdeljen na dva dela. Prvi del se nanaša na učenčeve 

demografske podatke, sprašuje po učenčevih navadah doma in v družini (tehniška delavnica 

doma, želje glede poklica v inženirstvu, tehniki, ekonomiji ali podjetništvu, izobrazba 

svojcev, zanimanje za obisk krožkov o podjetniški dejavnosti, obisk podjetij). Drugi del je 

razdeljen na 8 vprašanj, od tega je 7 sklopov trditev (odločitev o načinu dela pri pouku 

predmeta Tehnika in tehnologija, o ustvarjalnosti, obvladovanju inovacijskega procesa, 

prilagodljivosti spremembam, primerni obliki izvajanja inovacijsko-podjetniškega 

izobraževanja v osnovni šoli, pomoči ob izpeljevanju ideje, o pomembnih dejavnikih pri 

prodaji izdelka), kjer so vprašanja zaprtega tipa. Učenci so odgovarjali z izborom odgovora 

na 5-stopenjski Likertovi lestvici od 1 − sploh se ne strinjam do 5 − popolnoma se strinjam. 
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Zadnje vprašanje se nanaša na prepoznavanje korakov na poti do uresničitve svoje ideje. Čas 

reševanja je približno 10 minut. Vsi učenci so imeli pri reševanju enake pogoje.  

 

Vprašalnik se nahaja v prilogi 9.1.  

 

5.1.2 Test CEDA 

 

Test CEDA je služil za ugotavljanje inovativnosti. Sestavljen je iz treh delov (2, 3 in 4 

tridimenzionalne slike). Naloga učencev je bila, da so s pomočjo podanih slik naredili 

osnutek dveh izvirnih modelov, s katerimi so dosegli cilj, ki je napisan pod njim. Pri tem so 

lahko poljubno dodajali elemente, obstoječe pa obdelali na kakršenkoli način. Pri tem je bilo 

pomembno, da so pri zasnovi svojega modela vsak element uporabili le enkrat. Učenci so 

skicirali svoje modele, označili/opisali vsak model, opisali izbrane materiale, navedli možne 

uporabe opisanih modelov in določili uporabnike za vsak posamezni model. Nepravilnih 

odgovorov ni bilo. Ocenjevalo se je tekočnost in prilagodljivost idej ter uporabnost in 

originalnost idejnih zasnov. Za ocenjevanje testa smo uporabili vnaprej pripravljen kriterij, 

ki je podrobneje predstavljen v poglavju 2.15.  

 

Test se nahaja v prilogi 9.2.  

 

5.2 VZOREC 

 

Raziskava je temeljila na namenskem vzorcu. Vzorec so predstavljali učenci, ki so šolskem 

letu 2017/2018 obiskovali 8. razred osnovne šole. Skupaj je sodelovalo 133 učenk in 

učencev. Med njimi je bilo 65 učenk in 68 učencev, kot kaže spodnja slika, 5.1. Učenke in 

učenci obiskujejo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Polhov Gradec in OŠ Miška Kranjca.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.1: Porazdelitev glede na število sodelujočih učencev in učenk. 
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5.3 REZULTATI  

 

V tem poglavju bomo pregledali rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnika in 

testa CEDA. Preverili bomo zanesljivost s koeficientom Cronbach α. Objektivnost smo 

zagotovili tako z natančnimi pisnimi in ustnimi navodili kot tudi z natančno določenimi 

kriteriji vrednotenja rezultatov. 

 

Obdelava in interpretacija vprašalnika in testa CEDA temeljita na kvantitativni analizi. 

Sledila bo obdelava z večstransko regresijsko analizo, torej s korelacijami. Iskali smo moč 

povezave med stopnjo ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvom. Rezultate smo 

statistično obdelala in analizirala z računalniškim programom SPSS.  

 

Učenci so odgovarjali z izborom odgovora na 5-stopenjski Likertovi lestvici od 1 − sploh se 

ne strinjam do 5 − popolnoma se strinjam. Izjema je bilo vprašanje o uresničitvi ideje po 

posameznih korakih, kjer smo vsak dosežen korak vrednotili z 1. 

 

Vrednosti trditev z obrnjeno lestvico (krepko označene v prilogi 9.1.) so bile najprej 

preračunane za primerljivost z ostalimi trditvami.  

 

5.3.1 Zanesljivost 

 

Zanesljivost nam pove, ali so rezultati prve meritve usklajeni z rezultati druge meritve. Ali 

je test zanesljiv, nam pove koeficient Cronbach α. Če je koeficient Cronbach α > 0,6, potem 

je test zanesljiv in primeren za nadaljnjo uporabo. 

 

Rezultati kažejo, da je test ustvarjalnosti CEDA visoko zanesljiv, saj je vrednost Cronbach α 

= 0,854 > 0,60.  

 

Prav tako je visoko zanesljiv »Vprašalnik za učence 8. razreda OŠ«, saj je vrednost 

Cronbach α = 0,847 > 0,60.  
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5.3.2 Analiza vprašalnika za učence 8. razreda OŠ 

 

V tem razdelku bomo podrobneje predstavili rezultate, za vsako vprašanje posebej s 

tabelami, grafi oziroma na opisni način. Izračunali smo aritmetične sredine posebej za 

učence in učenke ter skupno aritmetično sredino, standardni odklon in mediano.  

 

 Prvi del vprašalnika (demografski podatki) 

 

Pri prvem delu vprašalnika so nas zanimali učenčevi demografski podatki, spraševali smo po 

učenčevih navadah doma in v družini (tehniška delavnica doma, želje glede poklica v 

inženirstvu, tehniki, ekonomiji ali podjetništvu, izobrazba svojcev, zanimanje za obisk 

krožkov o podjetniški dejavnosti, obisk podjetij). 

 

V1: Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in 

popravila? 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 25 40 65 

M 23 45 68 

 Skupaj 48 36,1 % 85 63,9 % 133 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima več kot polovica učencev (63,9 %) doma delavnico ali 

prostor, kjer lahko izvajajo razna tehnična dela in popravila. Med učenkami in učenci pri 

tem ni bistvene razlike.  

 

V2: Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju ekonomije in podjetništva? 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 58 7 65 

M 56 12 68 

 Skupaj 114 85,7 % 19 14,3 % 133 

 

Velika večina učenk in učencev, kar predstavlja 85,7 %, ne razmišlja, da bi se odločila za 

poklic na področju ekonomije in podjetništva. Zelo malo ali 14,3 % je tistih, ki že sedaj 
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razmišljajo o poklicu na področju ekonomije in podjetništva.  

 

V3: Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in inženirstva? 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 59 6 65 

M 46 22 68 

 Skupaj 105 78,9 % 28 21,1 % 133 

 

Prav tako kot pri prejšnjem vprašanju velika večina učenk in učencev, kar predstavlja 78,9 

%, ne razmišlja o poklicu na področju tehnike in inženirstva. O teh poklicih razmišlja le  

petina (21,1 %) vprašanih otrok. Med njimi je več učencev kot učenk.  

 

V4: Ali imaš brate ali sestre, ki imajo poklicne podjetniške izkušnje ali pa se to učijo v šoli? 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 53 12 65 

M 52 16 68 

 Skupaj 105 78,9 % 28 21,1 % 133 

 

Večina ali 78,9 % vprašanih učenk in učencev nima bratov ali sester, ki bi imeli poklicne 

podjetniške izkušnje ali pa se to učijo v šoli, 21,1 % učenk in učencev pa jih ima. 

  

V5: Ali obiskuješ oz. si obiskoval kakšno izven šolsko podjetniško dejavnost ali krožek? 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 58 7 65 

M 53 15 68 

 Skupaj 111 83,5 % 22 16,5 % 133 

 

Izven šolsko podjetniško dejavnost ali krožek je obiskovalo le 16,5 % vprašanih učenk in 

učencev. 
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V6: Vsaj enkrat na mesec grem na ekskurzijo ali obisk v kakšno podjetje. 

 

  NE DA Skupaj 

SPOL Ž 60 5 65 

M 56 12 68 

 Skupaj 116 87,2 % 17 12,8 % 133 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da samo 12,8 % učenk in učencev odide vsaj enkrat na mesec 

na ekskurzijo ali obisk v kakšno podjetje.  

 

Spodnja slika 5.2 prikazuje demografske podatke po spolu in skupaj. Ugotovili smo, da je 

pri vseh odgovorih pritrdilno odgovorilo več učencev kot učenk. Torej ima več učencev 

doma delavnico ali prostor za izvajanje raznih tehničnih del in popravil, več jih razmišlja o 

poklicih na področju ekonomije, podjetništva, tehnike in inženirstva, obiskujejo podjetniške 

dejavnosti ali krožke na temo podjetništva ter imajo brate ali sestre, ki imajo poklicne 

podjetniške izkušnje ali pa se to učijo v šoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5.2: Porazdelitev odgovorov glede na demografske podatke po spolu.  

 

 

 Drugi del vprašalnika  

 

Razdeljen je na 8 vprašanj, od tega je 7 sklopov trditev. Učenci so odgovarjali z izborom 

odgovora na 5-stopenjski Likertovi lestvici od 1 − sploh se ne strinjam do 5 − popolnoma se 
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strinjam. Eno od vprašanj pa se nanaša na prepoznavanje korakov na poti do uresničitve 

svoje ideje. Glede na dejstvo, da so nekatera vprašanja zastavljena v negativnem smislu, 

pomeni manjša stopnja strinjanja boljši rezultat. 

 

1. Ustvarjalna klima in delo pri tehniki in tehnologiji (TiT) 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako poteka delo pri pouku tehnike in tehnologije ter v 

kolikšni meri je zaznati ustvarjalno klimo. Slika 5.3 prikazuje povprečne vrednosti strinjanja 

skupaj za vse učence ter posebej po spolu učencev za posamezno trditev. Najmanj se 

strinjajo s trditvijo, kar je razvidno v preglednici 5.1, da si med seboj pri pouku TiT ne 

pomagajo (2,07). Najbolj se strinjajo s trditvijo, da jih profesor spodbuja in motivira pri 

delu, ki ga zajema pouk TiT (3,74). Med učenkami in učenci ni zaznati bistvenih razlik. 

Lahko bi rekli, da je več učencev mnenja, da se med seboj ne podpirajo in imajo slabo 

sodelovanje ter več učenk kot učencev meni, da jih profesor usmerja pri delu ter jih 

spodbuja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 5.3: Mnenje učencev o ustvarjalni klimi in delu pri tehniki in tehnologiji z obrnjenimi trditvami. 
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Preglednica 5.1.: Mnenje učencev o ustvarjalni klimi in delu v razredu pri pouku TiT.  

 

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tehniki 

in 

tehnologiji

… 

Delo velikokrat 

poteka 

skupinsko. 

Ž 65 
2,77 

 

2,77 

 

3,00 
1,296 1,331 

M 68 
2,76 1,373 

Med 

posamezniki ni 

tekmovalnosti. 

Ž 65 
3,22 

 

3,34 

 

3,00 

 

1,317 1,348 

M 68 
3,46 1,376 

Se med seboj 

ne podpiramo 

in 

vzpodbujamo. 

Ž 65 
2,20 

 

2,38 

 

2,00 
1,337 1,318 

M 68 

2,56 1,286 

Med seboj 

slabo 

sodelujemo. 

Ž 65 
1,89 

 

2,07 

 

2,00 
1,077 1,169 

M 68 
2,24 1,235 

Sem prišel 

do veliko 
zanimivih 
in izvirnih 
idej, ki sem 
jih delil z 
ostalimi. 

Ž 65 
2,62 

 

 

 

2,67 

 

 

 

3,00 

1,011 1,099 

M 68 

2,72 1,183 

Sem 

enakopraven 

ostalim 

posameznikom. 

Ž 65 
3,71 

 

3,56 

 

4,00 
0,996 1,144 

M 68 

3,43 1,262 

So moje ideje 

in zamisli 

sprejete. 

Ž 65 
3,49 

 

3,30 

 

3,00 
0,954 1,115 

M 68 
3,12 1,228 

Nas profesor 

spodbuja in 

motivira pri 

delu. 

Ž 65 
3,89 

 

3,74 

 

4,00 
1,077 1,224 

M 68 

3,59 1,341 

Nas profesor 

usmerja pri 

reševanju 

problemov na 

ustvarjalen 

način. 

Ž 65 

3,83 

 

3,64 

 

4,00 1,069 
1,208 

M 68 

3,46 1,309 

Se trudim, da 

so moji 

predlogi in 

rešitve čim bolj 

izvirni. 

Ž 65 

3,86 

 

3,71 

 

4,00 0,933 
1,050 

M 68 

3,56 1,138 
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2. Trditve, ki se nanašajo na ustvarjalnost. 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako se učenci in učenke strinjajo s trditvami o odnosu 

do lastne ustvarjalnosti. Najmanj učencev se strinja s trditvijo, da ne poznajo ustvarjalnosti 

(2,20), kar je razvidno iz preglednice 5.2. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da poznajo vsaj dve 

ustvarjalni tehniki (3,69).  
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Preglednica 5.2.: Učenčev odnos do lastne ustvarjalnosti. 

 

 

 

 

 

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ustvarjalnost 

Ne poznam 

definicije 

ustvarjalnos

ti. 

Ž 65 
2,08 

 

2,20 

 

2,00 
0,989 1,106 

M 68 

2,32 1,202 

Poznam 

vsaj dve 

ustvarjalni 

tehniki. 

Ž 65 
3,60 

 

3,69 

 

4,00 

 

1,028 2,810 

M 68 

3,78 3,812 

Zavedam se 

ustvarjalnos

ti, in jo 

uporabljam 

kot svojo 

prednost. 

Ž 65 
3,51 

 

3,29 

 

3,00 
1,033 1,153 

M 68 

3,09 1,231 

Tudi če 

nimam dosti 

časa, želim 

vedno biti 

ustvarjalen. 

Ž 65 
3,18 

 

3,14 

 

3,00 
1,059 1,160 

M 68 

3,09 1,255 

Ustvarjalno 

reševanje 

problemov 

mi ni všeč. 

Ž 65 
2,32 

 

 

 

2,54 

 

 

 

3,00 

1,147 1,258 

M 68 

2,75 1,331 

Prijateljem, 

sorodnikom 

ali sosedom 

za praznike 

in rojstne 

dneve sam 

naredim 

darilo ali 

voščilnico. 

Ž 65 
3,38 

 

3,04 

 

3,00 
1,295 1,328 

M 68 

2,71 1,282 

Predmet, 

kot je npr. 

papirna 

sponka, bi 

znal 

uporabiti 

vsaj na 4 

različne 

načine. 

Ž 65 
3,28 

 

3,30 

 

3,00 
1,068 1,168 

M 68 

3,32 1,263 

Rad 

kritiziram 

slabo 

opravljeno 

delo. 

Ž 65 
2,85 

 

2,86 

 

3,00 
1,349 1,382 

M 68 

2,87 1,424 
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3. Obvladovanje inovacijskega procesa 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimala stopnja strinjanja s trditvami, ki se nanaša na 

obvladovanje inovacijskega procesa. Najbolj se strinjajo s trditvijo, kar je razvidno v 

preglednici 5.3, da sta inovativnost in ustvarjalnost močno povezani (3,50) ter s trditvijo, da 

radi poskušajo nove stvari, takšne, ki jih prej nikoli niso in jih pri tem ni strah (3,62). 

Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da dajejo veliko boljše ideje za rešitev določenega 

vprašanja ali problema kot ostali sošolci (2,76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

Preglednica 5.3: Obvladovanje inovacijskega procesa učencev. 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvladovanje 

inovacijskega 

procesa 

Inovativnost in 

ustvarjalnost sta 

močno 

povezani. 

Ž 65 
3,68 

 

3,50 

 

3,00 
0,970 1,070 

M 68 
3,34 1,141 

Poznam vsaj tri 

inovativna 

podjetja v 

Sloveniji. 

Ž 65 
2,62 

 

2,84 

 

3,00 

 

1,259 1,342 

M 68 
3,06 1,392 

Vsake nove 

ideje ne 

sprejemam 

odprto. 

Ž 65 
2,66 

 

2,80 

 

3,00 
1,122 1,211 

M 68 
2,93 1,285 

Poznam proces 

»od ideje do 

njene 

uresničitve«. 

Ž 65 
3,42 

 

3,43 

 

3,00 
1,144 1,170 

M 68 
3,44 1,202 

Svoje ideje 

redno 

uresničujem. 

Ž 65 
3,15 

 

 

 

3,20 

 

 

 

3,00 

1,064 1,090 

M 68 

3,24 1,121 

Znam navdušiti 

druge s 

predstavitvijo 

svoje ideje.  

Ž 65 
3,31 

 

3,24 

 

3,00 
1,145 1,169 

M 68 
3,18 1,196 

Nikoli nisem 

zadovoljen s 

svojo prvo 

rešitvijo, ampak 

iščem vedno 

naslednjo, še 

boljšo. 

Ž 65 
3,23 

 

3,11 

 

3,00 
1,027 1,085 

M 68 

3,00 1,133 

Dajem veliko 

boljše ideje za 

rešitev 

določenega 

vprašanja ali 

problema, kot 

ostali sošolci. 

Ž 65 

2,68 

 

2,76 

 

3,00 1,047 
1,109 

M 68 

2,84 1,167 

Rad 

poskušam 

nove stvari, 

takšne, ki jih 

prej nikoli 

nisem in me 

pri tem ni 

strah. 

Ž 65 

3,57 

 

3,62 

 

4,00 1,145 
1,166 

M 68 

3,66 1,192 
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4. Prilagodljivost spremembam  

 

Pri tem vprašanju nas zanimajo, kako se strinjajo s trditvami o prilagodljivosti na 

spremembe, preglednica 5.4. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da v razredu upoštevajo ideje 

in predloge vseh sošolcev (3,52), najmanj pa s trditvijo, da radi vsiljujejo svoj prav sošolcev 

in drugim  ljudem (2,37).  
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Preglednica 5.4: Prilagodljivost spremembam učencev. 

 

 

 

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagodljivost 

spremembam

…  

Z 

razumevanjem 

pojma 

podjetništvo 

nimam težav. 

Ž 65 
3,22 

 

3,21 

 

3,00 
0,927 1,052 

M 68 

3,21 1,166 

Ne maram dela 

na osnovi 

poskusov, 

terenskega dela, 

diskusije, igre 

vlog, okrogle 

mize … 

Ž 65 
2,55 

 

2,52 

 

3,00 

 

1,199 1,152 

M 68 

2,49 1,113 

Težko se 

prilagodim 

hitrim 

spremembam. 

Ž 65 
2,60 

 

2,62 

 

3,00 
1,115 1,063 

M 68 
2,65 1,019 

Hitro se 

vklopim v 

skupino in 

skupinsko delo. 

Ž 65 
3,69 

 

3,59 

 

4,00 
1,089 1,109 

M 68 
3,49 1,126 

Če se mi zdi, da 

je sošolec 

napačno 

reagiral, ga ne 

poskušam 

razumeti.  

Ž 65 
2,34 

 

 

 

2,52 

 

 

 

3,00 

0,906 1,091 

M 68 

2,69 1,225 

Če se ostali ne 

strinjajo z 

mano, ne 

vztrajam, 

temveč 

odneham.  

Ž 65 
2,65 

 

2,86 

 

3,00 
1,052 1,192 

M 68 

3,07 1,285 

Nikoli ne 

proučim 

predloga 

sošolca, s 

katerim se ne 

strinjam.  

Ž 65 
2,62 

 

2,67 

 

3,00 
0,878 1,042 

M 68 

2,72 1,183 

Kritika me ne 

prizadene.  
Ž 65 

3,26 
 

3,20 

 

3,00 
1,108 1,192 

M 68 
3,15 1,273 

V razredu 

upoštevam 

ideje in 

predloge vseh 

sošolcev. 

Ž 65 

3,68 

 

3,52 

 

4,00 0,920 
1,070 

M 68 

3,37 1,183 

Rad vsiljujem 

svoj prav 

sošolcem in 

drugim ljudem. 

Ž 65 

2,29 

 

2,37 

 

2,00 1,128 
1,203 

M 68 
2,44 1,274 
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5. Koraki, ki so jih zaključili na poti do uresničitve svoje ideje.   

 

Pri razvoju in uresničitvi svoje ideje je treba uspešno zaključiti določene korake, ki vodijo k 

sami uresničitvi. Prav zato nas je pri tem vprašanju zanimalo, katere izmed teh korakov so 

učenci že realizirali in katerih ne. Spodnja slika 5.4 za vsak korak posebej prikazuje, koliko 

učencev ga je realiziralo in koliko ne. Iz grafa torej vidimo, da je največ učencev realiziralo 

korak, da so našli idejo za nekaj novega. Blizu po realizaciji sta tudi priprava načrta in 

prepoznava problema, ki je lahko priložnost za nekaj novega. Najmanj pa so učenci 

realizirali korak, da so izdelek ali storitev predstavili širši javnosti ali da je njihova 

ideja/storitev uporabna in jo uporablja večje število ljudi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Slika 5.4: Prikaz realiziranih in nerealiziranih korakov na poti k sami uresničitvi ideje. 

 

 

Slika 5.5 prikazuje razporeditev realiziranih korakov po spolu. Pri tem vidimo, da je 

največja razlika pri treh korakih. Korak, da so našli idejo za nekaj novega, je realiziralo več 

učencev kot učenk, odgovor, da so imeli idejo, vendar je niso realizirali, je obkrožilo več 

učenk, prav tako korak, da so z idejo zaslužile. Pri realizaciji idej ni razlike.  
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Slika 5.5: Prikaz realiziranih in nerealiziranih korakov na poti k sami uresničitvi ideje po spolu. 

 

 

 

6. Skupine ljudi, ki pomagajo pri ideji 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, koliko jim pomagajo posamezne skupine ljudi, ko želijo 

izpeljati svoje ideje (preglednica 5.5). Največkrat jim pomaga ožja družina (starši, bratje, 

sestre) (3,86), sledijo jim sorodniki (3,53) in prijatelji (3,51). Najmanj jih pomagajo razni 

podjetniki in direktorji (2,34).  

 
Preglednica 5.5: Skupine ljudi, ki v največji meri pomagajo učencev pri izpeljavi idej.  

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupine 

ljudi … 

Ožja družina 

(starši, bratje, 

sestre) 

 

Ž 65 
4,23 

 

3,86 

 

4,00 
1,042 1,254 

M 68 

3,51 1,344 

Sorodniki  

 

Ž 65 
3,68 

 

3,53 

 

4,00 

 

1,120 1,234 

M 68 
3,38 1,327 

Prijatelji in 

sošolci 

 

Ž 65 
3,71 

 

3,51 

 

4,00 
0,964 1,063 

M 68 
3,32 1,126 

Učitelji, 

mentorji  

 

Ž 65 
3,28 

 

3,13 

 

3,00 
1,153 1,190 

M 68 
2,99 1,215 

Podjetniki, 

direktorji  

Ž 65 
2,17 

 

 

2,34 

 

 

2,00 

1,126 1,308 

M 68 
2,50 1,451 
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7. Oblika izvajanja inovacijsko-podjetniškega izobraževanja v osnovni šoli 

 

Pri tem nas je zanimalo, kakšna oblika inovacijsko-podjetniškega izobraževanja v osnovni 

šoli se jim zdi najbolj primerna in kakšno bi si oni želeli imeti. Najbolj se strinjajo, da bi bilo 

to v okviru izbirnega predmeta (3,53) in najmanj, da bi šlo za plačljivo delavnico (3,36), kar 

je razvidno na preglednici 5.6. 

 

Preglednica 5.6: Povprečja odgovorov učencev o najbolj primerni obliki izvajanja inovacijsko-podjetniškega 

izobraževanja v osnovni šoli.  

 

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Izvajanje 
inovacijsko-

podjetniškega 
izobraževanja 

v osnovni šoli 

… 

Redni 
predmet. 
 

Ž 65 
2,58 

 

2,62 

 

3,00 
1,223 1,307 

M 68 
2,65 1,390 

Izbirni 
predmet. 
 

Ž 65 
3,72 

 

3,53 

 

4,00 

 

,992 1,145 

M 68 
3,35 1,255 

Podjetniška 
delavnica. 

 

Ž 65 
3,49 

 

3,36 

 

3,00 
1,017 1,208 

M 68 
3,24 1,362 

Plačljiva 
podjetniška 
delavnica 

Ž 65 
2,31 

 

2,41 

 

2,00 
1,274 1,332 

M 68 
2,50 1,388 

Podjetniško 
izobraževanje 
ne spada v 
OŠ 

Ž 65 
2,69 

 

 

 

2,74 

 

 

 

3,00 

1,322 1,418 

M 68 

2,79 1,512 

V okviru 
predmeta TIT 

Ž 65 
3,17 

 

3,07 

 

3,00 
1,140 1,182 

M 68 
2,97 1,221 

Dodatne 
vsebine pri 
preostalih 
predmetih 

Ž 65 
2,55 

 

2,46 

 

2,00 
1,186 1,165 

M 68 

2,37 1,145 
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8. Tržne lastnosti 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, na kaj bi najprej učenci pomislili, ko bi želeli prodati 

izdelek (preglednica 5.7). Glede na odgovore bi učenci dali največji poudarek na 

funkcionalnost in uporabnost izdelka (3,77), najmanj pa na mnenje sošolca (2,53).  

 
Preglednica 5.7: Tržne lastnosti, ki so učencem pomembne  pri prodaji izdelka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področje Trditve Spol Število 

odgovoro

v po spolu 

 

Povprečje 

po spolu 

Skupno 

povprečje 

Skupna 

mediana 

Standardni 

odklon po 

spolu 

Skupni 

standardni 

odklon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 

morebitno 

prodajo 

izdelka 

najprej 

pomislim 

na ... 

Ceno izdelka Ž 65 
3,49 

 

3,52 

 

3,00 
1,201 1,241 

M 68 
3,54 1,286 

Potencialne 

kupce 

Ž 65 
2,97 

 

3,14 

 

3,00 

 

1,287 1,292 

M 68 
3,31 1,284 

Funkcionalnost 

in uporabnost 

izdelka. 

Ž 65 
3,85 

 

3,77 

 

4,00 
,956 1,091 

M 68 
3,71 1,210 

Načine 

promocije 

izdelka. 

Ž 65 
3,32 

 

3,30 

 

3,00 
1,133 1,181 

M 68 
3,28 1,232 

Vplive 
izdelka na 
samo okolje. 

Ž 65 
3,31 

 

 

 

3,26 

 

 

 

3,00 

1,224 1,259 

M 68 

3,21 1,299 

Sošolce. Ž 65 
2,45 

 

2,53 

 

3,00 
1,146 1,191 

M 68 
2,60 1,236 

Starše in 

sorodnike. 

Ž 65 
3,29 

 

3,30 

 

3,00 
1,271 1,243 

M 68 
3,31 1,225 

Oceno, ki sem 

jo dobil za 

izdelek. 

Ž 65 
3,68 

 

3,47 

 

4,00 
1,276 1,351 

M 68 
3,26 1,400 
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5.3.3 Razlike med učenkami in učenci glede inovacijsko-podjetniške 

pripravljenosti 

 

V tem podpoglavju so prestavljeni rezultati pojavljanja razlik glede inovacijsko-podjetniške 

pripravljenosti po spolu, ki smo jih pridobili z vprašalnikom, in sicer po: 

 ustvarjalnosti,  

 obvladovanju inovacijskega procesa,  

 prilagodljivosti spremembam,  

 tržnih lastnosti (trženje izdelka).  

 

Slika 5.6 prikazuje povprečne vrednosti po kategorijah inovacijsko-podjetniške 

pripravljenosti po spolu učenca ter skupno povprečje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5.6: Povprečje po kategorijah inovacijsko-podjetniške pripravljenosti po spolu učenca z obrnjenimi 

trditvami.  
 

 

Vidimo, da je največja razlika med spoloma pri podjetniški ustvarjalnosti in najmanjša pri 

obvladovanju inovacijskega procesa in trženju izdelka. Zanemarljiva razlika je pri 

prilagodljivosti spremembam. Natančneje bomo razliko opredelili v nadaljevanju s 

statističnimi testi, ki smo jih izračunali v SPSS-programu.  

 

Prvi korak testiranja hipoteze je bila preveritev homogenosti varianc naših podatkov. 

Uporabili smo Levenov test homogenosti varianc. Vrednost α > 0,05 (preglednica 5.8) nam 
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pove, da lahko ničelno hipotezo o homogenosti varianc potrdimo in lahko nadaljujemo s 

parametričnimi testi. 

 

Preglednica 5.8: Rezultati Levenovega testa homogenosti varianc po kategorijah inovacijsko-podjetniške 

pripravljenosti, kjer je F – statistika, df – prostostne stopnje in α – statistična značilnost. 

 

 

 

 

 

Statistično značilne razlike po spolu se pojavijo tam, kjer je α < 0,05. V preglednici 5.9 

vidimo za vsako kategorijo inovacijsko-podjetniške pripravljenosti izračunan učinek razlike 

med spoloma s pomočjo parcialnega η2.  

 

Preglednica 5.9: Rezultati parametričnega testa razlik spola po kategorijah inovacijsko-podjetniške 

pripravljenosti, kjer je SS – vsota kvadratov, df – prostostne stopnje, F – statistika, α – statistična značilnost in 

η2 – velikost učinka. 

 

Izračun parcialnega η2 pri ustvarjalnosti znaša 0,022, kar pomeni, da je učinek spola na 

ustvarjalnost šibek, saj s tveganjem, manjšim od 8,7 % (α = 0,087), trdimo, da glede na spol 

so lahko razlike pri razumevanju ustvarjalnosti. Pri obvladovanju inovacijskega procesa je 

parcialni η2 = 0,000 (α = 0,866), kar pomeni, da ni statistično značilnega učinka spola na 

obvladovanje inovacijskega procesa. Pri prilagodljivosti na spremembe je parcialni η2 = 

0,007 (α = 0,345), pri tržnih lastnostih pa je velikost parcialnega η2 = 0,000 (α = 0,900), kar 

pomeni, da ni učinka spola pri trženju izdelka in prilagodljivosti (Table of interpretation for 

different effect sizes, b. d.).  

 

5.3.4 Napovedana vrednost stališča do podjetništva za odnos do ustvarjalnosti  

 

V tem podpoglavju bomo izračunali, kakšen odnos imajo učenci do ustvarjalnosti glede na 

njihovo stališče do podjetništva. Podatke smo pridobili z vprašalnikom. Obvladovanje 

Inovacijsko-podjetniška pripravljenost F df1 df2 α 

Ustvarjalnost 0,646 1 131 0,423 

Obvladovanje inovacijskega procesa 0,053 1 131 0,819 

Prilagodljivost spremembam 0,693 1 131 0,407 

Tržne lastnosti 3,038 1 131 0,084 

Inovacijsko-podjetniška pripravljenost SS df F Α η2 

Ustvarjalnost 1,364 1 2,981 0,087 0,022 

Obvladovanje inovacijskega procesa 0,011 1 0,029 0,866 0,000 

Prilagodljivost spremembam 0,212 1 0,898 0,345 0,007 

Tržne lastnosti 0,009 1 0,016 0,900 0,000 
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inovacijskega procesa, prilagodljivosti spremembam v podjetništvu in trženje izdelka smo 

povezali z učenčevim odnosom do ustvarjalnosti.  

 

Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili statistično značilen 

učinek (df1 = 3, df2 = 129, F = 20,358, α < 0,000) med stališčem do podjetništva in odnosom 

do ustvarjalnosti. Delež pojasnjene variance pri tem je R2 = 0,321, s čimer lahko ocenimo, 

da gre za povezanost med stališčem do podjetništva in odnosom do ustvarjalnosti.  

 

V nadaljevanju bomo pogledali za vsako kategorijo podjetništva (inovacijski proces, 

prilagodljivosti spremembam in trženje izdelka) utež β, ki nam pokaže učinek in smer 

odnosa podjetništva na odnos do ustvarjalnosti (1 ≥ β ≥ –1). V preglednici 5.10 imamo 

podatke, ki smo jih izračunali.  

 

Preglednica 5.10: Izračun napovedane vrednosti stališča podjetništva do odnosa do ustvarjalnosti, kjer je B – 

regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična značilnost.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež t α 

Inovacijski 

proces 

0,504 0,094 0,448 5,377 0,000 

Prilagodljivosti 

spremembam 

0,248 0,112 0,177 2,215 0,028 

Trženje izdelka 0,047 0,071 0,052 0,660 0,511 
 

 

Za lažje razumevanje dodajamo spodnjo sliko 5.7, ki prikazuje, katere kategorije 

podjetništva so povezane z odnosom do ustvarjalnosti ter kakšna sta učinek in smer.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Slika 5.7: Napovedna vrednost odnosa do podjetništva za odnos do ustvarjalnosti. 

INOVACIJSKI 

PROCES 

 
PRILAGODLJIVOST 

SPREMEMBAM 

TRŽENJE IZDELKA 

ODNOS DO 

USTVARJALNOSTI 

β =+ 0,45 

β =+ 0,18 

β = +0,05 
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Kategorija inovacijski proces in prilagodljivost spremembam imata napovedano veljavnost 

za odnos do lastne ustvarjalnosti, ne pa tudi trženje izdelka. Najprej mora veljati, da je α < 

0,05, da lahko govorimo o statistično značilnem učinku. Pri inovacijskem procesu je utež β 

= 0,48, (t = 5,377, α = 0,000 < 0,05), kar pomeni, da je učinek obvladovanja inovacijskega 

procesa na odnos do ustvarjalnosti velik. Prav tako velja pri prilagodljivosti na spremembe, 

saj je utež β = 0,177 (t = 2,215, α = 0,028 < 0,05), kar pomeni, da je merjen učinek zmeren 

do velik. Pri trženju izdelka je utež β = 0,052 (t = 0,660, α = 0,511 > 0,05), kar pomeni, da 

nima statistično značilnega učinka, saj je α > 0,05.  

   

5.3.5 Analiza testa CEDA 

 

V tem podpoglavju bomo na kratko predstavili rezultate, ki smo jih dobili na testu CEDA. 

Prvi graf na sliki 5.8 prikazuje, koliko točk so učenci prejeli na testu za tekočnost in 

prilagodljivost idej po spolu in skupaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.8: Prikaz povprečno doseženih točk za tekočnost in prilagodljivost idej po spolu. 

 

 

Opazimo, da so na testu CEDA več točk za tekočnost idej dosegle učenke (24,89 točke). 

Prav tako so dosegle več točk za prilagodljivost idej (22,60 točke). Povprečno so skupaj 

učenci in učenke za tekočnost idej dosegli 24,46 točke in 21,59 točke za prilagodljivost idej.  

 

Na sliki 5.9 je prikazano tudi povprečno število točk za originalnost in uporabnost idejnih 

zasnov po spolu ter skupno povprečje. Pri obeh kategorijah so učenke dosegle boljši rezultat 

od učencev, in sicer so pri originalnosti idejnih zasnov dosegle 24,22 točke, učenci pa 18,32 
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točke. V poglavju 2.15 smo natančno opredelili, kako se ocenjuje test CEDA. Vemo, da 

lahko pri originalnosti idejnih zasnov lahko maksimalno dosežemo 60 točk, kar pomeni, da 

so dosegli povprečno 35 % vseh točk in bili za originalnost idejnih zasnov povprečno 

ocenjeni s 3 oziroma 4 točkami, kar pomeni, da so njihove ideje zanimive ali zelo zanimive.  

 

Za uporabnost so učenke dosegle povprečno 15,63 točke, učenci pa 13,26 točke. Skupno 

povprečje za originalnost idejnih zasnov je 21,20 točke in za uporabnost 14,42 točke. Prav 

tako je pri uporabnosti omejeno število točk. Največ lahko dosežemo 24 točk, kar pomeni, 

da so učenke in učenci povprečno dosegli 45 % vseh možnih točk. Njihove ideje so bile 

ocenjene s povprečno oceno 2,4, kar bi predstavljalo, da so njihove ideje zmerno do zelo 

uporabne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 5.9: Prikaz povprečno doseženih točk za originalnost in uporabnost idejnih zasnov po spolu. 

 

Slika 5.10 prikazuje povprečje doseženih točk glede na spol ter skupno. Učenke so 

povprečno dosegle več točk (87,34 točke) kot učenci (76,25 točke), in sicer za 11,09 točke 

več. Povprečno so skupaj dosegli 81,67 točke.  
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Slika 5.10: Prikaz povprečno doseženih točk po spolu in skupno povprečje. 

 

 

5.3.6 Napovedana vrednost povezave med stopnjo ustvarjalnosti in 

podjetništvom 

 

V tem podpoglavju bomo izračunali, kakšna je povezanost med stopnjo ustvarjalnosti in 

podjetništvom, ki zajema podjetniško ustvarjalnost, inovacijski proces, prilagodljivost 

spremembam in trženje. Podatke o podjetništvu smo pridobili preko vprašalnika in stopnjo 

ustvarjalnosti preko testa CEDA.  

 

Torej, za vsako kategorijo podjetništva (inovacijski proces, prilagodljivosti spremembam, 

podjetniška ustvarjalnost in trženje izdelka) bomo izračunali utež β, ki nam pokaže učinek in 

smer stopnje ustvarjalnosti na podjetništvo. V preglednici 5.11 imamo podatke, ki smo jih 

izračunali.  

 

Preglednica 5.11: Izračun napovedane vrednosti stopnje ustvarjalnosti na stališča učencev do podjetništva, kjer 

je B – regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična 

značilnost.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež t α 

Inovacijski 

proces 

0,006 0,002 0,211 2,470 0,015 

Prilagodljivost 

spremembam 

0,001 0,002 0,062 0,715 0,476 

Trženje 

izdelka 

0,004 0,003 0,110 1,268 0,207 

Podjetniška 

ustvarjalnost 

0,005 0,003 0,175 2,037 0,044 
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Stopnja ustvarjalnosti ima napovedano veljavnost (α < 0,05) na inovacijski proces in 

podjetniško ustvarjalnost. Na trženje izdelka in prilagodljivost spremembam pa stopnja 

ustvarjalnosti nima značilnega učinka. Pri inovacijskem procesu je utež β = 0,211 (t = 2,470, 

α = 0,000 < 0,015), kar pomeni, da je učinek stopnje ustvarjalnosti na inovacijski proces 

velik. Prav tako velja pri podjetniški ustvarjalnosti, saj je utež β = 0,175 (t = 2,037, α = 

0,044 < 0,05), kar pomeni, da je zmerni učinek stopnje ustvarjalnosti na podjetniško 

ustvarjalnost. Pri trženju izdelka in pri prilagodljivosti spremembam je α > 0,05, kar pomeni, 

da nima značilnega učinka na stopnjo ustvarjalnosti pri omenjeni kategoriji podjetništva.  

 

Izračunali smo tudi velikost učinka stopnje ustvarjalnosti učencev na njihovo podjetniško 

pripravljenost. Rezultate prikazuje preglednica 5.12. Statistično značilne razlike se pojavijo 

tam, kjer je α < 0,05. 

 

Preglednica 5.12: Učinek dosežka na testu CEDA in podanimi kategorijami, kjer je SS - vsota kvadratov, df-

prostostne stopnje, F – statistika, α – statistična značilnost in η2 – velikost učinka. 

 

 

Iz tabele lahko preberemo, da je učinek tudi po tem testu pri kategoriji podjetniška 

ustvarjalnost (parcialni η2 = 0,031) in inovacijskem procesu (parcialni η2 = 0,045) majhen 

oziroma šibek. Pri preostalih dveh, prilagodljivosti spremembam in trženju izdelka, 

statistično značilnega učinka na stopnjo ustvarjalnosti ni zaznati.  

 

5.3.7 Napovedana povezava med stopnjo pripravljenosti na spremembe in 

dosežkom na testu CEDA 

 

V tem podpoglavju bomo izračunali, kako stopnja pripravljenosti na spremembe vpliva na 

dosežek na testu CEDA. Podatke za stopnjo pripravljenosti na spremembe smo dobili preko 

vprašalnika.  

 

Skupno napovedano vrednost smo izračunali z večstransko regresijo in dobili statistično 

neznačilen učinek (df1 = 10, df2 = 122, F = 0,944, α = 0,496 > 0,05) stopnje pripravljenosti 

Kategorija df SS F α η2 

 

Podjetniška ustvarjalnost 

1 1,882 4,151 0,044 0,031 

Inovacijski proces 1 2,156 6,102 0,015 0,045 

Prilagodljivost spremembam 1 0,121 0,512 0,476 0,004 

Trženje izdelka 1 0,923 1,609 0,207 0,012 



 92 

na spremembe in dosežkom na testu CEDA. Delež pojasnjene variance pri tem je R2 = 

0,072, kar lahko trdimo, da je zelo malo in ocenimo, da gre za zelo majhno povezanost. Prav 

zato smo za vsako trditev znotraj vprašanja, ki se nanaša na prilagodljivost spremembam, 

izračunali utež β, ki nam bo pokazala učinek posamezne trditve na dosežek na testu CEDA. 

V preglednici 5.13 imamo podatke, ki smo jih izračunali. 

 

Preglednica 5.13: Izračun napovedane vrednosti povezav med stopnjo pripravljenosti na spremembe in 

dosežkom na testu CEDA, kjer je B – regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – 

statistika in α – statistična značilnost.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež t α 

Z razumevanjem pojma 
podjetništvo nimam težav. 

-1,324 2,023 -0,060 -0,655 0,514 

Ne maram dela na 

osnovi poskusov, 

terenskega dela, 

diskusije, igre vlog, 

okrogle mize … 

1,179 1,891 0,058 0,624 0,534 

Težko se prilagodim hitrim 
spremembam. 

-0,177 2,098 -0,008 -0,084 0,933 

Hitro se vklopim v skupino 

in skupinsko delo. 
4,185 2,205 0,200 1,898 0,060 

Če se mi zdi, da je 

sošolec napačno 

reagiral, ga ne 

poskušam razumeti. 

0,532 2,108 0,025 0,252 0,801 

Če se ostali ne strinjajo 

z mano, ne vztrajam, 

temveč odneham. 

-2,402 1,958 -0,123 -1,226 0,222 

Nikoli ne proučim 

predloga sošolca, s 

katerim se ne strinjam. 

2,347 2,166 0,105 1,084 0,281 

Kritika me ne prizadene. -1,451 1,860 -0,074 -0,780 0,437 

V razredu upoštevam ideje in 
predloge vseh sošolcev. 

-0,143 2,532 -0,007 -0,057 0,955 

Rad vsiljujem svoj prav 
sošolcem in drugim ljudem. 

-1,647 1,796 -0,085 -0,917 0,361 

 

 

Za trditev »hitro se vklopim v skupino in skupinsko delo« lahko z 1 % napake (94 % 

verjetnost) napovemo, da obstaja povezanost z dosežkom na testu CEDA. Pri tej trditvi je 

utež β = 0,200 (t = 1,898, α = 0,06), kar pomeni, da je učinek zmeren. Pri ostalih trditvah 

vidimo, da je α bistveno večja od 0,05, kar pomeni, da ne moremo govoriti o statistično 

značilnih učinkih.   
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5.3.8 Napovedana povezava med vplivom domačega okolja za razvijanje 

inovativnosti in ustvarjalnosti 

 

V tem podpoglavju bomo izračunali, kakšen vpliv ima domače okolje na razvijanje 

inovativnosti in ustvarjalnosti. Pri tem bomo uporabili vprašanja, ki se nanašajo na 

demografske podatke, po katerih smo spraševali v prvem delu vprašalnika. Podatke bomo 

primerjali z rezultati pri vprašanju, ki se navezuje na podjetniško ustvarjalnost, obvladovanje 

inovacijskega procesa in prilagodljivost spremembam ter trženjem izdelka. 

 

Najprej smo vsako predpostavko iz kategorije demografski podatki primerjali s skupno 

podjetniško ustvarjalnostjo, ki smo jo izračunali kot povprečje odgovorov na vprašalniku. 

Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili statistično neznačilen 

učinek (df1 = 6, df2 = 126, F = 0,370, α = 0,897) domačega okolja na podjetniško 

ustvarjalnost, saj je delež pojasnjene variance le R2 = 0,017. Za vsako trditev o demografskih 

podatkih smo izračunali utež β, ki nam pokaže učinek in smer povezave v preglednici 5.14. 

Razberemo lahko, da je povsod α > 0,05 in zato ne moremo govoriti o statistično značilnih 

učinkih okolja na podjetniško ustvarjalnost. 

 

Preglednica 5.14: Izračun napovedane vrednosti vpliva okolja na podjetniško ustvarjalnost, kjer je B – 

regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična značilnost.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež t α 

V1 -0,021 0,105 -0,015 -0,157 0,875 

V2 0,218 0,135 0,112 1,219 0,225 

V3 0,068 0,179 0,041 0,428 0,669 

V4 0,045 0,160 0,027 0,289 0,773 

V5 -0,040 0,156 -0,022 -0,235 0,815 

V6 0,006 0,172 0,003 0,033 0,974 

 

 

Zopet bomo vsako predpostavko iz kategorije demografski podatki primerjali z 

obvladovanjem inovacijskega procesa, ki smo ga izračunali kot povprečje odgovorov na 

vprašalniku. Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili statistično 
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značilen učinek (df1 = 6, df2 = 126, F = 3,306, α = 0,005) domačega okolja na obvladovanje 

inovacijskega procesa, saj je delež pojasnjene variance R2 = 0,136. Za vsako trditev o 

demografskih podatkih smo izračunali utež β, ki nam pokaže učinek in smer povezave, kar 

lahko vidimo v preglednici 5.15. Vidimo, da se pri V2 in V6 pojavi α < 0,05, kar pomeni, da 

lahko govorimo o statistično značilnih učinkih. Pri V2, ki predstavlja razmišljanje za poklic 

na področju ekonomije in podjetništva, je utež β = 0,239 (t = 2,772, α = 0,006 < 0,05), kar 

pomeni, da obstaja zmeren učinek razmišljanja o poklicu na omenjenih področjih na 

obvladovanje inovacijskega procesa. Pri V6, ki zajema učenčev obisk in ekskurzije v kakšno 

podjetje vsaj enkrat na mesec, je utež β = 0,183 (t = 2,129, α = 0,035 < 0,05), kar pomeni, da 

je učinek obiskovanja ekskurzije v podjetje zmeren na obvladovanje inovacijskega procesa.   

 
 

Preglednica 5.15: Izračun napovedane veljavnosti vpliva okolja na obvladovanje inovacijskega procesa, kjer je 

B – regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična 

značilnost.  

  

 

Tokrat bomo vsako predpostavko iz kategorije demografski podatki primerjali s trditvami, ki 

se nanašajo na prilagodljivost sprememb. Izračunali smo kot povprečje odgovorov na 

vprašalniku. Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili statistično 

značilen učinek (df1 = 6, df2 = 126, F = 2,560, α = 0,023) domačega okolja na prilagodljivost 

spremembam, saj je delež pojasnjene variance R2 = 0,066. Za vsako trditev o demografskih 

podatkih smo izračunali utež β, ki nam pokaže učinek in smer povezave, kar lahko vidimo v 

preglednici 5.16. Vidimo, da se pri V5 pojavi α < 0,05, kar pomeni, da lahko govorimo o 

statistično značilnih učinkih. V5 predstavlja obiskovanje šolsko podjetniških dejavnosti ali 

krožkov, utež β = - 0,204, (t = - 2,283, α = 0,024 < 0,05). Ker je utež β negativna pomeni, da 

je učinek obrnjen. Posledično velja, da so učenci, ki so obiskovali kakšno izven šolsko 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β- utež t α 

V1 -0,122 0,112 -0,097 -1,082 0,281 

V2 0,412 0,149 0,239 2,772 0,006 

V3 0,019 0,133 0,013 0,143 0,887 

V4 0,184 0,130 0,125 1,415 0,160 

V5 -0,184 0,143 -0,113 -1,285 0,201 

V6 0,331 0,156 0,183 2,129 0,035 
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podjetniško dejavnost ali krožek so manj prilagodljivi na spremembe od tistih, ki ga niso 

obiskovali. Poglejmo si še V2 in V4, kjer vidimo, da je α malo večja od 0,05, vendar si še 

vseeno poglejmo utež β. Pri V2, ki predstavlja razmišljanje za poklic na področju ekonomije 

in podjetništva je utež β = 0,219 (t = 1,809, α = 0,073), kar pomeni, da obstaja velika 

povezanost med odločanjem za poklic na področju ekonomije in podjetništva ter 

prilagodljivostjo spremembam. Postavka V4 nam pove, če imajo učenci in učenke brate ali 

sestre, ki imajo poklicno podjetniške izkušnje ali pa se to učijo v šoli, utež β = 0,187 (t = 

1,762, α = 0,081). To pomeni, da obstaja med tem, ali imajo brate in sestre, ki imajo 

poklicno podjetniške izkušnje ali pa se to učijo, vpliv na stopnjo prilagodljivosti 

spremembam. 

 
Preglednica 5.16: Izračun napovedane vrednosti vpliva okolja na prilagodljivost spremembam, kjer je B – 

regresijski koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična značilnost.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež t α 

V1 -0,145 0,091 -0,145 -1,590 0,114 

V2 0,219 0,121 0,159 1,809 0,073 

V3 0,170 0,108 0,143 1,566 0,120 

V4 0,187 0,106 0,158 1,762 0,081 

V5 -0,266 0,116 -0,204 -2,283 0,024 

V6 -0,044 0,127 -0,030 -0,347 0,729 

 

 

Ponovno si poglejmo predpostavke iz kategorije demografski podatki, tokrat v povezavi s 

trženjem izdelkov. Napovedano vrednost smo računali z večstransko regresijo in dobili 

statistično značilen učinek (df1 = 6, df2 = 126, F = 2,421, α = 0,030) domačega okolja na 

trženje izdelka, saj je delež pojasnjene variance R2 = 0,103. Za vsako trditev o demografskih 

podatkih smo izračunali utež β, ki nam pokaže učinek in smer povezave s trženjem izdelka, 

to lahko vidimo v preglednici 5.17. Pri V2 in V5 se pojavi α < 0,05, kar pomeni, da lahko 

govorimo o statistično značilnih učinkih. V5 predstavlja obiskovanje šolsko-podjetniških 

dejavnosti ali krožkov. Utež β = -0,186, (t = -2,077, α = 0,044 < 0,05); ker je utež β 

negativna, pomeni, da je učinek obrnjen. Posledično velja, da so učenci, ki so obiskovali 

kakšno izven šolsko podjetniško dejavnost ali krožek, manj tržno naravnani od tistih, ki ga 

niso obiskovali. Poglejmo si še V2, ki predstavlja razmišljanje za poklic na področju 
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ekonomije in podjetništva, kjer je utež β = 0,177 (t = 2,019, α = 0,046 < 0,05), kar pomeni, 

da je zmerna povezanost med odločanjem za poklic na področju ekonomije in podjetništva 

in lastno ocenjeno stopnjo trženja izdelka.  

 

 
Preglednica 5.17: Izračun napovedane vrednosti vpliva okolja na trženje izdelka, kjer je B – regresijski 

koeficient, β-utež – standardiziran regresijski koeficient, t – statistika in α – statistična značilnost.  

 

 

 

5.3.9 Najprimernejša oblika izvajanja inovacijsko-podjetniškega izobraževanja 

v okviru osnovnošolskega izobraževanja  

 

V tem podpoglavju si bomo pogledali, katera oblika izvajanja inovacijsko-podjetniškega 

izobraževanja bi bila po mnenju učencev najprimernejša. Učence smo z enim izmed 

vprašanj povprašali po njihovem strinjanju s trditvami o možnih izvajanjih inovacijsko-

podjetniškega izobraževanja v osnovni šoli. V preglednici 5.6 si lahko pogledamo povprečje 

za posamezne postavke za učenke in učence posebej in skupno povprečje. Slika 5.11 

prikazuje stolpčni prikaz po številu odgovorov po posamezni stopnji strinjanja. Največ 

učencev se popolnoma strinja, da bi imeli inovacijsko-podjetniško izobraževanje v okviru 

izbirnega predmeta, na drugem mestu je, da bi imeli inovacijsko-podjetniško izobraževanje 

kot podjetniško delavnico, sploh pa si ne želijo, da bi šlo za plačljivo podjetniško delavnico 

ali kot dodatne vsebine pri preostalih predmetih.  

 

 NESTANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

STANDARDIZIRANI 

KOEFICIENTI 

  

Kategorija B Std. napaka β-utež T α 

V1 -0,104 0,144 -0,066 -0,722 0,472 

V2 0,383 0,190 0,177 2,019 0,046 

V3 -0,030 0,170 -0,016 -0,178 0,859 

V4 -0,282 0,166 -0,152 -1,694 0,093 

V5 -0,379 0,183 -0,186 -2,077 0,040 

V6 0,076 0,198 0,034 0,384 0,702 
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Slika 5.11: Izvajanje inovacijsko-podjetniškega izobraževanja v osnovni šoli. 

 

 

 

5.3.10  Pripravljenost na spremembe, ki jih prinaša uveljavitev vsebin 

podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti 

 

Pripravljenost na spremembe bomo pogledali preko kombinacije več vprašanj iz 

vprašalnika.  

 

Najprej si poglejmo, kako poteka delo pri tehniki in tehnologiji. Ugotovili bomo, v kolikšni 

meri so učenci in učenke pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša uveljavitev vsebin 

podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti. Spodnja preglednica 5.18 prikazuje mnenje 

učencev o delu pri pouku tehnike in tehnologije.  

 

Preglednica 5.18: Mnenje učence o delu pri pouku tehnike in tehnologije z obrnjenimi trditvami.  

 

 Pri tehniki in tehnologiji  

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Delo velikokrat poteka skupinsko. 2,77 1,33 

Med posamezniki je tekmovalnost. 2,66 1,35 

Se med seboj se podpirajo in vzpodbujajo. 3,62 1,32 

Med seboj dobro sodelujemo. 3,93 1,17 

Sem prišel do veliko zanimivih in izvirnih idej, ki sem jih delil z ostalimi. 2,67 1,10 

Sem enakopraven ostalim posameznikom. 3,56 1,14 

So moje ideje in zamisli sprejete. 3,30 1,11 

Nas profesor spodbuja in motivira pri delu. 3,74 1,22 

Nas profesor usmerja pri reševanju problemov na ustvarjalen način. 3,64 1,21 

Se trudim, da so moji predlogi in rešitve čim bolj izvirni. 3,71 1,05 
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Oranžna črta na sliki 5.12 pa prikazuje, katere trditve so pod in katere nad skupnim 

povprečjem. Pod povprečjem so učenci in učenke označili, da delo velikokrat ne poteka 

skupinsko. Med posamezniki poteka tekmovalnost; pri tehniki in tehnologiji so prišli do 

veliko zanimivih in izvirnih idej, ki so jih delili z ostalimi. Nadpovprečno so označili 

dejstvo, da med seboj dobro sodelujejo, da jih profesor spodbuja ter motivira pri delu, 

usmerja pri reševanju problemov na ustvarjalen način, prav tako pa se strinjajo s trditvijo, da 

se trudijo podajati čim bolj izvirne ideje.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5.12: Prikaz povprečja vrednosti strinjanja s trditvami o delu pri tehniki in tehnologiji ter oranžna črta 

skupnega povprečja z obrnjenimi trditvami. 

 

 

Dodajamo še polarni graf (slika 5.13), ki prikazuje trenutno delo pri tehniki in tehnologiji. 

Vidimo, da je pripravljenost dobra, saj so trditve po večini od središča oddaljene čez 

polovico. Težnja/orientiranost pouka vsebin tehnike in tehnologije naj bi bila proti zgornji 

vrednosti na skali.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5.13: Delo pri tehniki in tehnologiji z obrnjenimi trditvami. 
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V nadaljevanju poglejmo, kdo učencem največkrat pomaga, ko želijo izpeljati svojo idejo. 

Slika 5.14 prikazuje, kdo jim pri tem pomaga in v kolikšni meri. Več informacij in 

izračunov lahko vidimo v preglednici 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.14: Prikaz strinjanja učencev, katera skupina ljudi jih pomaga, ko želijo izpeljati svojo idejo. 

 

 

Iz grafa lahko vidimo, da je ožja družina (starši, bratje, sestre …) tista, ki pomaga učencem 

pri izpeljavi njihovih idej. Pomagajo jim tudi prijatelji in sošolci ter sorodniki. Najmanj pa 

jim pomagajo podjetniki in direktorji ter učitelji in mentorji.  

 

5.3.11 Razlike med učenkami in učenci v ustvarjalnem oblikovanju (test CEDA) 

 

V tem podpoglavju so prestavljeni rezultati pojavljanja razlik v ustvarjalnem oblikovanju po 

spolu, ki smo jih pridobili s pomočjo testa CEDA, in sicer po: 

 tekočnosti idej,  

 prilagodljivosti idej,  

 originalnosti idejnih zasnov, 

 uporabnosti idejnih zasnov ter 

 skupnem dosežku. 

 

Levenov test je znotraj vsake kategorije pokazal homogenost varianc vzorca, saj je v vseh 

primerih α > 0,05, preglednica 5.19. Prav zato sledijo parametrični testi.  
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Preglednica 5.19: Rezultati Levenovega testa homogenosti varianc vzorca gledano po spolu v ustvarjalnem 

oblikovanju, kjer je df – prostostne stopnje, F – statistika in α – statistična značilnost. 

  

 

 

 

 

 

 

Statistično značilne razlike po spolu se pojavijo tam, kjer je izračunan statistična značilnost 

α < 0,05. V preglednici 5.20 vidimo za vsako komponento ustvarjalnosti iz testa CEDA 

izračunan učinek razlike med spoloma s pomočjo parcialnega η2 ter razliko pri skupnem 

rezultatu.  

 

Preglednica 5.20: Rezultati parametričnega testa razlik spola po komponentah ustvarjalnosti iz testa CEDA, 

kjer je SS – vsota kvadratov, df – prostostne stopnje, F – statistika, α – statistična značilnost in η2 – velikost 

učinka. 

 

 

Učinke parcialnega η2 bomo gledali pri tistih komponentah, ki imajo α manjšo od 0,05, saj 

pri tistih komponentah lahko govorimo o statistično značilnih učinkih med spoloma. Pri 

originalnosti idejnih zasnov je izračun učinka, tj. parcialni η2 = 0,133, kar pomeni, da je 

učinek spola na ustvarjalnost velik, saj s tveganjem, manjšim od 0,1 % (α = 0,000), trdimo, 

da so glede na spol razlike pri stopnji originalnosti idejnih zasnov. Pri uporabnosti idejnih 

zasnov je izračun učinka, tj. parcialni η2 = 0,078, kar pomeni, da je učinek spola na 

ustvarjalnost zmerni, saj z 0,1 % (α = 0,001) tveganja trdimo, da so glede na spol razlike v 

stopnji ustvarjalnosti. Pri skupnem dosežku je izračun učinka, tj. parcialni η2 = 0,057, kar 

pomeni, da je učinek spola na dosežek na testu CEDA, ki predstavlja ustvarjalno 

oblikovanjem, zmerni in s tveganjem 0,5 % (α = 0,005) trdimo, da so glede na spol razlike v 

ustvarjalnem oblikovanju (Table of interpretation for different effect sizes, b. d.).  Pokazano 

je, da so bile učenke tiste, ki so bile statistično značilno (α < 0,05) uspešnejše od učencev pri 

originalnosti in uporabnosti idejnih zasnov. 

Inovacijsko-podjetniška pripravljenost F df1 df2 α 

Tekočnost idej 3,017 1 131 0,085 

Prilagodljivost idej 0,540 1 131 0,464 

Originalnost idejnih zasnov 1,302 1 131 0,256 

Uporabnost idejnih zasnov 3,038 1 131 0,084 

SKUPAJ 2,987 1 131 0,086 

Inovacijsko-podjetniška pripravljenost SS df F α η2 

Tekočnost idej 23,909 1 0,321 0,572 0,002 

Prilagodljivost idej 130,597 1 2,734 0,101 0,020 

Originalnost idejnih zasnov 1153,652 1 20,060 0,000 0,133 

Uporabnost idejnih zasnov 186,047 1 11,127 0,001 0,078 

SKUPAJ 4086,140 1 7,973 0,005 0,057 
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6 DISKUSIJA 

 

 

V nadaljevanju podajamo kritično evalvacijo raziskovalnih vprašanj (RV1 – RV7) in 

objektnih ciljev (C1 – C5), ki smo si jih zastavili v uvodnem poglavju tega dela. 

 

Raziskovalna vprašanja (RV), ki smo si jih zastavili, so: 

 

RV1: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 8. razreda osnovne šole 

glede inovacijsko-podjetniške pripravljenosti, in če da, kakšne so? 

 

Učenke in učence smo med seboj primerjali po kategorijah ustvarjalnosti, obvladovanju 

inovacijskega procesa, prilagodljivosti spremembam in trženju izdelka. Razlike glede na 

spol so največje pri ustvarjalnosti. Homogenost varianc v vzorcu smo preverili z Levene 

testom, ki nam je potrdil ničelno hipotezo. Analiza variance nam je razkrila statistično 

neznačilen vpliv spola (α > 0,05) glede inovacijsko-podjetniške pripravljenosti. Še najbolj se 

približamo razlikam pri odnosu do lastne ustvarjalnosti, kjer je vrednost učinka enaka 0,022. 

Pri zaznanem odnosu do lastne ustvarjalnosti so učenke v povprečju trditve ovrednotile s 3,4 

točke in učenci s 3,2 točke. Iz tega lahko sklepamo, da učenke boljše poznajo definicijo 

ustvarjalnosti, prav tako več ustvarjalnih tehnik, bolj se zavedajo ustvarjalnosti in jo 

uporabljajo kot svojo prednost. Kljub pomanjkanju časa želijo biti učenke ustvarjalne in za 

praznike, rojstne dneve ipd. izdelajo voščilnice, darila. Po rezultatih sodeč znajo učenke bolj 

kritično ovrednotiti slabo opravljeno delo. Pri preostalih kategorijah, ki so inovacijski 

proces, prilagodljivosti spremembam in trženje izdelka, med spoloma ni opaziti bistvene 

razlike. Lahko bi deloma trdili, da so učenke (3,4) bolj prilagodljive spremembam kot 

učenci (3,3) in imajo posledično raje poskuse, terensko delo, skupinsko delo ipd. Pri 

preostalih kategorijah ni statistično značilnega učinka, kar pomeni, da ni bistvenih razlik 

med učenkami in učenci. Podatek je za nas dober, saj lahko na ta način trdimo, da je 

podjetništvo primeren za oba spola.  

 

RV2: Ali obstajajo razlike med učenkami in učenci 8. razreda osnovne šole v 

stopnji inovativnosti oziroma v ustvarjalnem oblikovanju, in če da, kakšne so? 
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Test CEDA zajema elemente, kot so tekočnost in prilagodljivost idej ter originalnost in 

uporabnost idejnih zasnov. Za vsakega posebej smo izračunali učinek s parcialnim η2. Pri 

tekočnosti in prilagodljivosti idej ni učinka oziroma je ta zelo šibek glede na spol. Pri 

originalnosti idejnih zasnov je bil učinek spola velik (parcialni η2 = 0,133) in pri uporabnosti 

(parcialni η2 = 0,078) učinek spola zmerni. Pri skupnem številu doseženih točk je učinek 

(parcialni η2 = 0,057) spola tudi zmerni in lahko le z 0,5-% tveganjem trdimo, da so med 

spoloma razlike v ustvarjalnem oblikovanju.  

 

Po rezultatih sodeč lahko trdimo, da so učenke pri podajanju idej bolj inovativne, originalne 

in določajo večjo uporabnost svojim izdelkom oziroma idejam kot učenci. Če povzamemo, 

naj bi bile učenke bolj uspešne pri ustvarjalnem oblikovanju. Razlike med učenci in 

učenkami je bilo razvidno v doseženih točkah na testu CEDA, kjer so učenci dosegli 

povprečno 76,25 točke učenke pa 87,34 točke. Glede na pridobljene izkušnje pri poučevanju 

predmeta tehnika in tehnologija lahko menim, da bi lahko bili subjektivni razlogi za to 

naslednji:  

 učenke si vzamejo časa in natančno preberejo navodila za delo,  

 učenke so pri opisovanju bolj natančne,  

 učenke niso zadovoljne samo z eno idejo in jo želijo natančno opredeliti in narisati,  

 učenci, ko najdejo eno rešitev, končajo z iskanjem nove, 

 učenci poznajo več različnih izdelkov in posledično težje razmislijo izven poznanih 

okvirjev,  

 učencem se niso zdeli problemi zanimivi, da bi o njih razmišljali in iskali nove 

rešitve.  

 

RV3: Kakšna je povezava med učenčevim stališčem do podjetništva in njegovim 

odnosom do ustvarjalnosti? 

 

Povezavo smo izračunali z večstransko regresijo in dobili statistično značilen učinek med 

učenčevim stališčem do podjetništva in njegovim odnosom do ustvarjalnosti. Torej gre za 

povezanost (R2 = 0,321). Raziskava je pokazala, da bolj kot učenci obvladajo inovacijsko- 

podjetniški proces, bolj imajo izrazit odnos do ustvarjalnosti, saj je pri tem utež β = 0,448 in 

α = 0,000. Torej, če se zavedajo, da sta inovativnost in ustvarjalnost močno povezani, 

poznajo vsaj tri inovativna podjetja v Sloveniji, nove ideje sprejmejo odprto, poznajo proces 
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od ideje do njene uresničitve ter jih redno uresničujejo ter s predstavitvijo navdušijo druge, 

niso zadovoljni s prvo rešitvijo, ampak iščejo vedno boljšo, v šoli so boljši v podajanju idej 

in radi poskušajo nove stvari ter jih pri tem ni strah. Prav zaradi naštetih stvari poznajo 

opredelitev ustvarjalnosti, poznajo ustvarjalne tehnike, znajo uporabljati ustvarjalnost sebi v 

prid, imajo željo po ustvarjalnosti in reševanju problemov na ustvarjalen način, sorodnikom, 

prijateljem za praznike, obletnice izdelajo darilo, voščilo in znajo kritično ovrednotiti slabo 

opravljeno delo.  

 

Prav tako imajo učenci do lastne ustvarjalnosti bolj izrazit odnos (utež β = 0,18 in α = 

0,028), če so bolj prilagodljivi spremembam v podjetniškem procesu, kar pomeni, da radi 

delajo poskuse, se prilagodijo hitrim spremembam, se hitro vključijo v skupinsko delo, 

sprejmejo napačna mnenja, kritika jih ne prizadene, upoštevajo svoje in ideje drugih in ne 

vsiljujejo svojih prepričanj drugim.  

 

Če na kratko zaključimo, če je učenec prilagodljiv na spremembe v podjetniškem procesu in 

obvladuje inovacijski proces, je tudi njegov odnos do ustvarjalnosti bolj izrazit.  

 

RV4: Kakšna je povezava med stopnjo ustvarjalnosti in podjetništvom? 

 

Povezavo med stopnjo ustvarjalnosti in podjetništvom smo izračunali s pomočjo 

regresijskega modela, zasnovanega na podatkih vprašalnika in testa CEDA. Pri vprašalniku 

smo upoštevali trditve, ki se navezujejo na podjetniško ustvarjalnost, inovacijski proces, 

prilagodljivost spremembam in trženje. Vsak sklop trditev smo primerjali s skupnim 

rezultatom na testu CEDA in prišli do zaključka, da sta inovacijski proces in podjetniška 

ustvarjalnost povezana s stopnjo ustvarjalnosti. Pri inovacijskem procesu je utež β = 0,211, 

kar pomeni, da če obvladujejo inovacijski proces, imajo boljšo stopnjo ustvarjalnosti. Pri 

podjetniški ustvarjalnosti je utež β = 0,175, kar pomeni, da na stopnjo ustvarjalnosti vpliva 

tudi podjetniška ustvarjalnost. Pri trženju izdelka in pri prilagodljivosti je α > 0,05, kar 

pomeni, da nimata značilnega učinka na stopnjo ustvarjalnosti.  

 

Zaključimo lahko, da obstaja povezava med stopnjo ustvarjalnosti in podjetništvom, saj 

učenci, ki obvladajo inovacijsko-podjetniški proces in podjetniško ustvarjalnost imajo boljšo 

stopnjo ustvarjalnosti. Za lažje razumevanje naj pojasnim, da inovacijsko-podjetniški proces 

zajema vedenje o tem, da sta inovativnost in ustvarjalnost močno povezani, učenci poznajo 
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tri inovativna podjetja, ideje sprejme odprto, poznajo proces od ideje do njene uresničitve, 

svoje ideje redno uresničujejo, znajo navdušiti druge s predstavitvijo svoje ideje, niso 

zadovoljni s prvo rešitvijo in vedno iščejo še boljšo rešitev, preizkušajo nove stvari in jih pri 

tem ni strah.  

  

RV5: Ali so učenci, ki imajo boljši rezultat na testu CEDA, tudi bolje 

pripravljeni na spremembe, in če da, kako se kaže ta pripravljenost? 

 

Rezultate na testu CEDA in stališče o prilagodljivosti spremembam, ki smo ga pridobili 

preko vprašalnika, smo primerjali z večstransko regresijo, s katero smo ugotovili, da med 

skupnim stališčem prilagodljivosti spremembam in rezultatom na testu CEDA ni statistično 

pomembnih razlik (α > 0,496). Zato smo pogledali vsako trditev, ki se navezuje na 

prilagodljivost spremembam, in izračunali učinek, utež β. Pri trditvi »Hitro se vklopim v 

skupino in skupinsko delo« lahko s 94-% verjetnostjo trdimo, da so potem tudi boljši na 

testu CEDA. Pri tej trditvi je utež β = 0,200, kar pomeni, da je učinek zmeren, kar je zelo 

dobro, saj je za podjetništvo ključno dobro sodelovanje in timsko delo. Pri ostalih trditvah je 

α bistveno večja od 0,05, kar pomeni, da ne moremo govoriti o statistično značilnih učinkih 

in povezanosti.  

 

Obstaja možnost, da učenci, ki so bolj uspešni na testu CEDA, niso tudi bolje pripravljeni na 

prilagodljivost spremembam, ki jih prinaša inovacijsko-podjetniško izobraževanje.  

 

RV6: Kakšna je povezava z domačim okoljem za razvijanje inovativnosti in 

ustvarjalnosti? 

 

Pri tem raziskovalnem vprašanju bomo povezali trditve, ki se nanašajo na demografske 

podatke (prvi del vprašalnika), in vprašanja, ki se nanašajo na podjetniško ustvarjalnost, 

obvladovanje inovacijskega procesa, prilagodljivost spremembam in trženje.  

 

Pri preračunavanju skupnega vpliva okolja na podjetniško ustvarjalnost ni bilo zaznati, zato 

smo to preverili za vsako trditev o demografskih podatkih posebej.   

 

Pri vplivu okolja na obvladovanje inovacijskega procesa smo dobili dve trditvi, ki vplivata 

na obvladovanje inovacijskega procesa. Učenci, ki razmišljajo o poklicu na področju 
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ekonomije in podjetništva (utež β = 0,239) ter obiskujejo ali gredo na ekskurzije v kakšno 

podjetje vsaj enkrat na mesec (utež β = 0,183), bolj obvladajo inovacijski proces, saj ga na ta 

način praktično spoznajo in se o tem učijo iz izkušenj.   

 

Pri učencih je zaznati vpliv okolja na njihovo prilagodljivost spremembam. Za tiste učence, 

ki obiskujejo ali so obiskovali šolske podjetniške dejavnosti ali krožke (utež β = -0,204), 

velja, da so manj prilagodljivi na spremembe od tistih, ki ga niso obiskovali. Temu bi lahko 

po mojem mnenju pripisali, da jih na dejavnostih preveč omejujejo na način, kaj in kako 

morajo izdelati, narediti ter premalo spodbujajo učenčeve ideje in predloge. Pri trditvah, ki 

povezuje razmišljanje za poklic na področju ekonomije in podjetništva (utež β = 0,219) in če 

imajo brate ali sestre, ki imajo poklicne podjetniške izkušnje ali pa se to učijo v šoli, je utež 

β = 0,187; s tem smo prišli do zaključka, da so takšni otroci bolj prilagodljivi na spremembe.  

 

Izračunali smo še povezavo demografskih podatkov v povezavi s trženjem izdelkov. Pri 

trditvi, ki predstavlja obiskovanje šolsko-podjetniških dejavnosti ali krožkov (utež β = -

0,186), je negativna utež, kar pomeni, da je učinek obrnjen. To pomeni, da učenci, ki so 

obiskovali podjetniške dejavnosti ali krožke slabše tržijo svoj izdelek oziroma so manj tržno 

naravnani. Lahko bi sklepali, da jih na podjetniških dejavnostih ali krožkih naučijo določen 

model trženja izdelka, kar pa ni v skladu z našimi predpostavkami. Učenci, ki razmišljajo za 

poklic na področju ekonomije in podjetništva (utež β = 0,177), so bolj tržno naravnani.  

 

Povezava z domačim okoljem za razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti je majhna oziroma 

ničelna. Odraža se samo v določenih komponentah, ki pa ne predstavljajo vidne vloge v 

podjetništvu.  

 

RV7: Kako so učenci pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša uveljavitev 

vsebin podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti v redni pouk osnovne šole? 

 

Na to vprašanje bomo odgovorili s kombinacijo več vprašanj, ki se nanašajo na podjetništvo, 

ustvarjalnost in inovativnost.  

 

Na vprašanje, v kakšni obliki si želijo, da bi se izvajalo izobraževanje vsebin podjetništva, 

ustvarjalnosti in inovativnosti, so učenci odgovorili, da si najbolj želijo, da bi ga imeli v 

okviru izbirnega predmeta, najmanj pa si želijo, da bi šlo za plačljivo podjetniško delavnico 
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ali kot dodatne vsebine pri preostalih predmetih. Nato smo pogledali, kako poteka trenutno 

delo v razredu, pri pouku tehnike in tehnologije. Označili so, da delo ne poteka velikokrat 

skupinsko ter je med posamezniki tekmovalnost, kar je za podjetniško izobraževanje dobro, 

saj mora v podjetništvu vladati tekmovalnost ter skupinsko delo z doseganjem dobrih 

rezultatov. Sicer pa so ocenili, da med seboj dobro sodelujejo ter da jih profesor spodbuja in 

motivira pri delu ter usmerja pri reševanju problemov na ustvarjalen način, prav tako se 

strinjajo, da se trudijo, da so njihove ideje čim bolj izvirne.  

 

Pri razvoju in uresničitvi ideje je treba uspešno zaključiti določene korake, ki vodijo k sami 

uresničitvi ideje. Največ učencev je realiziralo korak, da so našli idejo za nekaj novega, 

pripravili načrt in prepoznali problem, ki je lahko priložnost za nekaj novega. Najmanj 

učencev pa je realiziralo korak predstavitev izdelka ali storitve širši javnosti, oziroma da je 

njihova ideja/storitev uporabna za večje število ljudi. Iz rezultatov, ki smo jih pridobili, je 

moč sklepati, da so vsi učenci realizirali vsaj kakšen korak, kar je pomembno za podjetniško 

izobraževanje.  

 

Zadnje vprašanje, ki ga bomo tukaj zajeli, pa so skupine ljudi, ki pomagajo učencem, ko 

želijo izpeljati svojo idejo. Največkrat je ožja družina (starši, bratje, sestre …) tista, ki jim 

pomaga pri izpeljavi idej, pomagajo tudi prijatelji in sošolci ter sorodniki. Prav takšno 

ugotovitev je dobila z raziskavo tudi Halilovićeva (2013). Najmanj pa jim po njihovem 

mnenju pomagajo podjetniki in direktorji ter učitelji in mentorji. Prav to, da jim ne 

pomagajo učitelji, je za podjetniško izobraževanje slabo in bo treba na tem delati.  

 

Torej, učenci so v določeni meri pripravljeni na spremembe, vendar bo treba tudi narediti 

nekaj sprememb pri učiteljih in njihovih izbirah metod za poučevanje in organizacijo pouka. 

Prav tako bi bilo smiselno pred uvedbo podjetniškega izobraževanja v osnovnih šolah 

najprej izobraziti učitelje, o čemer smo več pisali v teoretičnem delu magistrskega dela.  

 

Zadali smo si tudi nekaj objektnih ciljev (C), ki so: 

 

C1: Opisati pojme, kot so tehniška ustvarjalnost, podjetništvo in inovativnost. 

 

V poglavju 2 smo natančno obrazložili pojem ustvarjalnost, vrste ustvarjalnosti ter posebej 

opredelili tehniško ustvarjalnost v poglavju 2.2. Pri tehnični ustvarjalnosti smo povzeli 
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opredelitve več avtorjev. Združevanje več avtorjev nam omogoča, da dobimo celotno sliko 

pojma ustvarjalnosti ter tehniško ustvarjalnost. V poglavju 4 smo opredelili pojem 

podjetništvo, podjetnik, spoznali smo podjetniški proces, potek ustanovitve podjetja in 

pisanje poslovnega načrta, ki je pomemben za delovanje podjetja. Inovativnost smo 

opredelili v poglavju 3, kjer smo razložili, kako poteka proces od ideje do inovacije, ki je 

ključen element v podjetniškem procesu.  

 

C2: Ugotoviti odnos učencev do ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti. 

 

Odnos učencev do ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti smo ugotavljali s pomočjo 

vprašalnika, rezultati so predstavljeni v podpoglavju 5.3.2. Ugotovili smo, da učenci poznajo 

pojem ustvarjalnosti in prav tako tudi ustvarjalne tehnike. Učenci se prav tako zavedajo, da 

sta ustvarjalnost in inovativnost močno povezani, vendar v svoje zmožnosti reševanja 

problemov ne zaupajo. Učenci poznajo in realizirajo polovico korakov na poti do uresničitve 

svoje ideje, še posebej, najdejo idejo za nekaj novega ter prepoznajo problem in zanj 

pripravijo načrt. Pri uresničevanju idej jim največkrat pomaga ožja družina in prijatelji ter 

sorodniki. Najmanj pa se lahko po njihovem mnenju zanesejo na razne podjetnike in 

direktorje. Učenci si želijo, da bi se v šoli izvajalo inovacijsko-podjetniško izobraževanje, ki 

bi zajemalo ustvarjalnost, podjetništvo in inovativnost v obliki izbirnega predmeta, najmanj 

si želijo, da bi zanj mogli kaj plačati.  

 

C3: Izvesti raziskavo in ugotoviti stanje inovativnosti z instrumentom, z 

risanjem/testom in podjetniško pripravljenost z vprašalnikom.  

 

Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2017/2018 z učenci 8. razreda. Sodelovalo je 133 

učenk in učencev. Podatke smo pridobili s pomočjo nestandardiziranega testa/vprašalnika z 

naslovom »Vprašalnik za učence 8. razreda OŠ« ter s standardiziranih testom CEDA 

(Creative Engineering Design Assessment). Postopek zbiranja podatkov je potekal na šoli, in 

sicer na način, da so učenci v eni šolski uri rešili vprašalnik in test. Tako vprašalnik in test 

CEDA imata visoko stopnjo zanesljivosti, saj je vrednost Cronbach α = 0,854 pri testu 

CEDA, pri »Vprašalnik za učence 8. razreda OŠ« pa je vrednost Cronbach α = 0,847 > 0,60. 

 

Test CEDA smo natančno opisali v podpoglavju 2.15, potek raziskave pa v razdelku 5.1.2. 

Izvajanje testa CEDA nam je služilo za ugotavljanje inovativnosti, saj se na njem ocenjujeta 
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tekočnost in prilagodljivost idej ter uporabnost in originalnost idejnih zasnov. Za 

ocenjevanje testa smo uporabili vnaprej pripravljen kriterij, ki je podrobneje predstavljen v 

poglavju 2.15.  

 

Vprašalnik je bil v osnovi razdeljen na dva dela. Prvi del se nanaša na učenčeve 

demografske podatke, saj sprašuje po učenčevih navadah doma in v družini, drugi del pa je 

razdeljen na 8 vprašanj, ki zavzemajo podjetniško pripravljenost osnovnošolcev. Več o 

rezultatih izvedene raziskave je opisano v poglavju 5.  

 

C4: Ugotoviti trenutni način dela pri predmetu tehnika in tehnologija. 

 

Trenutno delo pri tehniki in tehnologiji smo ugotavljali s 1. vprašanjem na vprašalniku, ki je 

predstavljen v prilogi 9.1, ki vsebuje 10 trditev. Podrobnejši rezultati so predstavljeni v 

preglednici 5.1. Učenci se najmanj strinjajo s trditvijo, da si med seboj pri pouku TiT ne 

pomagajo (2,07). Najbolj pa se strinjajo s trditvijo, da jih profesor spodbuja in motivira pri 

delu, ki ga zajema pouk TiT (3,74). Med učenkami in učenci ni bistvenih razlik, največja 

razlika je, da več učencev meni, da se med seboj ne podpirajo in slabo sodelujejo, več učenk 

pa meni, da jih profesor usmerja pri delu ter jih spodbuja.  

 

C5: Ugotoviti, kako učenci poznajo pojem ustvarjalnosti. 

 

Ta cilj smo preverjali z vprašalnikom, kjer smo zastavili 2. vprašanje (priloga 9.1) z 8 

trditvami o ustvarjalnosti. Učenci so na stopenjski lestvici od 1 do 5 označili strinjanje. 

Najmanj učencev se strinja s trditvijo, da ne poznajo definicije ustvarjalnosti (2,20), kar je 

razvidno iz preglednice 5.2. To pomeni, da je več tistih učencev, ki poznajo pojem 

ustvarjalnosti od tistih, ki ga ne poznajo. Pri poznavanju definicije ustvarjalnosti je zaznati, 

da definicijo pozna več učenk, kot učencev. Najbolj pa se strinjajo s trditvijo, da poznajo 

vsaj dve ustvarjalni tehniki (3,69), kar je za nas spodbudno. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

V magistrskem delu nas je zanimala inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. 

razreda osnovne šole. Skozi proučevanje literature smo prišli do različnih opredelitev 

podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti, kar kaže na to, da ni enotnih opredelitev, kar 

nam daje možnost, da si lahko vsak posameznik »vzame« opredelitev navedenih pojmov, ki 

mu je najbližja.  

 

Pri oblikovanju vprašalnika za preverjanje učenčevega stališča o podjetništvu smo delno 

uporabili že obstoječi vprašalnik, saj nam je ponujal to, kar smo z raziskavo želeli raziskati. 

Izkazalo se je, da smo prišli do zanimivih rezultatov, ki kažejo na to, da si učenci želijo v 

osnovnošolskem izobraževanju vsebine podjetništva. Rezultati kažejo določene elemente 

pripravljenosti na to. Pri rezultatih na testih CEDA smo prav tako dobili zanimive rezultate, 

ki kažejo na to, da so učenci bolj inovativni pri podajanju idej, kot smo sprva pričakovali. 

Obstoječo raziskavo bi lahko nadgradili na način, da bi vključili več osnovnih šol iz različno 

geografsko-demografskih območij.  

 

Uspešnost raziskave je vidna predvsem v tem, ker smo lahko odgovorili na vsa raziskovalna 

vprašanja. V prihodnje bi lahko zastavljeni problem raziskovali širše. Smiselno bi bilo 

pridobiti tudi mnenje učiteljev različnih osnovnih šol, ki poučujejo različne predmete. Pri 

tem bi preverjali mnenje učiteljev, kako se jim zdi smiselno uveljavitev inovacijsko-

podjetniškega izobraževanja v osnovne šole in kako bi bilo po njihovem mnenju smiselno 

izvajanje le-tega. Preverili bi tudi, ali so se učitelji pripravljeni izobraževati v tej smeri, saj 

sem mnenja, da uvedba inovacijsko-podjetniškega izobraževanja v osnovne šole brez 

dodatnega izobraževanja učiteljev v tej smeri ni smiselno.  

 

Na podlagi pridobljenih podatkov in na podlagi proučevane literature menimo, da bi bilo 

smiselno, da bi najprej potekalo inovacijsko-podjetniško izobraževanje v okviru izbirnega 

predmeta. Na ta način izvajanja bi dobili vpogled, koliko učence dejansko ta vrsta 

izobraževanja res zanima. Ta podatek bi pridobili že s samim številom prijav na naveden 

izbirni predmet. Pri tem bi bilo treba spremljati delo in odziv na določene metode in oblike 

dela, ki so smiselne za inovacijsko-podjetniško izobraževanje, kot je na primer skupinsko 
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delo itd. V okviru izvajanja izbirnega predmeta bi se izkazalo, ali je tak način izobraževanja 

primerno zahteven za učence. Pridobljene izkušnje in ugotovitve bi nam pomagale pri 

oblikovanju ustreznih učnih ciljev in aktivnosti, ki bi se izvajale pri rednem predmetu v 

osnovni šoli, na temo inovacijsko-podjetniškega izobraževanja.  
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