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ZAVEZNIŠTVO GOSPODARSTVA, ŠOLSTVA IN DRŽAVE PRI PROMOCIJI 

TEHNIŠKIH POKLICEV 

An alliance of educational institutions, the economy and policy in technical 
vocations promotion 
 
Janja Rakovec Bodnaruk, SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. 
 
Povzetek 
V prispevku predstavljamo sodelovanje Skupine SIJ z izobraževalnimi ustanovami in aktivnosti, 
ki jih izvajajmo za promocijo tehniških poklicev, ključnih za naše dejavnosti. Ocene potreb po 
tehniškem kadru glede na ocene fluktuacije zaradi upokojevanja zaposlenih so za prihodnjih pet 
let visoke, ključno pa je za nas srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje s področja 
strojništva, metalurgije in elektrotehnike. Zato intenzivno sodelujemo z izobraževalnimi 
ustanovami vseh stopenj, začenši že z osnovnimi šolami.  
 
Dijakom in študentom nudimo štipendije in omogočamo opravljanje obvezne prakse, šolam 
organiziramo vodene oglede in dneve odprtih vrat, naši zaposleni so zunanji predavatelji 
strokovnih predmetov in mentorji praktičnega usposabljanja, udeležujemo se kariernih sejmov 
in prestavitev poklicev ter šolam pomagamo tudi s sponzorstvi in donacijami. S sodelovanjem z 
izobraževalnimi ustanovami smo zadovoljni, a se kljub temu še vedno premalo mladih odloča za 
tehniške poklice. Za uspešno promocijo je ključno zavezništvo vseh strani, poleg gospodarstva in 
šolstva tudi javnih služb in države. 
 
Ključne besede: promocija tehniških poklicev, sodelovanje gospodarstva in šolstva 
 

Abstract 
The paper presents the SIJ Group cooperation with educational institutions and activities we 
carry out to promote the technical vocations, crucial for our industry. Estimated needs for 
technical employees in the next five years are high according to the estimated fluctuation due 
to retirement in our companies. For SIJ Group, the most important education programs are 
secondary vocational and technical programs of mechanical engineering, metallurgy and 
electrical engineering. Therefore, we are intensively involved with educational institutions of 
all levels, starting with elementary schools. 
 
We offer scholarships and enable practical training for students. We organize guided plant 
visits and open days; our employees are lecturers of technical subjects at schools and mentors 
of practical training. We attend career fairs and vocation promotions and help schools with 
sponsorships and donations. We are satisfied with the cooperation with educational 
institutions, although the youth still doesn't enroll in technical vocational programs in 
sufficient manner. If we want the promotion of technical vocations to be successful, we should 
establish an alliance of educational institutions, the economy and public services and policy. 
 
Keywords: promotion of technical vocations, cooperation of economy and education 
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1. Uvod 

 
Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) napoveduje poglabljanje strukturnih neskladij 
na trgu dela, predvsem pri delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo. Trenutni 
delovno aktivni z ustreznimi kompetencami bodo trg dela z leti zapustili, priliva ustrezno 
usposobljenih mladih, ki bi lahko zapolnili ta delovna mesta, pa ne bo, kar se lahko negativno 
odrazi na razvoju slovenskega gospodarstva (ZRSZ, 2017, str. 15). Te napovedi so toliko bolj 
zastrašujoče, če upoštevamo, da se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev že 
danes sooča 43,3 odstotka delodajalcev, v skupini velikih delodajalcev, kamor se uvršča 
Skupina SIJ, pa celo 61 odstotkov (ZRSZ, 2018, str. 6). 
 
V metalurški dejavnosti Skupine SIJ ocenjujemo, da bomo do leta 2022 zaradi upokojevanja 
potrebovali skoraj 500 novih sodelavcev s srednješolsko poklicno ali strokovno izobrazbo 
metalurške, strojne in elektrotehnične smeri (Skupina SIJ, 2017, str. 4–5). Med poklici, ki jih 
bomo v bližnji prihodnosti potrebovali, so tudi oblikovalec kovin, elektrikar in mehatronik 
operater, ki so že več let opredeljeni kot deficitarni. Zato je za družbe Skupine SIJ ključnega 
pomena, da pri promociji tehniških poklicev aktivno sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, 
javnimi službami in interesnimi združenji. Namen prispevka je predstavitev tega sodelovanja 
in aktivnosti, ki jih v sklopu promocije poklicev izvajamo v Skupini SIJ. 
 

2. Predstavitev Skupine SIJ 

 
Metalurški del Skupine SIJ sestavlja 28 družb na treh kontinentih. Smo največji proizvajalec 
jekla v Sloveniji in eden vodilnih proizvajalcev specialnih jekel v Evropi. Na področju nerjavne 
debele pločevine zavzemamo prvo mesto na trgu Evropske unije (27,8-odstotni tržni delež v 
2017) in tretje mesto na svetu. Tudi na področju dolgih izdelkov iz orodnega jekla smo med 
vodilnimi v Evropski uniji (11,5-odstotni tržni delež v 2017) (Skupina SIJ, 2018, str. 45). 
 
V Sloveniji imamo v sklopu jeklarstva dve družbi, SIJ Acroni na Jesenicah in SIJ Metal Ravne na 
Koroškem. Na področju predelave delujejo SIJ Elektrode Jesenice, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ, 
ki je tako kot SIJ ZIP Center na Koroškem tudi invalidsko podjetje. Servisni centri in prodajna 
mreža se nahajajo v Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji, na Poljskem, v ZDA in na Kitajskem, v 
Sloveniji pa sta to SIJ Ravne Steel Center in ORO MET. Skupino sestavljajo še surovinska baza 
in druga storitvena podjetja. Skupino SIJ upravlja SIJ d.d., katerega največja lastnika sta družba 
Dilon d.o.o. in Republika Slovenija.  
 
Skupina SIJ v obeh regijah, na Koroškem in na Gorenjskem, predstavlja steber zaposlovanja. 
Konec leta 2017 je bilo v Skupini SIJ zaposlenih 3.700 ljudi, na Ravnah na Koroškem 
zaposlujemo 38,1 odstotka vseh delovno aktivnih prebivalcev, na Jesenicah pa 18,2 odstotka. 
Povprečna starost zaposlenih v Skupini SIJ je 44,5 let, več kot polovica sodelavcev pa ima 
srednjo izobrazbo (Skupina SIJ, 2018, str. 63–66).  
 
 

3. Promocija poklicev v Skupini SIJ 
 

V dokumentu Strategija sodelovanja Skupine SIJ z izob. ustanovami 2018 – 2022 so opredeljeni 
ključni poklici, za katere smo začrtali usmeritve in aktivnosti za promocijo med mladimi in 
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pridobivanje ustrezno usposobljenega kadra v bližnji prihodnosti (Skupina SIJ, 2017). Tretjino 
ocenjenih potreb predstavljajo strojni tehniki, petino mehatroniki operaterji, sledijo pa še 
elektrikarji in elektrotehniki ter metalurški tehniki in metalurgi (Graf 1). 

 
Graf 1: Ocena potreb po poklicih v Skupini SIJ do leta 2022 (Skupina SIJ, 2017) 

 
Glede na stopnjo izobraževanja programi srednješolskega strokovnega izobraževanja 
predstavljajo 42 odstotkov ocenjenih potreb, nekaj manj (40 odstotkov) srednješolskega 
poklicnega izobraževanja, delež potreb po programih visokošolskega izobraževanja znaša 13 
odstotkov, iskani pa bodo tudi kadri z opravljenim nižjim poklicnim izobraževanjem (5 
odstotkov ocenjenih potreb).  
 
Tako raznolikost smeri kot tudi stopnje izobraževalnih programov usmerja naše sodelovanje z 
več izobraževalnimi ustanovami, med katere spadajo tako lokalne šole in šolski centri kot tudi 
visoke šole in fakultete. Skupina SIJ sodeluje tudi z lokalnimi osnovnimi šolami z namenom 
promocije poklicev in spodbujanja otrok za vpis v srednješolske strokovne in poklicne 
programe, pomembno pa je tudi sodelovanje z gimnazijskimi ustanovami, iz katerih izhajajo 
kandidati za študij strojništva, elektrotehnike in metalurgije. 
 
Z omenjenimi izobraževalnimi ustanovami Skupina SIJ sodeluje v različnih oblikah, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju. 
 

3.1. Štipendiranje dijakov in študentov 
 
Družbe Skupine SIJ razpisujejo štipendije za dijake in študente vseh programov, ki izobražujejo 
za zgoraj opredeljene poklice, ugotavljamo pa, da se na razpis prijavi premalo (ustreznih) 
kandidatov, da bi bile vse štipendije podeljene ali da bi družbe lahko selektivno izbirale 
štipendiste med prijavljenimi kandidati. V šolskem letu 2016/2017 so družbe Skupine SIJ 
skupaj razpisale 63 štipendij, od tega so jih podelile 40 (kar predstavlja 63 odstotkov), v 
šolskem letu 2017/2018 pa je bilo podeljenih 54 štipendij od 80 razpisanih (kar predstavlja 67 
odstotkov. 
 
 

Pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)

Metalurg (SPI)

Mehatronik operater (SPI)

Elektrikar (SPI)

Oblikovalec kovin (SPI)

Zidar (SPI)

Strojni tehnik (SSI)

Elektrotehnik (SSI)

Metalurški tehnik (SSI)

6%

8%

22%

11%

4%

1%

29%

8%

10%
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3.2. Omogočanje obvezne prakse 
 
Družbe Skupine SIJ omogočajo štipendistom in tudi drugim dijakom in študentom opravljanje 
obvezne prakse (praktično usposabljanje dijakov z delom po izobraževalnih programih za 
pridobitev izobrazbe na področju poklicnega izobraževanja in praktično izobraževanje 
študentov pri delodajalcih). Praksa se izvaja po predmetnikih in kurikulumih izobraževalnih 
programov, družbe Skupine SIJ imajo v ta namen verificirana učna mesta in usposobljene 
mentorje. V Skupini SIJ imamo 367 mentorjev (podatek za leto 2017), ki uvajajo novozaposlene 
in prerazporejene zaposlene ter praktično usposabljajo dijake in študente. 
 
V letu 2017 smo prakso omogočili 113 dijakom oz. študentom, na praktičnem izobraževanju 
pa smo gostili tudi učitelja Srednje šole Ravne, ki je bil izbran na javnem razpisu programa Dvig 
poklicnih kompetenc učiteljev pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje. Na ta način 
smo učitelju pomagali pridobiti določena znanja in veščine, ki jih bo lahko uporabljal pri svojem 
delu v okviru pouka. 
 

3.3. Sodelovanje na dogodkih za promocijo poklicev v izobraževalnih ustanovah 

Z veseljem se odzovemo povabilu šol k sodelovanju na dogodkih za promocijo poklicev. V 
osnovnih šolah se udeležujemo predstavitev poklicev, s srednjimi šolami sodelujemo na 
tehniških in predstavitvenih dnevih, kot bodoči delodajalci pa se predstavljamo tudi na 
zaposlitvenih in kariernih sejmih. V lanskem šolskem letu smo sodelovali na 45 dogodkih za 
skupaj skoraj 1.300 udeležencev. 
 

3.4. Organizacija dogodkov za promocijo poklicev  

Z namenom promocije tehniških poklicev v Skupini SIJ tudi sami organiziramo dogodke, na 
katere povabimo različne izobraževalne ustanove. V družbah organiziramo dneve odprtih vrat 
in šolam omogočamo vodene oglede po obratih. V šolskem letu 2016/2017 smo tako v 
družbah Skupine SIJ organizirali 52 dogodkov in gostili skoraj 1.400 udeležencev. 
 

3.5. Zaposleni Skupine SIJ kot zunanji predavatelji in gosti izobraževalnih ustanov 

Zaposleni v Skupini SIJ v izobraževalnih ustanovah izvajajo določene strokovne predmete, za 
katere te nimajo svojega usposobljenega pedagoškega kadra. To so tudi programi in predmeti, 
ki so za družbe Skupine SIJ ključni. Na ta način sodelujemo pri usposabljanju mladih, 
prilagojenem potrebam delovnih mest in procesov družb.  
 

3.6. Sponzorstva in donacije 

Skupina SIJ namenja šolam tudi donacije in materialna sponzorstva, ki so šoli in dijakom v 
pomoč pri strokovnem usposabljanju in razvijanju kompetenc. 
 

4. Je promocija tehniških poklicev med mladimi uspešna? 
 
V Skupini SIJ ugotavljamo, da lokalne, regijske in nacionalne izobraževalne ustanove znajo in 
želijo prisluhniti potrebam gospodarstva, in menimo, da je naše sodelovanje zelo dobro. Na 
pobudo in vztrajno prizadevanje vodstva SIJ Metala Ravne je bil v šolskem letu 2016/2017 po 
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dvajsetih letih ponovno uveden srednješolski program Metalurški tehnik. Pri pripravi 
programa je sodelovalo več metalurških strokovnjakov iz SIJ Metala Ravne, prav tako izvedba 
programa na ne bi bila mogoča brez njih, zato kot zunanji izvajalci tudi poučujejo dijake. S 
Srednjo šolo Ravne naši sodelavci sodelujejo tudi v programu Metalurg. Na Gorenjskem teh 
programov šole ne izvajajo, zato se je SIJ Acroni s Srednjo šolo Jesenice dogovoril za 
sodelovanje v t.i. odprtem kurikulumu srednješolskega strokovnega programa Strojni tehnik, 
kamor so dodali metalurške vsebine. 
 
Kljub promociji poklicev, ki jo izvajamo tako delodajalci kot izobraževalne ustanove, se mladi 
neradi odločajo za tehniške poklice, vpis v te programe pa ne dosega pričakovanj. Delno se 
lahko sklicujemo na manjše generacije otrok. Podatki Statističnega urada RS (v nadaljevanju 
SURS) res kažejo, da število dijakov, vpisanih v srednješolsko izobraževanje, upada. V 
primerjavi s šolskim letom 2009/2010 je bilo leta 2016/2017 13 odstotkov manj dijakov 
vključenih v srednješolsko izobraževanje, medtem ko je število dijakov v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju upadlo le za 5 odstotkov (Graf 2). Vendar moramo upoštevati, da 
od šolskega leta 2009/2010 beležimo porast števila prvošolčkov, kar pomeni, da lahko v 
nadaljevanju pričakujemo tudi višanje števila dijakov. 
 

 
Graf 2: Delež dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju glede na število vseh dijakov v 

srednješolskem izobraževanju v obdobju od 2009/2010 do 2016/2017 (SURS, 2018) 

Glede na vse dijake je delež dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju v tem obdobju 
bolj ali manj stalen, v povprečju 61 odstotkov. Vendar moramo poudariti, da kljub temu, da je 
bilo šolskem letu 2016/2017 v poklicne oz. strokovne programe vključenih 64 odstotkov 
dijakov, le 36 odstotkov teh dijakov obiskuje programe s področja tehnike, proizvodne 
tehnologije in gradbeništva, kamor spadajo poklici, ki jih potrebujemo v Skupini SIJ. To 
predstavlja le 23 odstotkov vseh vpisanih dijakov v letu 2016/2017 (SURS, 2018).  
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Graf 3: Delež dijakov po področjih v poklicnem in strokovnem izobraževanju 2016/2017 

 
Skupni cilj gospodarstva s področja tehnike in proizvodne tehnologije, izobraževalnih ustanov, 
ki izobražujejo za tehniške poklice, in nenazadnje države, ki prek javnih služb skrbi za trg dela 
in blaginjo prebivalstva, je torej dvig deleža mladih, ki se odloča za tehniške poklice. Čeprav 
mora biti izbira poklica vedno povezana tudi z osebnimi željami in interesi posameznika, pa 
morajo biti aktivnosti promocije poklicev usmerjene v uravnavanje ponudbe in povpraševanja 
na trgu dela. Znaten je namreč delež dolgotrajno brezposelnih mladih (ki so na ZRSZ prijavljeni 
eno leto ali več), ki kljub zmanjševanju brezposelnosti znaša 30,4 odstotka (ZRSZ, 2017, str. 
14). Ključna naloga za to skupino mladih je vsekakor hitra prekvalifikacija v poklice, ki jih 
gospodarstvo potrebuje. 
 
V Skupini SIJ v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu dela izvajamo interna izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih, s katerimi nekvalificirano delovno silo usposobimo za ustrezno 
delovno mesto. Programe s področja metalurgije, strojništva in elektrotehnike izvajajo interni 
predavatelji in mentorji, ki pa so že tako ali tako obremenjeni s praktičnim usposabljanjem 
dijakov in študentov, sodelovanjem s šolami, in nenazadnje svojim rednim delom. 
Gospodarstvo ne more prevzeti ključne vloge v zagotavljanju pedagoškega kadra za poklicno 
in strokovno izobraževanje, kot tudi izobraževalne ustanove ne morejo prevzeti celotnega 
bremena promocije tehniških poklicev. Da bomo v skupnem cilju uspešni, se morajo aktivneje 
vključiti tudi strokovna združenja in država z ustreznimi ministrstvi in javnimi službami ter s 
tem med prihajajočimi generacijami sistematično vzbujati zanimanje za tehniške poklice že od 
vrtca dalje, današnje generacije iskalcev dela pa spodbujati k vseživljenjskemu izobraževanju 
in prekvalifikaciji.  
 

5. Zaključek  
 

V prispevku smo prikazali oblike sodelovanja Skupine SIJ z izobraževalnimi ustanovami ter 
druge aktivnosti za promocijo tehniških poklicev, ki so za naše dejavnosti ključnega pomena. 
Večina teh poklicev je že več let deficitarnih, zato moramo poleg aktivnosti za prihodnje 
generacije poskrbeti tudi za izobraževanje in usposabljanje nekvalificiranega kadra na trgu 
dela. Naša izkušnja s sodelovanjem izobraževalnih ustanov je dobra. Ugotavljamo, da se 
osnovne šole z veseljem udeležujejo ponujenih aktivnosti za promocijo poklicev, srednje in 
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visoke šole pa prisluhnejo potrebam gospodarstva v vseh možnih okvirih – od praktičnega 
izobraževanja, dopolnjevanja v okviru odprtega kurikuluma in vzpostavljanja novih ali 
prenovljenih programov. Kljub vzajemnemu trudu pa se mladi še vedno ne odločajo za 
tehniške poklice v zadostni meri, čeprav je po drugi strani brezposelnost mladih še vedno 
visoka in izredno problematična.  
 
Demografske projekcije sicer napovedujejo nihanja v rodnosti, vendar vrhovi teh nihanj nikoli 
več ne bodo dosegli današnjega števila novorojenih, kar pomeni, da bo vedno manj tudi 
dijakov, ki se bodo odločali za tehniške srednješolske programe, kar je za gospodarstvo z 
visoko fluktuacijo zaradi upokojevanja zaposlenih alarmantno. Zanimanje za tehniško stroko 
bomo morali vzbuditi v mladih čim bolj zgodaj, kar pa brez zavezništva gospodarstva, šolstva 
in države ne bo uspešno. Tehniška stroka je zanimiva in razvojno naravnana, zato verjamemo, 
da s prevetritvijo kurikulumov, ponudbo interesnih dejavnosti in zgodnjim vzpodbujanjem 
raziskovanja in izkustvenega učenja mlade lahko motiviramo za izbiro tehniških poklicev in 
razvijanje kariere z vseživljenjskem izobraževanjem. 
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USTVARJALNI LABORATORIJI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI – 

PRISTOP ZA PRENOS ZNANJA IZ ŠOLSKEGA OKOLJA V GOSPODARSTVO: 

PRIMERI DOBRE PRAKSE UL FE  

Making laboratories and innovatory encouragement - approaches for knowledge 
transfer between academia and industry: study cases of UL FE 
 
Iztok Humar, Emilija Stojmenova Duh, Andrej Kos, Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, 
Univerza v Ljubljani 

 
 
 
Povzetek 
 
Zavedajoč se omejitev in dometa obstoječega šolskega sistema vzpostavljamo komplementarne 
pristope, ki mladim omogočajo razvijanje kompetenc v skladu s spremembami pri poslovanju v 
gospodarstvu: kreativnost, inovativnost, raziskovalni duh, iznajdljivost, timsko delo, pa tudi 
komuniciranje, programiranje in medijske veščine. V ta namen vpeljujemo koncept ustvarjalnih 
laboratorijev, ki so bili sprva vpeti v lokalne skupnosti, sedaj pa preraščajo v med seboj povezano 
globalno mrežo in s tem prinašajo dodatne prednosti. Prispevek predstavi pristope za prenos 
znanja iz šolskega okolja v gospodarstvo s perspektive dobrih praks ter s konkretnimi primeri 
odprtih ustvarjalnih laboratorijev, pri katerih sodeluje Fakulteta za elektrotehnik, Univerza v 
Ljubljani. 
 
Ključne besede: ustvarjalni laboratoriji, prenos znanja iz šolskega okolja v industrijo, primeri 
dobre prakse. 
 
 

Abstract 
 

Being aware of the limitations and the range of current education system, we are establishing 

complimentary approaches that aim the students to develop competences required by the 

changes in industry: creativeness, innovatory, research, and inventiveness, collaboration in 

teams, as well as communication, programming and media skills. To achieve this goal, we are 

introducing a concept of making laboratories that were first integrated with the local 

environment, but are now being connected into global network that brings many new 

opportunities. This paper presents approaches for knowledge transfer between academia to 

industry from perspective of good practices and through concrete examples of open creative 

laboratories, supported by Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. 

 

Keywords: Knowledge transfer from academia to industry, examples of good practice, open 

creative laboratories. 
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1 Uvod 

 
Obstoječi šolski sistem ne premore dovolj fleksibilnosti, da bi se lahko prilagajal na spremembe 
in nove pristope v poslovanju, ki smo jim priča gospodarstvu. Ti so vse hitrejši, pojavili so se novi 
načini komunikacije in pridobivanja informacij, nova pričakovanja strank pa od podjetij in drugih 
inštitucij zahtevajo temu primerno delovanje v novih okoliščinah – v digitalni družbi.  
Podajanje znanja se še naprej izvaja večinoma frontalno, preverjanje znanja pa pretežno meri 
pomnjenje, ki se danes v industriji neposredno vse manj uporablja, saj ta segment pokrivajo 
baze znanj (know-how) in podatkov, ki so hitro in enostavno dostopne na internetu. 
Posebej v tehniki so izrazito zaželene lastnosti, kot so kreativnost, inovativnost, raziskovalni 
duh, iznajdljivost, timsko delo pa tudi komuniciranje, programiranje in medijske veščine. Teh se 
praviloma ne priučimo, lahko pa jih pridobimo oz. razvijemo v ustreznem okolju, ki vzpodbuja 
uporabo pridobljenih znanj pri konkretnih aplikacijah. Ob tem je potrebno izpostaviti, da so se 
v zadnjih letih tudi inoviranje, raziskave in razvoj bistveno spremenili. V duhu teh sprememb je 
potrebno tudi v šolskih okoljih začeti vpeljevati nove pristope za delo z mladimi, ki jih bodo 
dodatno motivirali in v njih vzpodbudili ustrezne talente. Očitno postaja namreč, da se v 
slovenskem srednješolskem prostoru relativno velik delež populacije odloča za splošno 
izobraževanje, medtem kot srednje strokovno – še posebej tehniško – izobraževanje ostaja 
podhranjeno glede na potrebe, ki jih izkazuje gospodarstvo.  
V prispevku naprej predstavimo Fakulteto za elektrotehniko (UL FE), ki se ves čas svojega 
obstoja trudi biti čim tesneje povezana z gospodarstvom, kar ne pomeni zgolj sodelovanja pri 
razvijanju izdelkov, marveč tudi črpanja novih znanj iz praktičnih primerov, ki jih posreduje 
svojim študentom. Nato predstavimo inovativna kolaboracijska okolja, katerih pobudnik je UL 
FE, s katerimi komplementarno k obstoječemu šolskemu sistemu omogočamo razvoj 
inovativnosti, kreativnosti, timskega dela ter podjetništva, po drugi strani pa mlade, opremljene 
z zgoraj naštetimi kompetencami, približamo podjetjem. Tako lahko od podjetij že v fazi učenja 
črpajo znanja, podjetjem pa omogočimo sooblikovanje kadrov, izmed katerih kasneje lahko 
rekrutirajo učinkovite sodelavce. Na ta način pospešujemo prenos znanj iz šolskega okolja v 
gospodarstvo (Communication from the Commission, 2007). 
 
 
2 Fakulteta za elektrotehniko, primer dobre prakse s tega področja 

 
Fakulteta za elektrotehniko (FE) predstavlja eno od 26 članic, ki so sestavni del Univerze v 
Ljubljani od ustanovitve leta 1919. Poleg 117 pedagogov na njej raziskovalno deluje 119 
znanstvenih sodelavcev in raziskovalcev, 36 mladih raziskovalcev, 18 tehničnih sodelavcev in 58 
sodelavcev strokovnih služb. Organizirana je v 9 kateder s skupno 32 laboratoriji. V letu 2017 je 
izvajala 14 raziskovalnih programov, 1 infrastrukturni program, 34 raziskovalnih projektov, 18 
raziskovalnih projektov H2020, 29 drugih EU projektov ter bila nosilka 31 mednarodnih 
patentov. 
To, kar fakulteto posebej odlikuje, so kadrovsko in materialno dobro opremljeni raziskovalni 
laboratoriji, s katerimi raziskovalno in razvojno sodelujemo s slovenskimi in tujimi 
gospodarskimi družbami (usposabljamo doktorske študente iz gospodarstva, sodelujemo pri 
centrih odličnosti, tehnoloških platformah in mrežah ter izvajamo raziskovalno-razvojne 
projekte). Lani je bilo izvedenih več kot 100 komercialnih projektov za domača in tuja podjetja. 
Obseg financiranja in dinamika izvajanja tržnih projektov je zelo raznolika: prevladujejo manjši 
projekti v vrednosti okrog deset tisoč evrov (približno polovica), nekateri projekti pa znašajo 
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tudi nad tristo tisoč evrov. Primeri podjetij, s katerimi sodelujemo, so naslednji: Kolektor, Mahle 
Letrika, Iskratel, Iskraemeco, Lek, Gorenje in Revoz. Študentje se v delo laboratorijev vključujejo 
zelo zgodaj. Prvič se z njimi srečajo v okviru laboratorijskih vaj, ki jih od uveljavitve bolonjskega 
študija srečujejo že v prvem letniku. Profilirajo pa se najkasneje v tretjem letniku, ko v 
laboratoriju pripravljajo diplomsko nalogo.  
V preteklih letih (morda deloma tudi zaradi krize v gospodarstvu) je bilo čutiti okrepljeno 
iniciativo nadebudnih študentov, ki želijo razvijati lastne ideje ali preverjati svoje zamisli v obliki 
prototipov že zelo zgodaj. Zato smo zanje pripraviti okolje (prostor, opremo in mentorje), ki jim 
to ne samo omogočajo, temveč jih pri tem tudi vzpodbujajo in usmerjajo. Ključni element pri 
tem je ustrezno osebje. 
Študente in mlade spodbujamo, da sodelujejo v različnih inovacijskih aktivnostih na raznih 
zanimivih področjih, še zlasti, ker lahko sodelujejo na realnih in privlačnih projektih. To dodatno 
vzpodbuja tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS s projekti Po 
kreativni poti do znanja (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2017), 
kjer finančno vzpodbuja študente za timsko delo na določenem problemu in hkrati motivira 
pedagoške mentorje iz akademskega okolja ter in delovne mentorje iz (ne)gospodarstva. To 
dodatno tke pomembne vezi in motivira prenos znanja med gospodarstvom in šolskim okoljem. 
Za nekatere aktivnosti študentom lahko priznamo tudi kreditne točke ECTS v okviru študijskega 
procesa, vendar se je do sedaj izkazalo, da to ni njihova glavna motivacija.  
 
 
3 Odprti laboratoriji 
 
Odprti laboratoriji so namenjeni prototipiranju študentov in ustvarjalcev. Ti organizirajo delo, 
pripravljajo vsebine, učijo vrstnike in ostale ustvarjalce ter sodelujejo v inovativnih projektih. 
Odprti laboratoriji sledijo osnovnim principom poučevanja znanosti, tehnologije, učenja preko 
dela, ekipnega dela, interdisciplinarnih projektov, reševanja težav v resničnem življenju in 
sodelovanja s start-upi in že uveljavljenimi podjetji. 
Prvi tovrsten laboratorij je UL FE ustanovila izven svojega sedeža, in sicer OpenLab v Kranju, ki 
predstavlja ustvarjalni prostor, namenjen študentom, dijakom, učencem, ki jih zanima področje 
tehnike in želijo eksperimentirati, raziskovati ter pridobivati nova znanja na najrazličnejših 
projektih. Mladim omogoča vpogled v moderen tehnološki svet in sodelovanje v profesionalnih 
projektih. 
Pozitivni izkušnji je kmalu sledila ustanovitev podobnega laboratorija na fakulteti: nastal je 
MakerLab na UL FE. Ta je v letu 2016 nudil podporo 150 študentom in drugim ustvarjalcem, 
tako preko praktičnih seminarjev, kot tudi preko samoiniciativnih projektov. Poleg tega je bilo 
organiziranih več kot 15 brezplačnih delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 250 udeležencev. 
Pridobili so znanja s področja IKT/interneta stvari, oblikovanja izdelkov in razvoja. Glavni namen 
MakerLaba je spodbuditi mlade k raziskovanju novih tehnologij, k vpisu študijskim programov, 
smeri in predmetov, ki se ukvarjajo s tehnologijo, in k temu, da se aktivno vključujejo in 
sodelujejo v inovativnih izobraževalnih in razvojnih projektih.  
Med bolj prepoznavnimi in inovativnimi projekti MakerLaba so olimpijska odštevalna ura, 
pametni stol Froc in T.A.F.R. Olimpijska odštevalna ura je interaktivna odštevalna ura, ki je 
odštevala dni do začetka olimpijskih iger v Rio de Janeiru leta 2016. Za ta projekt sta bili razviti 
dve po meri izdelani vgrajeni platformi, vsaka od njiju pa je nadzorovala niz LED matričnih 
zaslonov. Ura je povezana z internetom, kar omogoča zamenjavo vsebine z oddaljenim 
dostopom in spremljanje delovanja ure preko različnih senzorjev znotraj izdelka. Projekt je bil 
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realiziran v sodelovanju z Slovenskim olimpijskim komitejem. Sedaj je ura nameščena v 
Ljubljani. Pametni stol Froc oziroma SMART Froc je prilagodljivi stol za otroke v starosti od 1–
10 let in vsebuje vgrajene senzorje za težo, ki odraslim omogočajo, da otrokovo težo spremljajo 
preko mobilne aplikacije. V stol so vgrajeni štirje senzorji obremenitve, ki skupaj z namensko 
prilagojeno elektronsko ploščo Bluetooth 4.0 merijo otrokovo težo in zbrane podatke pošiljajo 
pametnemu telefonu. Elektronska plošča je skrita v nogah stola. Projekt je bil razvit v 
sodelovanju s slovenskim proizvajalcem lesenih izdelkov. T.A.F.R. je avtonomni kmetijski robot, 
ki spremlja rastline, uporablja gnojila in škropiva ter pomaga pri vsakodnevnem delu na kmetiji. 
Z robotskim pomočnikom se dela na polju pocenijo ter so hitreje opravljena. Poleg tega se jih 
lahko opravi tudi na daljavo.  
 
Ustvarjalni izdelovalni laboratoriji (Fabrication Laboratories, ang.) predstavljajo okolje za 
prototipiranje in promovirajo inoviranje in izume na področju digitalnih tehnologij, IKT in 
aplikacij, povezanih z internetom stvari (Petkovšek Štakul, 2017a). Pripomorejo k dvigu 
kreativne pismenosti, kar pomeni, da so ljudje zmožni uporabljati nova visoko tehnološka 
orodja. Namenjeni so ustvarjalcem, študentom, raziskovalcem in podjetnikom, ki želijo svojo 
kreativnost izraziti skozi razvijanje novih inovativnih proizvodov. Ob osnovni opremi, ki jo je po 
navadi moč najti v klasičnih delavnicah, so FabLabi opremljeni še z moderno opremo, kot so 3D-
printerji, CNC rezkalnimi stroji in laserskimi rezalniki in tehnologijo IKT. Tako opremljeni prostori 
pa so šele prvi korak; naslednji korak predstavljajo mentorji, ki so ustvarjalcem v pomoč pri 
reševanju težav ter jih tako hkrati vključujejo v nacionalno mrežo ustvarjalnih laboratorijev 
FabLab (Petkovšek Štakul, 2017b). Tretji korak predstavlja povezovanje ustvarjalcev s 
skupinami, kar spodbuja nastanek idej in skupinsko motivacijo; tako ustvarjalci lažje vztrajajo 
na svoji, včasih težki poti. Mreža povezanih laboratorijev, ki med seboj izmenjujejo znanje in 
opremo, tvori četrti korak. To odpre pomembne priložnosti za povezovanje z industrijo in za 
financiranje projektov, kar je pomembno predvsem v prvih fazah razvoja proizvoda. FabLabi 
omogočajo industriji ter malim in srednje velikim podjetnikom, da preden stopijo na pot 
digitalizacije, svoje izdelke testirajo.  
Razen za študijske programe v sklopu naše fakultete trenutno ne obstajajo finančne strukture, 
ki bi spodbujale aktivnosti na področju inoviranja. Stroške pokrivamo s sodelovanjem v projektu 
Horizon 2020 in projektih Interreg. Takšno projektno financiranje za tovrstne aktivnosti ni 
najbolj primerno, zato je naš cilj, da nacionalna FabLab mreža Slovenija postane prepoznavna 
kot prednostna na področju inovacij v Sloveniji in se ji na podlagi tega zagotovi sistematično 
nacionalno financiranje. Prav tako je eden izmed naših ciljev, da Univerza bolj intenzivno podpre 
predmet Interdisciplinarni projekti, zlasti kar se tiče logistike in financiranja. 
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Slika 1: Nacionalna mreža ustvarjalnih laboratorijev FabLab (STA, 2017) 

 
 

4 S tem povezane aktivnosti na Gorenjskem 
 
Ob zgoraj naštetem ne gre spregledati iniciativ, ki so jih štartali različni akterji na Gorenjskem. 
Spodaj je navedenih nekaj primerov iz kranjskega okoliša, ki pa še zdaleč ne predstavljajo 
zaokrožene celote.  
Koncept odprtega laboratorija predstavlja tudi co-working skupnost Kovačnica, ki jo podpira 
Šolski center Kranj ter predstavlja prostor in skupnost, kjer lahko mladi preizkušajo svoje ideje, 
preden začnejo z lastnim podjetjem.  
Večkrat smo omenili, da so ključen element za uspeh mentorji. Del mentorjev prihaja iz nabora 
učiteljev, zato je tem potrebno omogočiti čim več sodelovanja in vklapljanja s podjetji iz 
gospodarstva. Projekt Talenti inovativnost podjetnost, ki ga podpirajo Mestna občina Kranj, 
Zavod RS za šolstvo območna enota Kranj, Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju z 
UL FE in ŠCKR ponuja učiteljem in učencem Poletni Festival inovativnih tehnologij, delavnice 
(internet stvari, Arduino, Podjetnost – v sodelovanju z GZS in OZS ter v okviru obveznih izbirnih 
vsebin – teme tudi na željo šol) in ekskurzije za mentorje (Pipistrel, Dewesoft, Chipolo, Domel). 
 
 
5 Zaključek 
 
Obstoječi šolski sistem je potrebno dopolniti s pristopi, ki mladim omogočajo razvijanje 
kompetenc v skladu s spremembami v poslovanju v gospodarstvu: kreativnost, inovativnost, 
raziskovalni duh, iznajdljivost, timsko delo pa tudi komuniciranje, programiranje in medijske 
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veščine. V ta namen smo v prispevku predstavili koncept odprtih ustvarjalnih laboratorijev, ki 
smo jih sprva vpeljali v lokalne skupnosti, sedaj pa preraščajo v med seboj povezano globalno 
mrežo in s tem prinašajo dodatne prednosti sodelovanja in souporabe opreme. Pristop 
pospešuje prenos znanja iz šolskega okolja v gospodarstvo.  
Ključni element pri tem so ustrezno usposobljeni in motivirani mentorji. Najprimernejši so 
učitelji strokovnih predmetov iz srednjih strokovnih – tehniških šol ali tehniških gimnazij, za 
katere bi bilo zelo dobrodošlo, če bi bodisi izhajali iz industrijskega okolja, ali pa bi svoja znanja 
tam občasno krepilo. Te možnosti sedaj formalno omogočajo tudi nekaterih pristopi, ki jih 
podpirajo ministrstva, kot je na primer projekt Dvig poklicnih kompetenc učiteljev Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje. 
Vsekakor pa bi bilo potrebno razmisliti tudi to, kako v učiteljske zbore šol pritegniti sveže kadre 
z izkušnjami iz industrije. Trenutni sistem nagrajevanja jim namreč ob prehodu iz industrije v 
šolski sistem ne omogoča prenosa napredovanja, kar v praksi pomeni, da so izenačeni z 
začetniki, to pa seveda ob trenutnem razcvetu v gospodarstvu ni dovolj stimulativno.  
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ZNAMO UPORABLJATI IKT V PODPORO UVAJANJA INOVATIVNIH 

UČNIH OKOLIJ? 

Do we know how to use ICT to support implementation innovative learning 
spaces? 
 
Maja Vičič Krabonja, Zavod Antona Martina Slomška Maribor 
 
Povzetek 
 

Uvajanje tehnologije v pouk je vedno bolj prisotno ne le pri poučevanju ampak tudi pri učenju. V 
projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT je cilj uvajanja tehnologije podpora transformaciji 
pouka na ta način, da se učencem in dijakom pripravijo učne priložnosti, v katerih pridobivajo 
znanje in razvijajo kompetence. Učiteji pri tem potrebujejo znanje in orodje, s katerim lahko 
ocenijo, ali so aktivnosti, podprte z IKT, primerne za doseganje zastavljenih ciljev in omogočajo 
transformacijo pouka. V prispevku raziskujemo tri modele, ki bi lahko učiteljem pri tem 
pomagali. Na osnovi analize 68 oddanih primerov dobre rabe smo ugotovili, da je za učitelje v 
projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT najprimernejša RAT lestvica, pri čemer se moramo 
nenehno preizpraševati o dodani vrednosti, ki jo uporabljena tehnologija prinaša v proces 
poučevanja in učenja.  

Ključne besede: Inovativna učna okolja, učne priložnosti, aktivnosti podprte z IKT 
 
Abstract 
 
Introducing ICT  to schools is increasingly present not only in teaching but also in the learning 
process. In the Innovative Learning Environment Supported by ICT project, the goal of 
introducing technology is to support the transformation of lessons in order to prepare learning 
opportunities in which students will acquire their knowledge and develop competencies. In doing 
so, teachers need knowledge and tools to assess whether ICT-enabled activities are appropriate 
for achieving the set goals and enable the transformation of lessons. In the paper, we explore 
three models that could help teachers making these important decisions. The analysis of 68 
submitted good practice cases has shown the RAT scale is the most suitable for teachers in the 
project, along with the constant questioning of the added value of technology in teaching and 
learning. 
 
 
Keywords: Innovative learning environment, learning opportunities, ICT supported activities 
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Uvod 

Večina strokovnjakov se danes strinja, da je uvajanje sprememb v izobraževanje nujno, če naj 

bo šola tista, ki bo pomagala reševati izzve 21. stoletja. Znanja, ki so bila temelj napredka v 19. 

in 20. stoletju ne zadostujejo več in videti je, da naj bi bile kompetence, ki omogočajo 

vseživljensko izobraževanje in prilagajanje na hitro spreminjajoče se okoliščine odgovor na 

konkurenčni boj posameznika in z njim tudi družbe v globalnem svetu. Ken Robinson tako 

pravi: »Smo najštevilčenjše človeško prebivalstvo, kar kdaj naseljevalo Zemljo, in številke naglo 

višajo. Digitalne tehnologije preoblikujejo naše delo, igro, mišljenje, čutenje in medsebojne 

odnose. In ta revolucija se je šele začela. Stari izobražealni sistemi niso bili načrtovani s tem 

svetom v umu. In če jih bomo izboljševali z dviganjem konvencionalnih standardov, se ne 

bomo mogli spopasti z izzivi, ki so pred nami.« (Robinson, in drugi, 2015 str. 17) 

Razvijanje, preizkušanje ter implementacija sodobnih didaktičnih konceptov in modelov je 

tako že nekaj časa stalnica šolskega prostora v Evropi in Sloveniji. To je povezano predvsem z 

generacijo milenijcev in prilagajanjem zahtevam digitalne dobe, v kateri živimo in za katero 

usposabljamo učence, dijake in študente (Šverc, in drugi, 2013). Vključevanje sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v poučevanje in učenje tako verjetno ni več 

vprašanje, bolj ali manj se strokovnjaki tudi strinjajo kako naj to poteka, vprašanje pa je, ali 

imamo učitelji dovolj pedagoškega znanja za to. 

 

Inovativna učna okoljla 

Poročilo Innovative Learning Environment  učno okolje definira kot organski, holistični 

koncept, ki vključuje tako aktivnosti kot učne dosežke in presega šolo tako v času kot prostoru; 

predstavlja kontekst, znotraj katerega se odvija učenje (OECD, 2013 str. 22).   

Inovativna učna okolja podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, 

pri kateri učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo 

različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo 

razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, ter učenje v času in 

prostoru razširjajo izven učilnice (Aberšek, in drugi, 2016). 

V projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT inovatina učna okolja razumemo kot kvalitetne 

učne priložnosti, ki postavljajo učenca v središče učnega procesa, ter mu omogočajo 

aktivnosti, s katerimi gradi svoje znanje ter razvija kompetence.  

Izhodišča uvajanja prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij (podprtih z IKT), ki podpirajo 

razvijanje kompetenc sledijo večdimenzionalnemu konceptu (Bocconi, in drugi, 2012) in so 

razvrščena v osem področij, ki predstavljajo celovit načrt za spremembe izobraževalnega 

sistema: učenje, poučevanje, vrednotenje, vsebina in kurikul, organizacija, vodenje in 

vrednote,  povezanost in infrastruktura, pri čemer so vsaj prve tri tesno povezane z 

usposabljanjem učiteljev in njihovo pripravljenostjo na sprejemanje ter opolnomočenjem za  

uvajanje sprememb.  
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Kvaliteta učiteljevega dela v razredu je pogojena tako z znanjem in izkušnjami, ki jih bodoči 

učitelji dobijo v času študija, kot permanentnim usposabljanjem na delovnem mestu. Hkrati 

mednarodne raziskave kažejo, da so metode, ki jih učitelji uporabljajo v razredu, bolj kot od 

njihove izobrazbe odvisne od okolja in kulture poučevanja, v kateri so zrasli. Le redki učitelji 

prerastejo način poučevanja, v katerem so bili sami poučevani (Stigler, in drugi, 2009). 

Večina učiteljev danes še ni del milenijske generacije in poučevanje s tehnologijo zanje torej 

ni samoumevno.  Zato je toliko pomembneje, da so reflektini raziskovalci lastne prakse, da 

poznajo svoja močna in šibka področja na področju vsebine, pedagogike in uporabe 

tehnologije. Model TPACK (tehnološka, pedagoška in vsebinska znanja učitelja) je osnova za 

dobro poučevanje s tehnologijo in zahteva razumevanje koncepta uporabe tehnologij,  

uporabo pedagoških tehnik, ki vključujejo tehnologije za konstruktivne načine poučevanja, 

znanje o tem, kako lahko učitelj pomaga učencem odpraviti težave s pomočjo tehnologije in 

kako narediti učenje težje ali lažje, poznavanje predhodnega znanja in teorij epistemologije 

učencev, znanje o tem, kako lahko z uporabo tehnologij učitelj nadgradi obstoječe znanje 

učencev, kako lahko razvija nove epistemologije ali okrepi obstoječe (Technological 

Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge, 2006 str. 1029). 

Kompetence,  ki jih učitelj potrebuje za uvajanje inovativnih učnih okolij so tako mnoge in 

raznolike: 

- Poznavanje področja kompetenc 21. stoletja, ki jih morajo učitelji sami dobro 
obvladati. 

- Obvladovanje kurikula posameznega predmeta do te mere, da zna izbrati vsebine, pri 
katerih lahko prednostno razvija posamezno kompetenco. 

- Zmožnost načrtovanja in sodelovanja z ostalimi učitelji v oddelku, kar omogoča 
sinergijo učinkov in preprečuje podvajanje oz. prenasičenost z določenimi elementi. 

- Pedagoška in didaktična znanja, ki omogočajo učitelju, da organizira v učenca usmerjen 
pouk s sprotno evalvacijo in povratnimi informacijami. 

- Obvladovanje naprav in zmožnost iskanja ter vrednotenja aplikacij, primernih za 
izvedbo določenih aktivnosti in doseganje splošnih oz. specifičnih ciljev predmeta. 

Evropski referenčni okvir za izobraževalce (Redecker, 2017) predlaga 6 področij digitalnih 

kompetenc, ki jih morajo obvaldati učitelji: strokovno udejstvovanje, digitalni viri, digitalna 

pedagogika, digitalno vrednotenje, opolnomočenje učencev in omogočanje razvoja digitalnih 

kompetenc učencev. 

 

Uporaba IKT pri poučevanju in učenju 

 

Richard E. Mayer  je učenje s tehnologijo opisal kot »učne situacije, v katerih izkušnjo 

poučevanja ustvarjamo s pomočjo fizičnih naprav, kot sta računalnik in internet (2013 str. 

167). Hkrati je opozoril na bistveno razliko med dvema pristopoma k učenju s tehnologijo: 
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- v tehnologijo usmerjeno učenje razume kot aktivnost, katere cilj je uporabiti 
tehnologijo pri poučevanju  in je tehnologija tista, ki zagotavlja dostop do 
poučevanja; 

- v učenca usmerjen pristop učenja s tehnologijo pa je tisti, ki pomaga človeku pri 
učenju, katerega cilj je torej prilagoditi tehnologijo za spodbujanje učenja.  

Hattie (2018 str. 322-325) je v svojem seznamu 150 vplivov na učne dosežke, ki ga je sestavil 

na osnovi raziskave več kot 800 metaanaliz razvrstil tudi nekatere vplive, ki so povezani z 

uvajanjem tehnologije. Ponekod je uporaba tehnologije sicer lahko skrita (npr. 

vizualne/avduovizualne metode na 110 mestu), ekspllicitno pa je omenjena v naslednjih 

vplivih: interaktivne video metode na 46. mestu (z nadpovprečnim faktorjem vpliva 0,52), 

računalniško podprto poučevanje na 77. mestu (s podpoprečnim faktorjem vpliva 0,37), 

programirano poučevanje pa na 105. mestu (faktor vpliva 0,23) in spletno učenje na 124. 

mestu (faktor vpliva 0,18). 

Sam dostop do tehnologije torej še ne pomeni, da bo učenje samo tudi učinkovitejše, čeprav 

nekateri dokazujejo, da uporaba tehnologije, ki jo učenci uporabljajo v vsakdanjem življenju, 

pri pouku poveča njihovo motivacijo in občutek vključenosti (Francis, 2017), (Godzicki, in drugi, 

2013). Novejša raziskava  med slovenskimi srednješolci je pokazala, da sicer 50% anketiranih 

dijakov IKT v šoli uporablja nekajkrat na teden, 21% celo vsak dan. Manj spodbuden pa je 

podatek, da je 42% te uporabe omejene le na enega ali dva predmeta v šoli, kar kaže na zelo 

neenakomerno vključevanje rabe IKT v poučevanje  (Stanojev, in drugi, 2018). 

 

Kdaj in kako uporabiti tehnologijo pri pouku? 

 

Vpliv tehnologije na učinkovitost učenja je odvisen tudi od načina njene uporabe. Pri tem 

obstajajo različni modeli, s katerimi lahko učitelji preverijo smiselnost in učinkovitost uporabe 

tehnologije. Eden izmed bolj enostavnih, ki učitelje vodijo pri tem je odločitveno drevo (Slika 

1), ki vodi učitelje pri razmisleku o implemntaciji tehnlologije pri pouku (Lyon-Jones, 2011). 

Samo odločitveno drevo ne pove veliko načinu uporabe tehnologije pri pouku. K ustvarjanju 

kvalitetnih učnih priložnosti z uporabo tehnologije učitelje sodbujajo različni modeli že dobro 

desetletje. 
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Slika 1: Uporabiti tehnologijo pri pouku  ali ne? 

Iz tristopenjske RAT lestvice (replacement/zamenjava – amplification/ojačanje – 

transformation/preobrazba), pri čemer se vpliv tehnologije ni nanašal le na aktivnost učencev, 

ampak tudi na vlogo učitelja in učne cilje (Hughes, in drugi, 2006), so se razvili mnogi drugi 

modeli. Na spletu je verjetno najbolj razširjen  štiristopenjski SAMR model 

(substitution/zamenjava, augmentation/obogatitev, modification/modifikacija, 

redefinition/redefinicija) (Puentedura, 2014). Učitelji uporabljamo tudi ITL rubrike, ki so jih 

razvili pri Microsoftu, kjer so stopnje uporabe IKT nekoliko drugače postavljene: IKT omogoča 
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učenje osnovnih veščin, reprodukcijo – IKT podpira konstrukcijo znanja – IKT omogoča 

konstrukcijo znanja – učenci so snovalci IKT rešitve (Microsoft-Partners in Learning, 2015). 

Uvajanje tehnologije v pouk torej ni samo sebi namen, ampak služi doseganju zastavljenih cijev 

tako posamezne posamezne učne enote kot tudi predmeta samega. Kategorizacija pomaga pri 

uvidu v doslednost ali pa pomanjkanje doslednosti pri tem, kako so oblikovani cilji neke enote, 

kako se jo je poučevalo in kako se je vrednotilo znanje (Anderson, in drugi, 2016 str. 56).  

 

Metodologija 

 

V projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT je bilo v prvem letu projekta vključenih 20 

razvojnih šol, katerih učitelji so bili udeleženi na rednih mesečnih usposabljanjih znotraj svoje 

šole in tudi širše v okviru projekta. Pri tem smo izvajalci  usposabljanj opazili, da mnogi uporabi 

tehnologije pri poučevanju in učenju pripisujejo predvsem motivacijsko funkcijo, brez globjega 

prepričanja o tem, da lahko uporaba tehnologije dejansko podpira učni proces in omogoči 

večjo aktivnost učencev ter s tem razvijanje kompetenc in pridobivaje znanja.  

 

Vzorec 

 

V aprilu 2018 izvedli usposabljanje na daljavo Načrtovanje pouka s podporo IKT. Usposabljanje 

smo načrtovalli v treh delih, od 133 prisotnih na prvem srečanju jih je 71 oddalo primer 

načrtovanja pouka podprtega z IKT. Te primere smo uporabili za analizo kakovosti načrtovanih 

aktivnosti. Udeleženci Niso bili vnaprej obveščeni o analizi, zato pričakujemo, da da so oddani 

primeri dejanski odraz aktivnosti učiteljev. Tabela, (Slika 2) ki so jo oddali učitelji, naj bi jih 

vodila pri načrtovanju in povezovanju ciljev ter aktivnosti.  

 

Kaj želim, da učenci 
znajo?  

CILJI 
(glagol po Bloomu ali 
drugi taksonimiji) 

Kako bodo učenci 
to dosegli ? 

AKTIVNOST 

Katero orodje 
bodo učenci 
uporabljali? 

Kako bomo 
preverili in merili 
doseganje ciljev?  
KRITERIJI USPEHA 

izzivi, 
ocenjeanj
e 

    
 

Slika 2: Predloga za načrtovanje pouka s podporo IKT 

Kadar so učitelji v predlogo zapisali več primerov ali aktivnost razdelili na več delov, smo 

upoštevali tistega, ki je izkazoval najbolj smisleno in utemeljeno rabo IKT, njeno največjo 

dodano vrednostjo. 

Iz vzorca smo izvzeli 1 primer, ki se je nanašal na višješolski program in 2 primera informatike, 

kjer je šlo za učenje rabe programske opreme (npr. excel), upoštevali pa smo primere 
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računalništva in drugih strokovnih modulov, ki so aplikacije uporabljali za doseganje drugih 

ciljev, skupaj torej 68 primerov, od tega 39 iz osnovne šole in 29 iz srednjih šol. Zardi majhnega 

vzorca v srdnjih šolah nismo ločili gimnazij in srednjih strokovnih šol, predmete pa smo družili 

v predmetna področja, kot prikazuje Tabela 1. 

 razred
ni 
pouk 

slovenšči
na 

tuji 
jezi
ki 

matemat
ika 

šport in 
umetn
ost 

naravoslo
vje in 
naravoslo
vni 
predmeti 

družboslo
vje in 
humanisti
ka 

stro
ka 

 

osnov
na 
šola 

14 4 6 4 5 2 4 0 3
9 

srednj
a šola 

0 3 6 3 1 6 2 8 2
9 

 14 7 12 7 6 8 6 8 6
8 

Tabela 1: Struktura vzorca primerov dobre rabe 

Analiza  

 

Za analizo oddanih primerov smo uporabili tri kriterije v treh stopnjah 

1. kriterij: načrtovane aktivnosti omogočajo, podpirajo doseganje zastavljenih ciljev, pri 
čemer smo opazovanemu primeru zapisali od 0 točk, če aktivnosti niso bile povezane 
s cilji do 3 točke, če so bili cilji in aktivnonsti popolnoma poravnani in usklajeni.  

2. kriterij (RAT model): načrtovana aktivnost pomeni zamenjavo (1 točka), obogatitev 
(2 točki )oz. transformacijo tradicionalne aktivnosti (3 točke)  

3. kriterij (prirejene ICL rubrike): aktivnost z IKT mogoča učenje osnovnih veščin ali 
reprodukcijo (1 točka) – podpira oz. omogoča konstrukcijo znanja (2 točki), učenci 
ustvarjajo IKT rešitev (3 točke).  

Pri analizi in pripisovanju doseženih stopenj po RAT ali ICL rubrikah je bilo iz zapisov 

ponekod težko natančno določiti stopnjo urporabe tehnologije brez natačnih navodil, ki jih 

prejmejo učenci. Pri določanju smo si pomagali z zapisanimi cilji, kaj so torej učiteji želeli doseči 

z načrtovano aktivnostjo, ne glede na dejansko izvedbo, v katero nimamo vpogleda.  

 

Rezultati 

 

Rezultate analize prikazuje Tabela 2, iz katere je razvino, da je po prvem kriteriju 61% 

analiziranih primerov doseglo najvišjo stopnjo, medtem ko pri uporabi drugega in tretjega 

kriterija ugotovimo, da večina doseže drugo stopnjo (51% oz. 59%). 
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    0t 1t 2t 3t 1t 2t 3t 1t 2t 3t 

O

Š 

razredni 

pouk 1 4 1 8 4 8 2 9 5 / 

O

Š 

slovenščin

a / / 1 3 1 1 2 4 / / 

S

Š 

slovenščin

a 1 2 / / 1 1 1 1 2 / 

O

Š tuji jeziki 1 / 1 4 5 1 / 4 2 / 

S

Š tuji jeziki / / / 6 1 4 1 2 4 / 

O

Š 

matematik

a / / 1 3 2 2 / 1 3 / 

S

Š 

matematik

a / / 2 1 / 1 2 1 2 / 

O

Š 

naravoslov

je / 1 / 1 / 1 1 / 1 1 

S

Š 

naravoslov

je / 1 1 4 1 4 1 2 4 / 

O

Š 

družboslo

vje 1 1 2 / / 4 / / 4 / 

S

Š 

družboslo

vje / / 1 1 1 1 / 1 1 / 
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O

Š šport / / / 3 / / 3 / 3 / 

S

Š 

športna 

vzgoja / / / 1 / / 1 / 1 / 

O

Š umetnost / / / 2 / 2 / / 2 / 

S

Š stroka / 1 2 5 2 5 1 2 6 / 

  skupaj 4 10 12 42 18 35 15 27 40 1 

Tabela 2: Razporeditev analiziranih primerov glede na uporabljene kriterije 

V primerjavi treh uporabljenih kriterijev smo najvišjo stopnjo smiselne uporabe IKT 

ugotovili  v kategoriji ujemanja aktivnosti in postavljenih ciljev, najmanjšo pa pri uporabi 

prilagojenih ICL rubrik, kot prikazuje Graf 1.  

 

Graf 4: Primerjava rezultatov glede na uporabljene kriterije 

Od 9 možnih točk so jih analizirani primeri v poprečju dosegli 5,91, pri čemer med 

osnovno in srednjo šolo v poprečju ni bistvenih razlik, kot prikazuje Tabela 3: 

 

OŠ:  1-5 razed OŠ: 6-7 razred OŠ - skupaj Srednja šola poprečje skupaj 

5,35 6,24 5,92 6,13 5,91 

Tabela 3: Poprečne dosežene vrednosti (max. 9 točk) 

Zaradi specifike učencev in pouka v nižjih razredih osnovne šole smo 14 primerov izzvzeli 

pri računanju poprečno doseženih točk glede na predmetna področja in nivo šolanja v Tabeli 

4: 
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osnov

na šola 7 4,8 6 7 5,75 8 7 / 

srednj

a šola 4,3 6,6 6,6 6,2 5,5 8 / 6,12 

 5,65 5,7 6,3 6,6 5,63 8 7 6,12 

Tabela 4: Poprečne dosežene vrednosti gled na predmetna področja 

Diskusija 

 

S stališča projekta smo ugotovili, da je uporaba prilagojenih ICL rubrik manj primerna za 

vrednotenje uporabe tehnologije pri pouku, saj je le 1 analiziran primer dosegel najvišjo 

stopnjo, to je snovanje tehnične rešitve za ciljno publiko, ko so učenci v parih načrtovali, 

samostojno izvedli, posneli ter objavili fizikalni poskus, s katerim so dokazali uporabo svojega 

fizikalnega znanja.  

Pri uporabi RAT modela, je stopnjo transformacije doseglo več učiteljev, ki jim je uspelo s 

pomočjo tehnologije organizirati učne priložnosit tako, da brez uporabe tehnologije to ne bi 

bilo mogoče. Zanimivo je, da je so to stopnjo dosegli vsi primeri športne vzgoje, podroben 

pregled pa je pokazal, da je šlo za snemanje in video analizo določenih prvin z namenom 

pravilnejše izvedbe. Kot slabost RAT modela se je pokazalo relativno nizko razlikovanje na 

drugi stopnji (ojačitve oz. obogatitve), saj je v to kategorijo (predvsem zaradi dodane vrednosti 

avtomatizirane povratne informacije, učne analitike oz. elementov igrifikacije) padlo tudi 

veliko število primerov, ki so po ICL rubrikah dosegli le prvo stopnjo, torej učenje osnovnih 

veščin in reprodukcija, ne da bi se pri tem bistveno spremenil način učenja (npr. uporaba učnih 

kartic za pomnjenje, kvizov za utrjevanje in preverjanje ...  

Še posebej je ta element izstopal pri pouku tujih jezikov (predvsem v osnovni šoli) in pri 

različnih predmetih v prvih dveh triletjih osnovne šole, čeprav tudi tukaj najdemo primere 

dobre rabe, ki močno odstopajo od poprečne rabe tehnologije pri pouku. Pod poprečje 

doseženih točk odstopajo primeri pri slovenščini v srednji šoli, vendar na osnovi treh 

analiziranih primerov, katerih prevladujoča značilnost je uporaba prezentacijskega orodja PPT 

za pripravo govornih nastopov, ne moremo sklepati po podpoprečni rabi tehnologije pri 

pouku.  

Pri zapisovanju ciljev so največ težav imeli tisti učitelji, ki so obrazec uporabili za zapis strukture 

učne ure po korakih, ti so namesto ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli zapisovali aktivnosti 

posameznega dela ure. Če bi lahko v primeru A pri Sliki 3 še lahko sklepali, da želi učitelj pri 

učencih razvijati digitalno kompetenco, pa je primer B jasen prikaz zapisa ciljev, ki učtelja 

vodijo v tehnologijo in ne v učenca usmerjen pouk. 
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Slika 3: Napačno zapisani cilji (Primer A in Primer B)  

 

Zaključek 

 

Spremenjene družbene, tehnološke in gospodarske okoliščine zahtevajo spremembe 

tudi v izobražeanju, kjer tehnologija postaja eden izmed vedno bolj samoumevnih dejavnikov 

poučevanja in učenja. Če večina učiteljev nima večjih težav pri uporabi tehnologije, ko se 

pripravlja na pouk, pa so razmere drugačne, kadar uporabljamo tehnlogijo v podporo procesu 

učenja. Ustvarjanje učnih priložnosti, v katerih bodo učenci laho pridobivali nova znanja in 

razvijali svoje kompetence od učitelje zahteva nov način razmiššljanja, začenši z načrtovanjem, 

učitelji pa potrebujemo orodje, s katerim lahko preverimo, ali je načrtovana raba IKT smiselna 

in pedagoško upravičena.  

Analilza je pokazala, da je za učitelje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT 

najprimernejša RAT lestvica, pri čemer se moramo nenehno preizpraševati o dodani vrednosti, 

ki jo uporabljena tehnologija prinaša v proces poučevanja in učenja. Da bi ugotovili, če so 

načrtovane aktivnosti tudi dejansko omogočile doseganje zastavljenih ciljev, bi morali 

raziskavo nadgraditi z refleksijo učiteljev in opazovanjem pouka. Tudi pri analizi oddanih 

primerov bi bilo smisleno vključiti učitelje, ki bi lahko natančneje opisali povezavo med cilji in 

aktivnostmi, kar bi lahko privedlo do sprememb v vrednotenju posameznih aktivnosti.  

Menimo, da bi bilo v projektu treba pripraviti bolj poglobljeno usposabljanje artikulacije ciljev 

in načrtovanja aktivnosti, ki omogočajo njihovo doseganje, hkrati pa učitelje spodbujati k 

transformaciji pouka in ne le zamenjevanju tradicionalnih aktivnosti z uporabo tehnologije. V 

primerjavi smo ugotovili, da je večje število učiteljev načrtovalo primere, ki so izhajali iz 

primerov dobre rabe, ki so jih spoznali na prejšnjih usposabljanjih. Njihova javna objava je 

lahko torej pomemben prispevek k preobrazbi, vendar je treba učitelje spodbujati, da primere 
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nadgradijo in jih prilagodijo svojim učencem in učnim situacijam, ter jih opolnoomčiti, da bodo 

tudi samostojno raziskovali, preizkušali ter delili svoje izkušnje.  
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ALI JE UČITI SE PYTHON S POMOČJO PYTHONA NEIZOGIBNA 

REKURZIJA?  
Learning Python with Python – it is an inevitable recursion? 
 
Vinkoslav Galešev, Udžbenik.hr, Zagreb, Hrvatska 
 
Povzetek 
Programski jezik Python sve više se uvodi u nastavne programe visokih i srednjih škola. Unazad 
par godina nastoji ga se uvesti i u osnove škole. Pored nesumnjivih prednosti, programski jezik 
Python ima i svojih nedostatka, posebice u segmentu jezične sintakse koja početnicima, odnosno 
mlađim učenicima, može stvarati poteškoće u svladavanju vještine programiranja. 
Kako bi se učenicima olakšalo svladavanje sintaktičkih pravila i omogućila veća usmjerenost na 
primjenu programiranja u rješavanju problema, razvili smo programski paket Poskok. Sastoji se 
od osam metodičkih modula. Osnovne značaje modula su grafičko sučelje, izbornik naredbi, 
prikaz trenutnih vrijednosti varijabli, precizan i učenicima razumljiv detektor pogrešaka, 
izvođenje programa korak po korak te automatsko iscrtavanje dijagrama toka. U početnim 
modulima naglasak je na zadavanju naredbi pomoću programski vođenog grafičkog sučelja i 
automatskom generiranju programskog koda. U završnim modulima postupno se sve više 
zahtijeva samostalno pisanje, uređivanje  i izvođenje programskog koda. 
 
Ključne besede: programski jezik Python, programski paket Poskok, programiranje, metodika 
poučavanja programiranja. 
 
Abstract 
Python programming language, increasingly infixes in teaching curriculumes of high schools and 
colleges. A few years back, attempt has been made to include it even in elementary schools. 
Besides unquestionable advantages, Python programming language has its shortfalls especially 
regarding a segment of  language syntax which for the begginers, respectively  younger 
students, may cause difficulties in mastering the skill of programming. 
To facilitate students in overcoming syntax rules and to enable greater focus on usage of 
programming due to problem solving issues, we developed programming package „Poskok“.  It 
consits of eight methodical modules. Basic module properties are the following: graphical 
interface, commands menu, display of current variables value, precise and student level 
comperhensible detector of faults, running the programme step by step as well as automatic 
rendering of the flow chart. The emphasis in  the initial modules indicates on giving orders by 
using programme driven graphical interface along with automatic generation  of the program 
code. In the final modules independent writing, editing and running the program code requires 
more and more, in a gradual manner. 
 
Keywords: Python programming language, Poskok program package, programming,  methods 
of teaching programming 
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Uvod  

 

Unazad nekoliko godina u obrazovne programe naših srednjih škola počeo se uvoditi programski 
jezik Python. Ideja da ga se koristi u cjelokupnoj "obrazovnoj vertikali", od primarnog do 
tercijarnog obrazovanja, inicirala je njegovo uvođenje i u nastavne programe osnovnih škola. Ta 
intencija (ponovo) otvara stare dileme:  

• Treba li poučavati programiranje u primarnom obrazovanju?  

• Koji programski jezik je primjeren za početnike?  

• Treba li učenike poučavati programirati ili je važnije naučiti ih rješavati probleme, tj. 
računalno razmišljati (engl. computational thinking)? 

Ova otvorena pitanja aktualna su u stručnim krugovima ne samo u nas, nego i u svijetu. Na 
primjer, u SAD-u se od 2016. godine provodi treća po redu revizija kurikuluma računalstva (engl. 
computer science) u primarnom i sekundarnom obrazovanju. Jedan od ciljeva je i ekstenzivno 
poučavanje računalne znanosti u osnovnim školama, a time i uvođenje programiranja. Međutim, 
neki se protive tome naglašavajući da nije potrebno da svi učenici nauče programirati, ali je 
nužnu da svi nauče razmišljati (Felker, 2013; Shein, 2014). 
Kako bilo, ovdje ćemo se usredotočiti na pitanje odabira programskog jezika za početnike. Mnogi 
fakulteti u svijetu već neko vrijeme imaju Python u svojom nastavnim programima. Godine 2014. 
Python je pretekao Javu i postao najpopularniji programski jezik u uvodnim silabusima 
programiranja na najprestižnijim sveučilištima u SAD (Guo, 2014). 
Trend uvođenja Pythona u sekundarno obrazovanje također je zamjetan na svjetskoj razini. 
Provedeno je mnogo usporednih analiza Pythona u odnosu na ostale programske jezike. 
Međutim, prema nama raspoloživim podacima, malo je istraživanja koja se bave pedagoškim 
aspektima njegova uvođenja u nastavne sadržaje primarnog obrazovanja.  
Tijekom odabira programskog jezika za početnike potrebno je uzeti u obzir nekoliko faktora. Prvi 
programski jezik utječe na uspjeh učenika u korištenju i kreiranju algoritama te na rješavanje 
problema pomoću programiranja općenito (Atteq i sur., 2014). Uspjeh nekog programskog jezika 
u profesionalnom okruženju nije ujedno prediktor njegove uspješnosti kao alata za poučavanje 
(Konidari i Louridas, 2014). Također, neki autori upozoravaju da rezultati koje učenici postižu na 
predmetima programiranja ne koreliraju visoko s njihovim ostalim akademskim postignućima 
tijekom obrazovanja (Bubica, Mladenović, Boljat, 2013).  
Nesumnjivo, programski jezik Python ima svojih prednosti. Primjerice, jednostavna i fleksibilna 
sintaksa, neposredna povratna interpretacija koda, jednostavna uporaba modula itd. Na osnovu 
toga neki istraživači zaključuju da Python olakšava kako poučavanje tako i njegovo učenje 
(Grandell i sur., 2006). 
Unatoč prednostima, Python ima i svoje nedostatke. Spomenut ćemo neke koje po našem 
mišljenju početnicima zadaju najviše poteškoća. 
Za razliku od drugih programski jezika, input vrijednost je inicijalno string. To od početnika u 
programiranju zahtijeva svijest o razlikovanju tipova podataka i vještinu konvertiranja iz jednog 
tipa u drugi već kod najjednostavnijih zadataka.  
Tijekom detektiranja sintaktičkih pogrešaka Python ponekad vraća poruke koje su teže 
razumljive i iskusnim programerima. Primjerice, za pogrešno upisanu naredbu: 

>>> print('zbroj je) 
Pythonov interpreter javit će poruku: 

SyntaxError: EOL while scanning string literal 
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što nije nimalo intuitivno, iako je pogreške relativno trivijalna. 
Istraživanja autora koji su se bavili pitanjem odabira prvog programskog jezika za početnike 
ukazuju da programski jezik Python ima svojstva koja su posebice  problematična početnicima, 
čak i u srednjoj školi: uvlačenje programskog koda udesno (indent), asimetrični raspon (range), 
uporaba dvotočke, komplicirani input, nužnost uporabe modula, odnosno biblioteka, za iole 
složenije radnje (Konidari i Louridas, 2014). Podsjetimo da učenici imaju teškoća u manipuliranju 
apstraktnim konceptima, čak i ako je sintaksa za njihovu provedbu jednostavna (Grandell i sur., 
2006). 
U nastojanju da se programski jezik Python približi početnicima, razvijeno je nekoliko online 
vizualnih rješenja. Na primjer: Code Studio (https://studio.code.org/courses), Google Blockly 
(https://developers.google.com/blockly), Python Tutor (http://pythontutor.com/visualize.html) 
i drugi.  
Iz različitih razloga nijedna od tih online aplikacija nije cjelovito rješenje koji bi se moglo primjeni 
u nastavi u našim osnovnim školama. Posebice se to odnosi na problem lokalizacije korisničkog 
sučelja i sustava pomoći, što je početnicima izuzetno važno. Stoga smo odlučili kreirati vlastito 
programsko rješenje koje smo nazvali Poskok.  
 
 

Programski paket Poskok 

 
Poskok predstavlja pokušaj da pomoću Pythonovog koda učenike (na)učimo osnovama Pythona. 
Iako to pomalo podsjeća na aforizam "da biste naučili Python morate znati Python", mišljenja 
smo da je to moguće. Od tuda, inače, izvire i naslov ovoga članka. 
Prije no što ga detaljnije opišemo, potrebno je naglasiti da je paket Poskok prije svega metodičko 
sredstvo, a ne alat za programiranje. 
 

S ciljem ostvarenja početne metodičke ideje, kreirali smo specifične funkcionalne elemente: 

• Izbornik naredbi: Učenik bira koju vrstu naredbi želi upotrijebiti (input, pridruživanje ili print) 
pa popunjava unaprijed zadane kontrole vrijednostima ili željenim porukama. U primjeru na 
slici 1, klikom na kružnu tipku sa strelicom aplikacija automatski generira  kompletnu 
Pythonovu naredbu: 

b = int(input('Upiši b: ')) 
 

 
Slika 1.  Izbornik naredbi 

 
Svrha izbornika je naučiti učenika pravilno upotrebljavati vrstu naredbi. Na taj način 
fokusiramo ga na semantiku problema, a ne na sintaksu naredbi. 

https://studio.code.org/courses
https://developers.google.com/blockly/
http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit
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• Status varijabli: Prikazuje formirane varijable i njihove trenutačne vrijednosti. U svrhu veće 
zornosti, brojčane varijable se ispisuju crvenom bojom, a string varijable plavom bojom 
(slika 2). 

 
Slika 2. Prikaz trenutnih vrijednosti varijabli 

 

• Postupno izvođenje programa: Programski kôd moguće je izvoditi postupno pomoću 
posebnih kontrola. Ovakav način izvođenja naročito dolazi do izražaja tijekom izvršavanja 
složenih naredbi kao što su logički uvjeti i programske petlje.  

• Dijagram toka: Automatsko iscrtavanje dijagrama toka udruženo s postupnim izvođenjem 
programa vodi ka stvarnom razumijevanju izvršavanja programa i složenih naredbi (slika 3). 

 
Slika 3. Dijagram toka  

 

• Interpreter pogrešaka: Budući da se u početku od učenika ne zahtijeva poznavanje sintakse, 
Pythonovu interpretaciju pogrešaka zamijenili smo novim sustavom pomoći. Vlastiti parser 
i interpreter omogućili su nam kreiranje preciznih povratnih informacija, što za učenike ima 
dodatnu didaktičku vrijednost.  

 
Budući da se znanje učenika mijenja tijekom učenja i da se metodika poučavanja treba tome 
prilagođavati, svladavanje osnova programskog jezika Python realizirano je kroz osam 
jednostavnih, metodički postupnih aplikacija tj. modula. Postupnost se ogleda u tome što u 
početnim modulima učenik ne mora poznavati sintaktička pravila da bi nešto isprogramirao. U 
višim modulima sve više dolazi do izražaja stečeno znanje i njegova primjena pa se od učenika 
zahtijeva samostalno upisivanje, uređivanje i izvođenje naredbi.  
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Poskok 1 

 
Prva aplikacija u paketu namijenjena je početnicima najmlađe dobi koji još nisu u potpunosti 
svladali pisanje na računalu. Temelji se na kornjačinoj grafici ugrađenoj u Python (modul Tkinter).  
Prema Piagetu,  djeca u dobi od 7 do 11 godina funkcioniraju na stupnju konkretnih operacija, 
pa apstraktno mišljenje još nije razvijeno (Piaget i Inhelder, 1978). To znači da učenici u nižim 
razredima osnovne škole nisu u stanju koristiti apstraktni programski jezik za rješavanje 
konkretnih problema. Međutim, Papert je pokazao da se uporabom računala i robotske kornjače 
upravljane programskim jezikom Logo Piagetovi razvojni stupnjevi mogu djelomice prevladati 
(Papert, 1980), odnosno da se razumijevanja apstraktnih pojmova može ubrzati.  
Problem svladavanja formalnih sintaktičkih pravila u ovoj je aplikaciji sveden na minimum. To 
smo postigli tako što smo umjesto standardnih programskih naredbi uveli „programske akcije“. 
Učenik ne upisuje naredbe, nego se one zadaju klikanjem mišem na odgovarajući tipku ("akcijsku 
naredbu"). Klikom na nju pokreće se odgovarajuća akcija kornjače, a ujedno se u okviru Naredbe 
generira njen zapis (na lokaliziranom ili na engleskom jeziku).  
 

 
Slika 4. Sučelje modula Poskok 1 

 
Jedan od čestih uzroka pogrešaka u radu s kornjačinom grafikom jest status pera kornjače. Npr., 
ako je pero podignuto, naredbe kretanja nemaju vidljiv učinak – kornjača se kreće, ali ne ostavlja 
trag. Kako bismo učenicima olakšali uvid u stanje kornjačina pera, kreirali smo panel Pero s 
tipkama koje imaju ugrađen grafički indikator trenutnog svojstava pera. 
Modul Poskok 1 pokriva programski sadržaj od desetak osnovnih kornjačinih naredbi do 
programske petlje, što osigurava crtanje i nešto složenijih likova.  
 

Poskok 2 

 
Od ovog modula nadalje upotrebljavaju se standardne naredbe programskog jezika Python za 
ulaz, pridruživanje vrijednosti i izlaz. Posebnost jest u tome što učenik ne piše naredbe, nego iz 
glavnog izbornika bira što želi činiti (input, pridruživanje vrijednosti ili print).  
U funkcionalnom smislu, Poskok 2 je simulacija Pythonovog IDLE-a, ali na grafički način (slika 5).  
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Slika 5. Sučelje aplikacije Poskok 2 

 
U okviru Naredbe generiraju se naredbe na osnovu odabira u glavnom izborniku, u sredini je 
okvir Varijable za prikazivanje trenutnih vrijednosti varijabli, a desno je okvir Izvršavanje u kojem 
se izvode naredbe za input i print. 
Nakon što učenik uz pomoć izbornika naredbi formira naredbu, ona će se izvršiti u okviru 
Izvršavanje, slično kao u IDLE-u. Time smo postigli da učenik uopće ne mora znati sintaksu input 
i print naredbe da bi počeo programirati.  
 

Poskok 3 do Poskok 6 

 

Ovi moduli su kumulativna metodička nadogradnja Poskoka 2.  

 

Poskok 6 do Poskok 8 

 
U ovim modulima se više ne koristi izbornik naredbi, nego učenik samostalno upisuje programski 
kôd, slično kao u programskom editoru Pythona.  
Zbog složenosti naredbi koje obrađuju (Poskok 6 - naredba if, Poskok 7 - petlja for i Poskok 8 - 
petlja while), ove tri aplikacije imaju okvir Dijagram toka u kojem se automatski iscrtava dijagram 
toka. Vizualna prezentacija izvršavanja programskog koda pomaže učenicima u razumijevanju 
njegovog izvođenja, što posebice dolazi do izražaja tijekom postupnog izvođenja složenih 
naredbi kao što su logički uvjeti (slika 6) i programske petlje. 
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Slika 6. Sučelje aplikacije Poskok 6 

 
Tijekom izvođenja programa u postupnom načinu, trenutačna naredba ispisuje se na crvenoj 
podlozi (u okviru Naredbe), a u dijagramu toka trenutačni blok iscrtava se crvenom bojom. 
Pomoću crveno obojanih strelica učenik prati slijed izvođenja programa. Takav način vizualizacije 
pridonosi analizi programskog rješenja i otkrivanju konceptualnih pogrešaka.  
 
 
Zaključek  

 

Programski paket Poskok zamišljen je kao pomoć u poučavanju i učenju programskog jezika 
Python u primarnom obrazovanju. Paket je još u fazi razvoja i pronalaženja optimalnih 
pedagoških i metodičkih rješenja. 
Trenutačno postoji niz otvorenih pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u idućoj fazi razvoja i 
primjene paketa. Planiramo istražiti nekoliko problemskih segmenata: 

• Za koje dobne skupine je pojedina aplikacija iz paketa (metodički) najprimjerenija? 

• Da li programski strukturirana pomoć u svladavanju sintakse zapravo odmaže učeniku u 
stjecanju trajnih i prenosivih kompetencija? 

• Može li se učenje potaknuti/ubrzati ugradnjom sustava kontekstualnih uputa koje bi 
upućivale učenika na odgovarajuće dijelove gradiva? 

• Kojim dodatnim tehnikama postići metodički balans između razumijevanja izvođenja 
programa i njegove sintaktičke zahtjevnosti? 

Iako su rezultati pilot primjene paketa Poskok u nastavi ohrabrujući, temeljno pitanje 

postavljeno u naslovu ovoga članka ipak ostaje otvoreno i treba ga cjelovito i svestrano 

evaluirati. 
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FIT – FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA ŠC KRANJ 

FIT – Festival of innovative technologies on SC Kranj 
 
Andrej Arh, ŠC Kranj 
 
Povzetek 
 

Novosti in tehniške vede, ki nam jih prinaša moderni čas, bodo najbolj zaznamovale mlade in 
prihodnje generacije. V prejšnjem desetletju se na osnovnih šolah še prav nič dosti ni govorilo o 
programiranju, kaj šele, da bi te vsebine tudi poučevali. Tako bi se osnovnošolci lahko lažje 
odločili za določen tehniški poklic, saj bi imeli dovolj informacij, da bi vedeli, če jih ta poklic sploh 
zanima. Pokaže se tudi, da osnovnošolski učitelji velikokrat nimajo ne ustreznih kompetenc in ne 
strokovne podpore za izvajanje takšnih vsebin. V ta namen, da bi osnovnošolcem približali to 
znanje, smo na našem šolskem centru organizirali poletni tabor FIT – festival inovativnih 
tehnologij, kjer lahko med poletnimi počitnicami učenci pridejo na enotedensko izobraževanje. 
Na voljo sta bila dve delavnici, in sicer izdelava Arduino aplikacij ter izdelava mobilnih aplikacij 
za OS Android. V članku je predstavljen opis poteka delavnice za arduino in orodij, ki so bila 
uporabljena. 

Ključne besede: Arduino, Tinkercad, programiranje, elektronika, izobraževanje. 
 
Abstract 
 
The novelties and technical sciences brought about by modern times will be most marked by 
young and future generations. In the previous decade, primary schools were still not much talked 
about programming, let alone to teach these contents. In this way, primary school students 
could more easily decide on a particular technical profession, as they would have enough 
information to know if they are interested in this profession at all. It also turns out that primary 
school teachers often do not have the appropriate competencies and professional support for 
the implementation of such content. In purpose to bring the primary school students closer to 
this knowledge, we organized a summer camp FIT - a festival of innovative technologies, where 
students can come for one-week education during the summer holidays. There were two 
workshops, developing the Arduino applications and developing the mobile applications for 
Android OS. The article describes the course of the workshop for the arduino and the tools that 
were used. 
 
Keywords: Arduino, Tinkercad, programming, electronics, education. 
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1. Uvod 

 

Namen prispevka je predstavitev poletnega tabora FIT – festival inovativnih tehnologij ter 

orodij, ki smo jih uporabili med izvajanjem delavnice. Poletni tabor FIT je namenjen predvsem 

osnovnošolcem, ki si želijo spoznati nekaj več na področju elektronike in računalništva. Tabor 

se je odvijal med poletnimi počitnicami, in sicer v sklopu petih dni. Osnovnošolci so imeli na 

izbiro dve delavnici: Izdelava mobilnih aplikacij za android OS in Izdelava Arduino aplikacij.  

Osnovnošolci so med delavnico spoznali, kako preprosto lahko sami za domačo uporabo 

zgradijo svojo aplikacijo, kako jo povežejo s senzorji in aktuatorji. Spoznali so osnovne pristope 

zajemanja in obdelave signalov, ki jih pridobimo s senzorji, ter izhodne enote oz. aktuatorje, 

kako jih umerimo, vodimo in naredimo povratno regulacijsko zanko. S tem znanjem lahko 

osnovnošolci samostojno in brez težav začnejo razvijati svoje aplikacije. V tem članku vam bomo 

predstavili tudi orodje Tinkercad, ki ga uporabljamo za virtualno programiranje Arduino plošče. 

S tem spletnim orodjem in projektorjem smo si olajšali delo tudi pri demonstraciji vezave 

elektronskih komponent, saj nekateri osnovnošolci nimajo veliko elektrotehniškega znanja s 

področja branja elektro načrtov in električnih shem. Dobra lastnost tega orodja je ta, da lahko 

vezje najprej sestavimo s tem orodjem, napišemo programsko kodo in testiramo s simulacijo. 

Skratka, vezje in kodo lahko testiramo, še preden kupimo elektronske elemente. 

 
 

2. FIT – festival inovativnih tehnologij 

 

V letu 2016 smo se po zgledu fakultete za elektrotehniko odločili, da bomo med počitnicami 

izvedli delavnico za osnovnošolce. Ponudili smo jim več vrst delavnic, zanimanja pa je bilo le za 

razvijanje Android in Arduino aplikacij. Menimo, da so take delavnice zelo dobre za učence, ki 

jih ta tematika zanima. Ker imajo včasih osnovnošolski učitelji tehnike premalo znanja in 

strokovne podpore, učenci tako ne morejo priti do ustreznih informacij. Zdi se nam, da je to za 

učence enkratna priložnost, da pobližje spoznajo elektrotehniko, računalništvo in mehatroniko 

oz. da si pridobijo prave informacije o pravilnosti izbire za nadaljnje izobraževanje v srednji šoli. 

 

 

3. Arduino  

 

Arduino je mikrokrmilnik na matični plošči, ki je zasnovan tako, da bi bil postopek z uporabo 

elektronike v multidisciplinarnih projektih bolj dostopen. Strojno opremo sestavljajo 

odprtokodna oblika plošče in 8-bitni mikrokontroler Atmel AVR ali 32-bitni ARM (Wikipedija, 

2018). 

Zaradi lahke dostopnosti in nizke cene (50-krat cenejši od LEGO) lahko na spletu najdemo veliko 

projektov, ki jih zgradijo ljubitelji elektronike, predstavijo pa v obliki blogov, forumov in Youtube 

videoposnetkov. Poleg tega lahko na spletu najdemo zelo pestro izbiro raznih senzorjev, 

aktuatorjev, kontrolnikov in ostalih elementov, ki se povezujejo z arduinom.  
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Tudi IDE je brezplačen. V njem pišemo izvorno kodo programa. Je enostaven za uporabo ter 

omogoča vključevanje že zgrajenih knjižnic programov za različne komponente, kot so npr: 

koračni motorji, ultrazvočni senzorji, merilniki temperature itd. 

 

Izvorna koda je skupina navodil napisana v programskem jeziku, namenjena lažjemu 

razumevanju in hitrejšemu razvoju. Izvorna koda se lahko prevede s pomočjo prevajalnika v 

strojno kodo pred razpošiljanjem ali pa uporabniški računalnik program sam prevede v bitno 

kodo s pomočjo prevajalnika JIT (Wikipedija, 2018). 

 

 

4. Tinkercad orodje za demonstracijo, simulacijo ter testiranje vezja in kode 

 

Tinkercad je programska oprema, ki nam omogoča ustvarjanje digitalnih 3D predmetov. Te 
predmete lahko natisnemo s 3D tiskalnikom. Leta 2001 sta Kai Backman in Mikko Mononen 
ustvarila Tinkercad, ki je prva 3D platforma in je na voljo na spletu (Edutechwiki, 2018). 
 
Tinkercad je torej spletna aplikacija, ki je bila nedolgo nazaj razširjena tako, da nam sedaj preko 

brskalnika omogoča, da si sami sestavimo elektronsko vezje, ga sprogramiramo in nato lahko 

preverimo pravilnost delovanja vezja in kode. Aplikacija se je izkazala tudi kot zelo dober učni 

pripomoček pri delavnici z osnovnošolci, ki imajo pomanjkljivo znanje elektrotehnike. S 

pomočjo te aplikacije smo jim lahko na lažji in bolj razumljiv način predstavili priklop 

elektronskih elementov. 

 

 

Slika 4: Demonstracija vezja z orodjem Tinkercad (Vir: lasten) 

Na zgornji sliki lahko opazimo glavne prednosti te aplikacije. Na voljo imamo najrazličnejše 

elemente, in sicer: arduino, različne protoboarde, LED, upore gumbov, motorje, 

potenciometre, ultrazvočne senzorje, senzorje svetlobe … Ko povežemo vse elemente z 

arduinom, lahko napišemo program. Če smo le to pravilno napisali, lahko vse skupaj 

preizkusimo s simulacijo. Omogoča nam tudi uporabo serijskega monitorja, preko katerega 
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lahko med izvajanjem programa izpisujemo vrednosti. Aplikacija ima vgrajen razhroščevalnik, s 

katerim lahko iščemo semantične napake, opazujemo vrednosti spremenljivk, hkrati pa je to 

tudi njena bistvena prednost pred arduinom, saj nam ta tega ne omogoča.  

Dobra lastnost tega orodja je tudi ta, da lahko tisti, ki se še nikoli niso srečali s programsko kodo, 

program sestavijo blokovno.  

 

 

Slika 5: Prikaz blokovnega sestavljanja programa in običajnega programiranja (Vir: lasten) 

Kot vidimo na zgornji sliki, je na levi strani predstavljena možnost postavljanja blokov, na desni 

strani pa se avtomatsko generira koda. Tako se tudi tisti, ki ne znajo programirati, naučijo 

programske kode in algoritemskega razmišljanja. 

 

 

5. Potek delavnice Arduino 

 

Pri tem delu smo v aktivu natančno definirali cilje, aktivnosti, vire in določili terminsko časovnico 

dogodkov. Za uspešno izvedbo projekta je potrebno njegovo temeljito in premišljeno 

načrtovanje. Klasen pravi, da bodo neučinkovito in površno načrtovanje ter priprava povzročili 

slabo vzpostavitev projekta, kar posledično privede do nedoseganja zadanih ciljev (Klasen, 

2003). 

 

Po uvodnem srečanju smo s skupino začeli z delom. Že takoj na začetku je bilo jasno, da vsi 

nimajo istega predznanja, zato je bilo potrebno še posebej paziti, da delavnica ne bi potekala 

prehitro, saj smo si zadali cilj, da bodo ob koncu vsi zgradili mobilnega robota, ki se lahko ročno 

ali avtonomno pomika po prostoru.  

 

Delavnico smo razdelili na šest ključnih sklopov, ki na koncu pripeljejo do želenega zaključka, in 

sicer: 

a) Najprej smo si ogledali Arduino ploščo in njene ključne elemente, nato pa začeli s 

preprostimi digitalnimi signali in njihovimi lastnostmi. Pogledali smo si, kako si s 

protoboardom pomagamo pri vezavi, kako povežemo elemente v želeno vezje, za vsako 
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vajo pa smo vezje predstavili z orodjem Tinkercad, kar je zelo olajšalo in pohitrilo sam 

potek delavnice. Na protoboardu smo povezali štiri tipke in tri LED ter jih povezali z 

arduinom. Sledile so preproste vaje, kjer smo sproti spoznavali programsko kodo. Cilj 

tega sklopa je bil zgraditi preprost semafor z nekaj dodatnimi funkcionalnostmi. Sproti 

smo lahko opazovali pozitivne odzive na podano znanje. 

b) Analogne vhode smo predstavili kar s potenciometrom in kaj hitro smo ugotovili, da jim 

tudi ta del ni predstavljal posebnih težav. Potenciometer smo nato nadomestili z 

drugimi senzorji, kot so merilnik svetlobe, ultrazvočni senzor in temperaturni senzor. V 

tem sklopu smo zgradili tudi merilnik razdalje. Med spoznavanjem snovi so udeleženci 

že razpravljali o idejah, kako bi to lahko še uporabili v drugih aplikacijah. 

c) Arduino žal ne omogoča pravega analognega izhoda, lahko pa to dosežemo s PWM – 

pulzno širinsko modulacijo. Tu smo spoznali, kako lahko s povratno regulacijsko zanko 

zvezno vplivamo na proces. Cilj končne vaje je bil zgraditi regulator svetlobe v prostoru. 

d) Spoznali smo dve vrsti servo motorjev, in sicer glede na tip regulacije. Najprej smo 

uporabili pozicijskega, ki ima omejen kot gibanja, nato pa še hitrostnega, ki se vrti z 

želeno hitrostjo. Cilj prvega je bil vključiti do sedaj vso pridobljeno znanje in zgraditi 

semaforizirano parkirišče z zapornico, za slednjega pa upravljati hitrost vrtenja s 

potenciometrom. 

e) Z IR upravljalnikom se je srečal že vsak, saj jih imamo doma, ko upravljamo s 

televizorjem, modemom, projektorjem itd. To področje jih je še posebej navdušilo, saj 

so takoj spoznali, da bodo s tem lahko upravljali mobilnega robota.  

f) Zadnji dan tabora je bil namenjen za končni projekt. Robota in njegove funkcije so gradili 

postopoma, zato smo jim pustili prosto izbiro, kakšne dodatne funkcionalnosti bodo 

vključili v svojega robota. Menimo, da so včasih vseeno potrebovali našo pomoč, saj je 

bilo v kratkem času usvojenega veliko znanja, ki pa ga vsi še niso uspeli spretno 

uporabiti. Sami jim sicer ob težavah nismo podajali končnih rešitev, saj menimo, da je 

za učeče se bolje, če sami napišejo pomanjkljivo kodo, kakor da jim kar podamo rešitev, 

saj to vodi v nadaljnjo raziskovanje in razmišljanje. 

 

 

6. Refleksija in povzetek analize 

 

Po koncu izvedenega festivala smo udeležene ustno povprašali o zadovoljstvu. 

Zastavljenih je bilo šest vprašanj: 

- Delo v času festivala inovativnih tehnologij je drugačno kot v času 

rednega pouka. Ali ti je bil drugačen način dela všeč? Utemelji. 

- Ali meniš, da si se veliko naučil v času festivala? 

- Ali si pri delu aktivno sodeloval? 

- Kaj te je oviralo, da bi bolj aktivno sodeloval?  
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- Ali je bila razlaga mentorja ustrezna? Kaj je bilo dobro in kaj ne? 

- Kako bi ocenil delo mentorja? 

Spodbuden rezultat se je pojavil že ob prvem vprašanju, kjer so v večini podkrepili takšen način 

dela. Med utemeljitvami so izstopala mnenja, da je takšen način dela 'razblinil' rutino učnih ur 

preko šolskega leta, da jim je veliko bolj všeč praktično delo kot učenje teorije, da so lahko delali 

tudi skupinsko in bili ustvarjalni. Delež lahko podkrepimo s trditvami udeležencev, da so znanje, 

ki so ga potrebovali za uspešno dokončanje projekta v večini dobili od učitelja. Prav tako so vsi 

potrdili, da so aktivno sodelovali z ostalimi sošolci, se učili eden od drugega in s tem krepili 

socialne veščine, ki so bile tudi definirane kot eden izmed pomembnih ciljev.  

 

Tisti, ki pa pri svojem delu niso bili tako uspešni kot ostali, pa bi razlog za to lahko našli v razlagi 

Van Thienena, ki ugotavlja, da je odpor do uvajanja novosti odziv posameznika ali skupine v 

situaciji, ki jo doživljajo kot grožnjo obstoječi rutini in kompetentnosti (Van Thienen, 2006). 

 

Iz skupnega povzetka razgovorov je tako razvidno, da je takšen način povečal zadovoljstvo 

učencev. Potrjeno je bilo tudi delo in vložen trud aktiva za mehatroniko, ki je skrbno načrtoval 

festival in ustrezno definiral vse aktivnosti.  

 

 

7. Zaključek 

 

Zadovoljstvo dijakov še posebej podkrepi izjava dijaka: »Pri sodelovanju na tem projektu sem 

se naučil veliko novega. Ker sem delal robota, sem videl, kaj pomeni razvoj, prototipiranje in 

programiranje. Najbolj všeč pa mi je, da bom lahko pridobljeno znanje uporabil za svoj projekt.« 

 

Interdisciplinarne vede, kot je mehatronika, zahtevajo tudi povezovanje učiteljev različnih strok 

za izvajanje projektov. Udeležencem moramo zagotavljati kvalitetne vsebine in praktične 

projekte, ki konkretizirajo teorijo. Predvsem je s strani učiteljev oz. mentorjev potrebno, da tudi 

osnovnošolcem ponudijo projekte, kjer se bodo veliko naučili in pridobili dragocene izkušnje. 

 

Menimo, da sem mora podana teorija oklepati prakse in ne ravno obratno. Tako s praktičnim 

projektom povečamo notranjo motivacijo pri udeležencih, s tem pa tudi osmislimo teorijo.  

 

V naslednji delavnici nameravamo dodati še sklop z bluetooth brezžično povezavo, da bodo 

lahko udeleženci robota upravljali tudi s pametnim telefonom. Menimo, da bo mlade to še bolj 

spodbudilo k ustvarjanju. 

 

S projektom smo pridobili vsi. Zainteresirani udeleženci so se ogromno naučili, prav tako smo 

dodatna znanja pridobili tudi mentorji – od napredovanja v stroki kakor tudi v pedagogiki.  
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IZVEDBA ZAČETNEGA TEČAJA PROGRAMIRANJA 

Basic extracurricular activity of programming 
 
Miha Baloh, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola  
 
Povzetek 
 

V tem prispevku je predstavljen začetni tečaj programiranja. Pri tečaju uporabljamo programsko 
opremo Microsoft Visual Studio. Ker je oprema brezplačna, jo dijaki lahko uporabljajo tudi doma. 
Dijaki v šoli pod vodstvom mentorja izdelajo namizne okenske aplikacije. V prispevku je 
predstavljenih 10 idej o namiznih okenskih aplikacijah, ki jih dijaki 1. letnikov srednješolskega 
tehniškega izobraževanja s primernim vodenjem že zmorejo izdelati. 

Ključne besede: programiranje, Visual Studio, namizne aplikacije, tečaj 
 
Abstract 
 
In this article, basic extracurricular activity of programming is presented. Microsoft Visual 
Studio software is used in Microsoft Windows. Since the equipment is free, students can also 
use it at home. At school students produce desktop windows applications under the guidance 
of a mentor. The article presents 10 ideas of windows desktop applications which students of 
the first year of a technical secondary school are capable of producing under the proper 
mentor guidance. 

Keywords: programming, Visual Studio, desktop applications, extracurricular activity 
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Uvod 
 

Na Šolski center Kranj se vsako leto vključi ogromno novih dijakov, ki jih zanimajo nove 

tehnologije in tehnična znanja. Eno izmed zelo zanimivih področji je prav gotovo programiranje. 

Večina dijakov si močno želi programirati, ampak še nima osnovnega znanja, da bi to počela 

samostojno. Spet drugi dijaki imajo ustvarjeno podobo iz filmov, da človek, ki ima sposobnost 

vdreti v informacijske sisteme, zna napisati kodo, ki zlomi varnostne ključe in zaščite. Motivacija 

po znanju programiranja je ogromna. Moj cilj je, da dijakom ponudim tečaj programiranja z 

zanimivo vsebino, da bodo veščine programiranja pridobili že prvo leto vključitve v Šolski center 

Kranj ne glede na strokovno smer izobraževanja. Torej za vse smeri Srednje tehniške šole ali 

Strokovne gimnazije.  

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi spoznali programiranje, ustvarjali namizne aplikacije, 

pogledali v drobovje programske kode in tudi sami napisali nekaj vrstic kode. Delali bomo z 

orodjem MS Visual Studio in programirali v programskem jeziku C#. To je tudi odlična osnova 

za vse, ki bodo nadaljevali šolanje v smeri računalništva in programiranja (Šolski center Kranj, 

2016). 

Predstavitev razvojnega okolja 

Dijaki pri tečaju programiranja spoznajo integrirano okolje za programiranje (ang. Integrated 

Development Environment, v nadaljevanju IDE). Orodje Microsoft Visual Studio (Slika 1) je 

profesionalno orodje za razvoj sodobnih aplikacij. Programsko orodje dobimo v vrsti izdaje 

Community, kar pomeni, da si ga lahko namestimo brezplačno (Microsoft, 2018). Licenca ja 

namenjena za nekomercialno uporabo. To je velika prednost za učne namene. 

Razvojno orodje Visual C# vsebuje tudi vsa potrebna orodja za razvoj okenskih aplikacij. S 

pomočjo Visual Designer-ja lahko ustvarimo uporabniški vmesnik, ki temelji na t.i. obrazcih 

(Forms). Enostavni projekti lahko vsebujejo en sam obrazec, kompleksnejši pa celo množico 

različnih obrazcev, ki jih uporabnik po potrebi odpira in zapira. Pri gradnji aplikacije na obrazce 

postavljamo gradnike, Visual C# pa sam generira programsko kodo, ki ustreza uporabniškemu 

vmesniku, ki ga oblikujemo (Uranič, 2011). 
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Slika 6: Razvojno okolje Visual Studio 

 

Tečaj je zelo dostopen tudi s finančnega vidika. Strojna in programska oprema potrebna za 

izvajanje tečaja programiranja za Šolski center Kranj ne predstavlja nobenega dodatnega 

stroška, ker se taista oprema uporablja tudi pri formalnem pouku. Prav tako tečaj ne predstavlja 

finančne obremenitve za dijake. Pri nekaterih tečajih je potrebno kupiti osnovni material ali 

drago opremo, na kateri ali s katero lahko izvajamo neko specializirano dejavnost. Tukaj 

nimamo takšnih potreb in zahtev. 

 

Vrste programskih aplikacij 

 

Dijaki najprej spoznajo glavne dele orodja IDE, ki jih bomo med delom ves čas uporabljali. 

Pomembni deli orodja IDE, ki jih spoznamo so: 

• menu nov projekt (New project …), 

• urejevalnik kode (Main window), 

• orodjarna (Toolbox), 

• raziskovalec projekta (Solution explorer), 

• raziskovalec lastnosti (Properties window), 

• menu gradnje (Build menu), 

• menu debagiranja (Debug menu). 

 

V oklepaju so zapisana originalna poimenovanja iz orodja IDE. 

Začnemo vedno s klikom na meni začni nov projekt (New project …). Potem pa se je potrebno 

odločiti, katero vrsto aplikacij bi razvijali. Visual Studio nam omogoča razvoj: 
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• konzolne aplikacije, 

• namizne aplikacije, 

• spletne statične aplikacije, 

• spletne dinamične aplikacije, 

• spletne servis aplikacije. 

 

Konzolna aplikacija je vizualno neprivlačna in pri dijakih ne vzpodbudi velike motivacije. Spletne 

aplikacije od programerja zahtevajo poznavanje najmanj treh osnovnih spletnih jezikov, kot so 

HTML, CSS, in JavaScript in glavni jezik C#. Preden bi začeli s programiranjem C#, bi potrebovali 

ogromno predznanja. Razumeti je potrebno tudi sistem spletnega strežnika, v katerem spletne 

aplikacije tečejo. Rezultati dela niso takoj vidni. To za dijake predstavlja demotivacijo. Torej 

spletne aplikacije so za začetnike prezahtevne.  

 

Okenske aplikacije so na nek način enostavne, ker omogočajo veliko dela z uporabo 

računalniške miške na način »povleci in spusti« ter »klikni in nastavi«. Dijaki na zaslon 

postavljajo razne vizualne gradnike, kar je v začetni fazi lažje razumeti. V nadaljevanju pa pišejo 

programsko kodo in s tem oživijo omenjene gradnike. Kot končni rezultat naredijo namizno 

aplikacijo, ki jo lahko predstavijo svojim prijateljem ali jo še naprej uporabljajo doma. Poleg 

omenjenega pa so tudi vizualno privlačne.  

 

Potrebno je poudariti, da tukaj ne gre za golo učenje računalniških algoritmov, ampak za 

uporabo sodobnih programskih tehnologij, ki se uporabljajo v software industriji in prav to dijaki 

prvih letnikov s primernim vodenjem že zmorejo narediti. 

Potek tečaja 

Odločil sem se, da bomo razvijali namizne aplikacije. Pri programiranju z začetniki se moramo 

zavedati, da začenjamo s čistega začetka. Podobno kot da bi začeli pisati seminarsko nalogo, 

ampak se šele učimo pisati. Pisanje določenih zlogov besed, sklopov kode in kodna ločila za 

dijake v začetku predstavlja zelo zahtevno opravilo. Zato je prav, da delamo počasi in tempo 

prilagajmo napredku. 

 

Aplikacije, ki jih razvijamo v začetku, so zelo kratke in so namenjene predvsem spoznavanju 

okolja, kot so: prvo okno, osnovni gradniki, preprosto računalo, kviz, galerija slik, itd. V 

nadaljevanju uporabimo že pridobljeno znanje in ga nadgrajujemo z novim. Na koncu tečaja 

naredimo težje in bolj obsežne aplikacije, kot so: večokenske aplikacije, sporočilne aplikacije in 

igre. 
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Kot pravi Žagar (2009, str. 129): »Učitelj ne more načrtovati učnih ciljev, ki naj bi jih učenci 

dosegli, saj so ti določeni v učnih načrtih, lahko pa za realizacijo teh ciljev načrtuje metode in 

sredstva, pri čemer je igranje poučnih iger za dijake zagotovo ena od zelo priljubljenih metod.« 

 

 

Obseg in teme tečaja 

Tečaj praviloma izvedemo v obsegu 20 ur, kar pomeni od 2 do 3 šolske ure na teden in s tem 

zadostimo pogoj za opravljene popolnoma proste izbirne vsebine v prvih letnikih šolanja.  

Vnaprej je pripravljenih 10 tem. Glede na sposobnost dijakov sem prilagodil zahtevnost 

posamezne računalniške aplikacije. Odvisno od interesa dijakov se da posamezno aplikacijo še 

bolj nadgraditi in izboljšati. Vsak teden obdelamo eno temo in izdelamo eno računalniško 

aplikacijo. 

 

Tabela 5: Seznam tem 

1.  Prvo okno 

2.  Osnovni gradniki 

3.  Preprosto računalo 

4.  Kratek kviz 

5.  Več-okenska aplikacija 

6.  Galerija slik 

7.  Mini spletni brskalnik 

8.  Različna sporočilna okna  

9.  Zapri vrata 

10.  Labirint 

 

 

Predstavitev aplikacij 

Aplikacije, ki jih na tečaju konkretno sprogramiramo, so v nadaljevanju grafično in opisno 

predstavljene. Sledijo si podobno kot pravi Hvasti (2011, str. 2): »Učne situacije si sledijo tako, 

da je v kasnejših učnih situacijah že aplicirano znanje, ki so ga dijaki pridobili v prejšnjih, zato je 

v takšnih primerih posredovan le namig na način reševanja, ponovne razlage pa niso vključene.« 

Aplikacija Prvo okno 

Pri prvem projektu dijak uporabi gradnik okno (Form) in gradnik gumb (Button). Okno poljubno 

oblikuje in se pri tem nauči nastavljati lastnosti gradnikov (Properties). Končni rezultat je viden 

na spodnji sliki. 

 



 
 

49 
 

 

Slika 7: Prvo  okno 

 

 

Aplikacija Osnovni gradniki 
 

Pri drugem projektu dijak spozna gradnik napis (Label), gradnik skupina (GroupBox), gradnik 

vnosno polje (TextBox), gradnik vnos števila (NumericUpDown), gradnik radio izbira 

(RadioButton) in sporočilno okno (MessageBox). 

 

   

Slika 8: Osnovni gradniki 

 

 

Aplikacija Preprosto računalo 
 

Pri tretjem projektu pozna že vse potrebne gradnike za izgradnjo preprostega računala. Med 

izgradnjo je potrebno dijakom samo osvežiti spomin iz prejšnjega tedna. Bolj zanimivo v tem 

projektu je, da program zna obdelati podatke. Sprogramiramo ga, da zna računati in prikazati 

rezultate najbolj osnovnih računskih operacij. Dijak poljubno oblikuje okno z nastavljanjem 

lastnosti (Properties) na posameznih gradnikih. Pri tem nastavi vrsto pisave (Font), barvo pisave 

(ForeColor) in barvo ozadja (BackColor). 
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Slika 9: Preprosto računalo 

 

 

Aplikacija Kratek kviz 
 

V tem projektu spoznamo nove gradnike, kot so skupinski okvirji (GroupBox), radio gumbe 

(RadioButton), izbira datuma in ure (DateTimePicker), spustni meni (ComboBox), kljukica 

(CheckBox) in multi izbira (CheckedListBox). V ozadju se, pri preverjanju pravilnosti odgovorov 

naučimo pisati in uporabljati krmilni stavek IF. 

 

 

Slika 10: Kviz 

 

 

Večokenska aplikacija 
 

Glavni namen večokenske aplikacije je, da se dijak nauči zgraditi aplikacijo, ki uporablja več 

oken. Glavno okno je prikazano na Sliki 6, skrajno levo. Omogoča nam, da s kliki na izbire 

odpremo podrejena okna. Naredili smo tri podrejena okna. Prvo je namenjeno branju PDF 

dokumenta. Drugo je namenjeno poslušanju glasbe MP3. Tretje okno pa smo uvozili iz 
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prejšnjega projekta (Slika 5). Najprej sprogramiramo posamezno okno, da zna opravljati svojo 

nalogo. Nato vse skupaj povežemo v celoto. 

 

 

   

Slika 11: Več okenska aplikacija 

 

 

Aplikacija Galerija slik 
 

V aplikaciji galerija slik imamo dvo okensko aplikacijo (Slika 7). V aplikaciji ustvarimo okno 

galerija slik (FGalerija) in okno predogled slike (FSlika). V tej aplikaciji se naučimo uporabljati 

nov gradnik okvir slike (PictureBox). V glavnem oknu enakomerno razporedimo šest okvirjev in 

v njih naložimo poljubne slike. Na okvirjih se naučimo uporabljati različne metode velikosti 

(SizeMode). Na voljo imamo izbire: Normal, StrechImage, AutoSize, CenterImage in Zoom. 

Vsaka izmed naštetih možnosti na drugačen način prikaže sliko glede na velikost okna. Ob kliku 

na posamezno sliko v galeriji slik se odpre podrejeno okno predogled slike. Ta nam 

celozaslonsko razporedi sliko in jo pokaže v izvirni ali povečani velikosti. 

 

  

Slika 12: Galerija slik 
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Aplikacija Mini spletni brskalnik 
 

V aplikaciji dijaki spoznajo nov gradnik spletni brskalnik (WebBrowser). Pri programiranju 

aplikacije spoznajo, da je aplikacijo enostavno povezati z internetom. To je v današnjih časih  

nekaj vsakdanjega. Prav je, da se dijaki začnejo spoznavati tudi s področjem povezovanja in 

komuniciranja z internetom. 

 

Slika 13: Mini spletni brskalnik 

 

 

Aplikacija Različna sporočilna okna 
 

Pri aplikaciji Različna sporočilna okna se dijaki naučijo, da je možno gradnik sporočilno okno 

(MessageBox) sprogramirati na več različnih načinov. S tem pa spremenimo izgled in 

funkcionalnost sporočilnega okna. Iz spodnje slike (Slika 9) je razvidno, kakšna sporočilna okna 

v tej aplikaciji naredimo. V glavnem oknu s klikom na poljubno izbiro odpremo pripadajoče 

sporočilno okno. 
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Slika 14: Različna sporočilna okna 

 

 

Igra Zapri vrata 
 

V aplikaciji Zapri vrata dijaki ustvarijo svojo prvo igro. Igra je zato zelo enostavna. Uporablja štiri 

okvirje za sliko (PictureBox), v katerih se pojavljajo slike odprtih in zaprtih vrat. S kliki na sliko, 

ki prikazuje odprta vrata, vrata zapremo. V igro je vključena tudi komponenta naključnega 

izbora (Random). To pomeni, da se odprta vrata naključno pojavijo. Po 20 naključnih pojavitvah 

in uspešnem zaprtju vrat, se igra konča. Kot končni rezultat pa se na zaslonu pojavi sporočilno 

okno. V igro je vključena tudi komponenta časa (DateTime), da za rezultat izpišemo število 

sekund, ki jih tekmovalec potrebuje za dokončanje izziva. 

 

 

Slika 15: Igra zapri vrata 
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Igra Labirint 
 

V tem projektu dijak spozna predvsem dogodke (Events). Za razliko od prejšnjih projektov, kjer 

je večinoma spoznaval predvsem gradnike (Components). Sicer smo se že srečali z dogodki. 

Glavni dogodek do sedaj je bil vedno klik miške (Click). V tem projektu spozna še dogodek vstop 

miške (MouseEnter). Od gradnikov na novo uporabi še gradnik napis (Label) in gradnik slika 

(PictureBox). Gradnik napis (Label) smo izkoristili za gradnjo »zidov« labirinta. Z nastavljanjem 

lastnosti zidove temno obarvamo na poljubno barvo. Na vse omenjene gradnike smo nastavili 

dogodek vstop miške, ki preprečuje prehod miške preko zidov. V primeru vstopa miške v 

področje zidu, programsko prestavimo računalniško miško igralca na začetno koordinato (0,0), 

ki je v zgornjem levem kotu okna. Torej, s tem smo določili pravilo, da lahko potujemo od 

začetka proti koncu samo po sivih, svetlo obarvanih predelih, ki predstavljajo hodnike. 

 

 

Slika 16: Igra labirint 

 

 

Refleksija 
 

Po tečaju anketiranje dijakov ni bilo izvedeno. V prihodnosti nameravam pridobiti tudi mnenja 

dijakov, ker bo to sestavni del tečaja. Med izvedbo so se dijaki večkrat spontano odzvali, 

predvsem tisti, ki jih je programiranje zanimalo že prej. Njihova radovednost in motivacija se z 

novo pridobljenim znanjem samo še povečujeta. Dijaki se razživijo, veliko sprašujejo, boljši celo 

predlagajo nadgradnje in izboljšave aplikacij. Na primer v aplikaciji labirint so predlagali dve 

poti. Prava pot je vodila do »zaklada«, druga pot pa do »pasti«. 
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Pri konkretnem pisanju programske kode pa pogosto nastanejo težave. Takrat brez pomoči 

učitelja zagotovo ne gre. Zelo očitno je, da si dijaki lažje zapomnijo in osvojijo, kako se kaj naredi 

v vizualnem načinu programiranja. Pri golem pisanju programske kode pa nastanejo težave. Ena 

izmed prednostnih želja dijakov je ravno samostojno programiranje, kar pa, žal, v obsegu 20 ur 

ni možno osvojiti. Ko jim prepustim samostojno pisanje kode, se pokaže, da je za osvojitev te 

veščine potrebno še veliko ponavljanja in utrjevanja.  

 

Konkretne aplikacije so dijakom všeč, zdele so se jim zelo poučne, saj so uporabili vse teoretično 

znanje na praktičnih primerih. Med izvedbo jim pokažem celoten postopek izdelave od 

praznega okna do končne aplikacije. Na ta način jim ponudim veliko znanja. Pridobljeno novo 

znanje pa je dijakom pomagalo pri prehodu na objektne jezike in tudi pri programiranju v drugih 

integriranih programskih okoljih (IDE). Vsak teden vnaprej jih je zanimalo, kaj bomo 

programirali naslednjič. Z nestrpnostjo so se veselili naslednje aplikacije. 

 

Zaključek 

 

Cilj, ki sem si ga na začetku zastavil, sem na koncu tudi izpolnil. Tečaj se je izkazal za zelo 

motivirano oblikovan in prilagojen za dijake 1. in 2. letnikov. Pokazatelj je, da se na razpis za 

tečaj prijavi več kot 20 dijakov in večina uspešno sodeluje do konca.  

 

Prednost predstavljenega tečaja programiranja je, da ga je možno izvesti s katerim koli 

sodobnim programskim jezikom (C#, Java, Python, C++). Kar pomeni, da učitelji iz drugih 

strokovnih šol pri izvedbi lahko uporabijo svoj priljubljen programski jezik in z dijaki 

sprogramirajo predstavljene ideje. Sam sem izbral programski jezik C#, saj se večina dijakov na 

ŠC Kranj sreča z njim v višjih letnikih izobraževanja in jim predhodno znanje zelo koristi.  

 

Za prihodnost načrtujem tudi izvedbo nadaljevalnega tečaja, ki bo namenjen predvsem 

dijakom, ki so že opravili osnovni tečaj in bi želeli z izobraževanjem nadaljevati. V nadaljevalnem 

tečaju bi se zahtevnost aplikacij smiselno povečala. S tem bi postale bolj zanimive. Ideje, kaj 

konkretno bi programirali, so že v pripravi. 
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INFORMACIJSKA VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA S 

KRIPTOVALUTAMI  

Cybersecurity of e-commerce using cryptocurrency 
 
Denis Delić, Gašper Čarman, Lovro Pirjevec, Marija Šubic, Višja strokovna šola, ŠC Kranj 
 
 
 
Povzetek 
 

Ideja za pisanje prispevka izvira iz novih znanj in vedenj, pridobljenih v okviru dodatnega 
samostojnega dela, ki smo ga študentje višješolskega programa informatika opravljali pri 
predmetu strokovna terminologija v angleščini. V okviru tega predmeta je moral vsak študent 
dodatno in samostojno opraviti spletno izobraževanje s področja informatike na eni izmed 
svetovnih univerz na MOOC platformah. Odločili smo se, da bomo naše prostovoljno izbrane 
teme povezali skupaj, saj so vse tri dandanes zelo aktualne. Zaradi tega smo vsak zase izbrali 
naslednja strokovna področja: elektronsko poslovanje, kriptovalute in spletno varnost. Pri obeh 
novih tehnologijah – poslovanju preko spleta in metodah plačevanja pa so prisotna  tudi 
tveganja in nevarnosti, zato morata nujno biti povezani z varnostjo in varnim delovanjem. 
Predstavljene so nevarnosti, ki nam pretijo in kako se zaščititi, ko smo povezani z digitalnim 
svetom. 

Ključne besede: elektronsko poslovanje, kriptovalute, informacijska varnost. 
 
Abstract 
 
The idea for writing this article has arisen from the new knowledge acquired in the course of 
extra-curricular work, which we carried out within the subject Professional Terminology in 
English at the College of Informatics. As part of this course, each student had to take part in an 
open, free massive online course offered by numerous world universities on MOOC platforms. 
We decided to interweave our topics since all three are very popular nowadays. For this reason, 
we have chosen the following areas of expertise: e-commerce, cryptocurrency and 
cybersecurity. Both new technologies – online commerce and new payment methods – also 
present risks and hazards to us, and therefore necessarily have to be related to online security. 
Different kinds of threats and protective measures to be taken while being connected to the 
digital world have been presented.  
 
Keywords: e-commerce, cryptocurrency, cybersecurity. 
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Uvod 

 

Ideje in teme tega prispevka smo črpali iz množičnih odprtih spletnih izobraževanj (ang. MOOC) 
na spletnih platformah kot sta edX in Coursera, ki smo se jih udeležili v okviru predmeta 
strokovna terminologija v angleščini. Tematsko so moduli obsegali Podjetništvo in poslovanje z 
igrami (ang. Business of Games and Entrepreneurship) na univerzi Michigan (Coursera, 2017a), 
Bitcoin in tehnologija kriptovalut (ang. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies) na univerzi 
Princeton (Coursera, 2017b), in Informacijska varnost (ang. Cybersecurity) na univerzi 
Washington X (edX, 2017). Po samostojno opravljenem spletnem izobraževanju smo pri tem 
predmetu svojim kolegom v angleščini predstavili strokovno vsebino, potek prostodostopnega 
izobraževanja ter svoje mnenje o njem. 
 
 

 
 

Slika 17: Primer spletnega izobraževanja – University of Washington X (Introduction to Cybersecurity) 
Vir: https://courses.edx.org/courses/course-v1:UWashingtonX+CYB001x+1T2017/course/ 

 
 
Ker so izobraževanja, ki smo si jih avtorji prispevka izbrali za potrebe angleščine, tematsko blizu, 
smo se odločili, da bomo teme povezali med seboj in svoje delo predstavili v prispevku. Vse tri 
teme so zelo aktualne, zato je namen našega prispevka predstaviti in ozaveščati ljudi, da je to 
prihodnost, ki se ji v sledenju napredku ne moremo več izogniti.  Ker pa v sebi nosi številne pasti 
in tveganja, moramo biti zelo osveščeni pri zagotavljanju primerne zaščite, saj sicer lahko hitro 
postanemo žrtev morebitnih napadalcev. Danes predvsem, mlada generacija pa sploh,  
poslujemo na spletu, torej govorimo o elektronskem poslovanju. V zadnjih letih pa postajajo 
vse popularnejše kriptovalute. Gre za digitalno valuto, ki obstaja zgolj v digitalnem svetu. 
Poskrbeti moramo, da pravilno uporabljamo te valute, da jih varno hranimo in da poskrbimo, 
da smo varni, ko dostopamo do spleta. 
 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:UWashingtonX+CYB001x+1T2017/course/
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Elektronsko poslovanje 
 

Od samega začetka ljudje trgujemo med sabo. Sprva kot predmet za predmet, nato predmet za 
fizično valuto in obratno, zdaj pa celo prehajamo na način, ko trgujemo z digitalno valuto, torej 
predmet za digitalno valuto in obratno. Elektronsko poslovanje obstaja že skoraj pol stoletja, 
kot najbolj priljubljen način poslovanja pa je postal šele to desetletje. Danes se najbolj 
poslužujemo spletnega nakupovanja kot elektronskega poslovanja in kot poslovanja samega. 
Razlog za to je v tem, da takšno poslovanje lahko opravimo kar od doma, in sicer preko 
elektronskih naprav z dostopom do spleta. Vzemimo primer, ko nek potrošnik opravi spletni 
nakup. S klikom na »kupi« zaključi nakup in glede na izbiro načina plačila potrošnika se izvede 
zahtevek za plačilo za izbrane predmete. Nato se te informacije pošljejo kot zahtevek na 
oddelek za obdelavo naročil. Ko ta oddelek naročilo odobri, potrošniku to sporočijo – po navadi 
je ta del avtomatiziran. S tem je naročilo končano, kjer se dokumentacija naročila priloži k 
naročenemu predmetu v skladišču. V skladišču dokumentacijo naročila in kupljen izdelek 
zapakirajo skupaj in ga predajo podjetju za dostavo paketov. To podjetje nato dostavi paket 
naročniku, ki s podpisom potrdi prevzem paketa. 
 
 

 
 

Slika 18: Primer podjetje – potrošniku 
Vir: https://image.slidesharecdn.com/b2cmodels-110319085717-phpapp01/95/b2c-business-models-8-

728.jpg?cb=1300525162 

https://image.slidesharecdn.com/b2cmodels-110319085717-phpapp01/95/b2c-business-models-8-728.jpg?cb=1300525162
https://image.slidesharecdn.com/b2cmodels-110319085717-phpapp01/95/b2c-business-models-8-728.jpg?cb=1300525162
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Kot rečeno, poznamo še druge oblike elektronskega poslovanja. Najbolj razširjena vrsta 
takšnega poslovanja je trgovanje med podjetji ali krajše podjetje – podjetju. Takšno poslovanje 
se uporablja za prodajo izdelkov ali storitev med podjetji preko interneta oziroma preko 
spletnega prodajnega portala. Nakupi pri takšnem poslovanju so načrtovani in običajno 
vključujejo velika naročila ter omogočajo odkupovanje istih izdelkov oziroma delov znova in 
znova. Podjetje – podjetju poslovanje je ključno za poslovni uspeh vseh udeleženih podjetij. 
 
V spodnji tabeli je predstavljena razlika med elektronskima poslovanjem z oblikama podjetje – 
potrošniku (ang. Business to Consumer – B2C) in podjetje – podjetju (ang. Business to 
Business – B2B): 
 

Tabela 1: Primerjava podjetje – potrošniku in podjetje – podjetju 

 Podjetje – potrošniku Podjetje – podjetju 

Kdo se odloča za nakup? Individualni kupec Enota za odločanje 

Količina kupljenih 
storitev/izdelkov 

Manjši Količinski 

Cena nakupa Fiksna cena Količinski popust 

Način plačila Neposredno nakazilo Kreditno nakazilo 

Način dostave Posamezna dostava Skupna dostava (zabojnik) 

Pogostost nakupov Redkejši nakupi Redni nakupi 

Razmerje  med udeleženimi Enkratni nakup Dolgoročna pogodba 

Namen nakupa Željen izdelek Del službe/poslovanja 

Vrsta izdelka/storitve Potrošniške dobrine Material, polizdelki, končni 
izdelki 

Ciljni trg Razširjen trg Določen trg 

Način iskanja izdelkov Po imenu izdelka Po številki izdelka (ID) 

Način izdelave kupljenega Vnaprej narejeno, ob potrebi 
tudi po željah potrošnika 

Po željah podjetja 

Vir: 
https://www.ecommercewiki.org/B2B_Ecommerce/B2B_Ecommerce_Basic/What_are_the_key_differences_bet

ween_B2C_and_B2B_ecommerce 

 

Uporabljajo se tudi druge oblike elektronskega poslovanja, kot so potrošnik – potrošniku, 
potrošnik – podjetju in podjetje – vladi. Sedaj pa prehajamo v obdobje, ko je v elektronsko 
poslovanje začel posegati nov način plačila. Govorimo namreč o fenomenu kriptovalut, ki 
začenjajo zamenjevati tradicionalen način plačilnih sredstev. 
 
 

Kriptovalute 
 

Kriptovalute so se sicer pojavile leta 2009, vendar so postale popularne šele v zadnjih letih. 
Kriptovaluta je digitalna valuta, ki deluje na principu »blockchaina« (slov. veriga blokov) in je 
decentralizirana, kar pomeni, da ima nad njo vpliv svetovna ekonomija in ne lokalna. To pomeni, 
da na te valute ne vpliva posamezna država oziroma organizacija, temveč ves svet skupaj. Pri 

https://www.ecommercewiki.org/B2B_Ecommerce/B2B_Ecommerce_Basic/What_are_the_key_differences_between_B2C_and_B2B_ecommerce
https://www.ecommercewiki.org/B2B_Ecommerce/B2B_Ecommerce_Basic/What_are_the_key_differences_between_B2C_and_B2B_ecommerce
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decentralizaciji se omogoča večja fleksibilnost na trgu, saj se veliko hitreje prilagodijo potrebam 
trga kot pri centraliziranosti, ki je odvisna od vodij podjetja.  
 

 
 

Slika 19: Logotip Bitcoin valute 
Vir: https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-

backed-by-a-central-bank 

 
Dandanes opažamo, da se vse več ljudi zanima za kriptovaluto. Kriptovaluta dejansko direktno 
tekmuje z bankami, saj omogoča anonimno plačevanje z majhnimi obrestmi, obenem pa 
kriptovaluta omogoča vse, kar nam ponujajo banke in še več. Trenutna največja slabost 
kriptovalut je, da so zelo odvisne od svetovne ekonomije, kar pomeni, da lahko vrednost 
kriptovalute astronomsko naraste ali astronomsko pade zaradi odločitev na trgu, novih državnih 
zakonov, ki omogočajo/preprečujejo uporabo kriptovalut, vpliva medijev ipd. 
 

Tabela 2: Primerjava valute $ in kriptovalute 

 

Fiat Valuta $$$ Kriptovaluta 

Vlada prevzema odgovornost Odgovornost prevzema »blockchain« 

Možno ponarejanje Blockchain sistem prepreči ponarejanje in 
dvojno zapravljanje. 

Možno je kreiranje, dokler ne izgubi vrednosti. Omejeno število 

Nujno plačevanje davkov Minimalne obresti pri opravljeni transakciji 
 

Vir: https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-
backed-by-a-central-bank 

 
Ena izmed najpomembnejših lastnosti kriptovalut je »blockchain«, ki preprečuje ponarejanje in 
dvojno zapravljanje v kriptovalutah. Deluje na sistemu blokov, kjer ima vsak blok shranjen več 
transakcij, ki so bile opravljene, in podatke od prejšnjega bloka, s tem pa se tvori veriženje 
blokov, imenovano »blockchain«, ki omogoča, da je kriptovaluta varna. 
 
 

Informacijska varnost 

 
Kot že rečeno, živimo v informacijskem obdobju. To pomeni, da svetu »vlada« tehnologija. 
Informacijska tehnologija je prisotna že od prejšnjega stoletja. S samim razvojem tehnologije 
pa so se pojavile tudi ranljivosti. Te ranljivosti najdemo v napravah, sistemih ali pa ljudeh samih. 

https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-backed-by-a-central-bank
https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-backed-by-a-central-bank
https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-backed-by-a-central-bank
https://steemit.com/money/@dollarvigilante/german-central-bank-warns-not-to-use-bitcoin-as-it-is-not-backed-by-a-central-bank
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Kljub temu, da imamo danes na voljo mnogo načinov, kako se zaščititi v digitalnem svetu, pa je 
še vedno vse odvisno od nas samih. Ravno iz tega razloga pa nekateri ljudje to izkoriščajo in si 
tako prilastijo podatke drugih. Ljudem oziroma napadalcem, ki vdrejo v naprave oziroma 
sisteme drugih, pravimo hekerji. 
 
Motiv hekerja je lahko različen. Lahko gre za dejanje dolgčasa, za dejanje iz koristi, dejanje za 
finančno korist, dejanje iz sovraštva in dejanje za povzročitev škode. 
 
Spodnja slika kaže,  v kolikšni meri se dogajajo posamezna dejanja. Torej ali gre za običajen 
kibernetični vdor (ang. Cyber Crime) ali gre za internetni aktivizem (ang. Hacktivism) ali za 
kibernetično vohunjenje (ang. Cyber Espionage) ali pa za kibernetični vojni zločin (ang. Cyber 
Warfare): 
 

 
Slika 20: Graf kibernetičnih napadov 

Vir: https://courses.edx.org/courses/course-v1:UWashingtonX+CYB001x+1T2017/course/ 

 

 
 
Torej lahko vidimo, da v večini prevladujejo t. i. običajni kibernetični vdori, ki se dogajajo ves 
čas in povsod. Odkar od leta 1980 beležijo takšne vdore in napade, raziskave kažejo, da se vsako 
leto število vdorov povečuje, kljub temu, da se pojavljajo tudi vedno boljše zaščitne storitve. To 
pa je zato, ker današnja tehnologija ponuja možnost, kjer lahko vsak, tudi če nima veliko znanja 
v računalniških jezikih, vdre v sisteme oziroma naprave. V prejšnjem stoletju so bili napadalci 
večinoma strokovnjaki, saj je bilo za vdor potrebno imeti veliko znanja, medtem ko danes temu 
ni več tako. Večino stvari za nas opravijo že programi. 
 
Ravno zato pa so danes še vedno nekateri ljudje skeptični, ko govorimo o poslovanju preko 
spleta. Ta strah je skorajda povsem odveč, saj s preventivnimi odločitvami lahko povsem 
preprečimo kakršen koli incident oziroma vdor. S prihodom kriptovalut pa se je tudi pojavila 
vrhunska metoda zaščite, in sicer »blockchain«, ki, kot že rečeno, deluje na sistemu blokov, kjer 
so podatki o transakcijah in stanju na računu anonimni. Edini način, kako lahko nekdo dokaže, 
da »denar« pripada njemu, je ta, da ima zasebni ključ, ki ga nima nihče drug. Ta tehnologija 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:UWashingtonX+CYB001x+1T2017/course/
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deluje tako kot elektronsko podpisovanje. Če zasebni ključ, ki je na vašem računalniku ali na 
računalniku nekega podjetja pridobi nekdo drug, lahko naprej anonimno razpolaga z denarjem, 
se pravi, da lahko naprej opravlja transakcije. To pomeni, da je potrebno te ključe zavarovati. 
Svoj denar kriptovalut zavarujemo tako, da ga hranimo ali na spletu ali pa kar fizično. Takšnima 
shrambama kriptovalut pravimo spletna denarnica in fizična denarnica. Da bo denarnica najbolj 
varna, jo shranimo na fizični disk, ki ni povezan z internetom. 
 
 

Primer spletnega vdora 
 

Kot že omenjeno, lahko pri takšnem poslovanju pride tudi do vdorov, ki povzročijo astronomsko 
škodo. Za primer navajamo vdor, ki se je zgodil decembra 2017 slovenskemu podjetju, ki posluje 
s kriptovalutami. Govorimo namreč o podjetju NiceHash, ki je bilo 6. decembra 2017 žrtev 
spletnega vdora, ko so napadalci prišli do podatkov enega izmed zaposlenih in tako vdrli v njihov 
sistem ter s tem pobrali 4700 bitcoinov, kar je takrat znašalo okoli 56 milijonov evrov. Najhuje 
pri tem je bilo to, da so napadalci s tem napadom izpraznili denarnice vsem uporabnikom 
njihove platforme. Napad se je zgodil ponoči, ko so izvajali vzdrževanje sistema, kar se je 
napadalcem ponudilo kot priložnost za izvršitev načrtovanega napada, z namenom, da uničijo 
podjetje, kot je izjavil tudi solastnik podjetja Marko Kobal, ki je nedolgo zatem tudi odstopil s 
položaja direktorja podjetja. S tem napadom je bila njihova spletna stran oziroma platforma 
nedosegljiva naslednjih 24 ur. Oblasti so preko napadalčevega IP naslova lahko izsledile pot 
transakcije ukradenih kriptovalut, ki naj bi vodila do jugovzhodne Azije, kaj več pa ni bilo 
mogoče ugotoviti prav zaradi sistema »blockchain« (The Verge, 2017). Napad je zbudil 
pozornost vseh svetovnih medijev, med drugim tudi The Verge.  
 
 

Zaključek 

 
Elektronsko poslovanje s kriptovalutami je torej prihodnost poslovanja. Temu ni mogoče 
ubežati. Samo elektronsko poslovanje je prisotno že dolgo časa, zato s tem ne bo težav. 
Spremenil pa se bo oziroma se že spreminja način plačilnega sredstva. Vse oblike poslovanja 
bodo ohranile vse stvari enake. Na primer, poslovanje podjetje – potrošniku bo ostalo enako z 
le eno samo razliko –  kot plačilno sredstvo bomo uporabili kriptovalute. Čedalje več podjetij 
prevzema kriptovalute kot način plačila, prav zaradi tega, ker (še) niso obdavčene, zato je to 
dobrodošlo tako za podjetje kot za kupca. Pozitivna stran kriptovalut je, da so anonimne in tako 
vlade ne morejo slediti oziroma izslediti lastnika le-teh. Zaradi »blockchaina« pa je uporaba 
kritpovalut prav tako varna. Z vsakim letom se povečuje število vdorov oziroma kibernetičnih 
napadov, zato je informacijska varnost ključnega pomena v zasebnem in poslovnem svetu. 
Menimo, da varnosti in previdnosti ni nikoli preveč, težje ali nemogoče je reševati ali rešiti, kar 
nam je bilo uničeno. Tudi v elektronskem poslovanju torej veljata znana slovenska reka: »Bolje 
je preprečiti kot zdraviti« in »Po toči zvoniti je prepozno«. Nenehno ozaveščanje o pomenu 
spletne varnosti je zato dandanes norma, ki je ne smemo podcenjevati ali celo ignorirati.  
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KAKO VARNA JE SPLETNA STRAN PRED NAPADI? 

How secure is a website against attacks? 
 
Mag. Roman Rehberger, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 
 
Povzetek 
 
Z razvojem spletnih tehnologij v zadnjem desetletju se pojavljajo tudi nove tehnike napadov na 
spletne strani. Napadalci poskusijo ugotoviti ranljivost v ciljni spletni strani in jo nato uporabiti 
za izvedbo napada. Pred objavo na spletu je potrebno temeljito preizkusiti in zagotoviti varnost 
oziroma zanesljivost vsake spletne strani, saj je lahko v nasprotnem primeru resno ogrožen 
obstoj podjetja. 
Glede na škodo, ki jo lahko povzročijo napadi, ločimo več vrst in stopenj tveganja. Za testiranje 
varnosti spletnih strani so na voljo orodja, ki določijo vrsto in stopnjo tveganja, poleg tega pa 
predlagajo ustrezno rešitev že med samim procesom ustvarjanja spletne strani. Razvijalcem 
pomagajo ugotoviti, kje so uspešno zagotovili varnost ter kje so kode pomanjkljive in kako jih 
izboljšati, da bo spletna stran varna. V primeru napada pomagajo tudi vrniti dostop do blokirane 
spletne strani ali do njenih izgubljenih vsebin. 
V članku je opisan primer dobre prakse zagotavljanja varnosti spletnih strani s pomočjo orodja 
OWASP - Zed Attack Proxy. V okviru laboratorijskih vaj višješolski študenti smeri informatike in 
varovanja preizkušajo varnost spletnih strani. Glavni cilj je, da se naučijo poiskati ranljivost 
spletne strani ter ustrezno popraviti kodo in tako spletno stran obvarovati pred napadom. 
 
Ključne besede: Ranljivost spletne strani, vrste in stopnje tveganja, testiranje varnosti, 
zagotavljanje varnosti spletne strani.. 
 
Abstract 
 
Together with the development of Internet technologies, new techniques of web side attacks 
have been occurring over the last decade. Attackers try to determine vulnerability in the target 
website to be able to attack it. Before publication, every website must be tested and secured 
against attacks, otherwise the survival of the company may be severely endangered. 
According to the damage that can be caused by attacks, there are several sorts and degrees of 
risk. Some tools are available to test website security and determine the risks as well as to 
suggest the adequate solutions during the process of creating the website itself. They help 
website creators to find out in which aspects security has been ensured successfully as well as 
to find the fault of the code and the way to improve it to secure the website. In the case of an 
attack, they also help to regain the access to a blocked website or the lost parts of its content.  
This paper introduces a good example of ensuring website security with the testing tool OWASP 
- Zed Attack Proxy. Within practical curricular activities, students of higher educational courses 
of Informatics and Security test the security of websites aiming at learning to discover website 
vulnerabilities, to adequately repair the code and protect the website against attacks. 
 
Keywords: Website vulnerability, sorts and degrees of risk, security testing, ensuring website 
security. 
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1 Uvod 
 

Spletne strani so kot dom ali podjetje z odprtimi vrati dostopne vsakomur. Njihove dejavnosti 

se izvajajo na spletu, nenehno v stiku z gostiteljskim omrežjem, zato so izpostavljene vdorom. 

Potrebno jih je zaščititi in preprečiti nepooblaščene dostope do podatkov o osebah ali 

organizacijah. 

Mnoga podjetja so dnevno tarče napadov. Ker je omrežje podjetij danes bolj varno, so se 

napadalci preusmerili na aplikacijsko plast, ki po Barrosu (2017) vsebuje 90 % vseh ranljivosti. 

Podjetja morajo novo programsko opremo podrobno preizkusiti in analizirati kode. Orodja za 

preskušanje so draga, zato jih nekatera podjetja ne kupijo in tvegajo upočasnitev razvoja in 

ogrožajo svojo uspešnost. 

Namen prispevka je opozoriti na kritične varnostne pomanjkljivosti v spletnih straneh ter 

prikazati preprosto in brezplačno testiranje njihove varnosti s pomočjo novejšega orodja. V 

okviru laboratorijskih vaj višješolski študenti praktično preizkušajo varnost spletnih strani s 

ciljem, da se naučijo poiskati ranljivosti, ustrezno popraviti kodo spletnih strani in jih obvarovati 

pred napadom. 

 

2 Ranljivost in testiranje varnosti spletnih strani 

Spletne strani so ranljive, ker morajo komunicirati s številnimi uporabniki v omrežjih. Ranljivosti 

vključujejo sistemsko napako ali šibkost v kodah spletnih strani. Napadi se pojavijo na primer v 

obliki škodljivega »dodatka« pri na novo naloženi programski opremi. Po lestvici OWASP za leto 

2017 so med najbolj nevarnimi napadi na spletne strani (Wichers, Williams, 2017) napadi, ki so 

opisani spodaj. 

SQL Injection v kodo spletne strani vnese SQL poizvedbo ali ukaz, tako da napadalec lahko bere 

podatke, ki jih vnaša uporabnik, spreminja in briše podatke, zapre program za upravljanje s 

podatkovnimi bazami, potvori vsebino ali celo posreduje ukaze operacijskemu sistemu (SQL 

Injection, 2016). 

Zaščito se zagotovi tako, da aplikacija deluje le s privilegiji, ki jih določi sistemski administrator. 

Vse izhodne in povratne kode ter kode napak iz klica je potrebno preveriti, da se zagotovi 

izvršitev pričakovane obdelave (SQL Injection Prevention Cheat Sheet, 2018). 

Cross-site Scripting (XSS) med dostopanjem v sicer zanesljivo spletno stran naloži in izvede 

zlonamerni ukaz v uporabnikovem brskalniku in ga preusmeri na lažno spletno stran, ki je videti 

kot prava. Uporabnikov brskalnik ukaz sprejme, kot da prihaja iz zanesljivega vira (Cross-site 

Scripting, 2018). 

Način zaščite je izdelava t.i. knjižnice zlonamernih ukazov; brskalnik se samodejno zaustavi, ko 

prepozna ukaz iz knjižnice (XSS (Cross-Site Scripting) Prevention Cheat Sheet, 2018). 
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Pri napadu Cross Site Request Forgery (CSRF) je brskalnik žrtve prisiljen izvajati nenamerno 

dejanje na spletnem mestu, npr. predloži zlonamerno zahtevo za prijavo, povzroči spremembo 

naslova e-pošte ali nedovoljen prenos denarja (Cross Site Request Forgery, 2018). 

Možnost za napad zmanjša uporaba tehnike potrjevanja za vsakega obiskovalca spletne strani, 

ki omogoči prepoznavnost brskalnika in seje ter preverjanje pristnosti uporabnika (Cross-Site 

Request Forgery (CSRF) Prevention Cheat Sheet, 2018). 

Raziskave prijavljenih napadov kažejo, da je do 35 % napadov na podatke povezanih s spletnimi 

stranmi. Pri približno polovici napadov je trajalo nekaj mesecev ali več, da so jih strokovnjaki 

odkrili. Napadalci, ki imajo dlje dostop do sistemov, lahko povzročijo ogromno škodo (2017 Data 

Breach Investigations Report, 2017). 

Za zaščito obstajajo sodobne rešitve, zasnovane posebej za spletne aplikacije. Testna orodja 

prepoznajo vrzeli v varnosti spletne strani in izvedejo navidezne napade ter tako preverijo 

njihovo varnost.  

 

3 Praktično testiranje spletnih strani 

V nadaljevanju predstavljamo primer dobre prakse iz izobraževanja, ugotavljanje ranljivosti in 

testiranje varnosti spletnih strani. Preizkušanje smo opravili v okviru laboratorijskih vaj s 109 

višješolskimi študenti, 81 iz smeri Informatike in 28 iz smeri Varovanja, v študijskih letih 2016/17 

in 2017/18. 

Testirali smo z orodjem OWASP - Zed Attack Proxy (v nadaljevanju ZAP), ki omogoča samodejno 

iskanje varnostne ranljivosti v spletnih aplikacijah. Povezava za dostop do orodja na spletu je v 

seznamu virov prispevka. 

Uporabili smo tri tehnike orodja. Tehnika Spider se uporablja za iskanje novih URL-jev in povezav 

do drugih mest na spletni strani. Prvič, ko se aplikacija pregledujete ročno, je seznam dolg nekaj 

URL-jev. Ko se Spider ponovno zažene, pogleda te URL-je, da bi našel nove povezave. Če jih 

najde, jih doda na seznam in ponovno obiščite najdene URL-je, dokler ne najde vseh povezav. 

Enako se uporablja AJAX Spider, le da omogoča pregledovanje spletnih strani, ki so ustvarjene 

v AJAX-u, zato je testiranje zanje bolj podrobno. Tehnika Fuzz poišče izvršilne napake in napake 

pri kodiranju. Programsko opremo poskuša navidezno zrušiti, aplikaciji se dodeli naključno 

neveljavno ali neuporabno vrednost uporabniških vhodov, nato pa se nadzoruje, ali se bo 

zrušila. Če se program zruši ali odpove z naključno uporabniško vhodno vrednostjo, je verjetno 

prišlo do varnostne težave (Pierce, 2012). 

3.1 Testni spletni strani 

Predmet preizkušanja sta bili testni spletni strani http://DWVA.COM in www.webscantest.com, 

Cilj vaj je bil ozaveščanje študentov o pomembnosti sprotnega testiranja spletnih strani.  

Študente smo resno opozorili, da program ZAP lahko uporabljajo izključno za izobraževalne 

namene. Pred začetkom so morali program nastaviti v varen način (Safe Mode). Simulacija 

deluje kot pravi napad, zato se lahko dejansko poškoduje funkcionalnost spletne strani.  

http://dwva.com/
http://www.webscantest.com/
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Najprej so simulirali napad na testno spletno stran http://DWVA.COM. Po skeniranju se v 

programu prikaže povzetek opozoril: visoka, srednja in nizka stopnja tveganja. Kategorije so 

označene z barvnimi zastavicami in številom zadetkov ranljivosti v spodnjem delu okna orodja 

in na kazalu. Opozorilo na podlagi visoke prioritete pomeni, da je težava v tej kategoriji resnejša 

od drugih opozoril. Opozorila vključujejo seznam napadov in opise drugih informacij ter 

predlagajo rešitev. Študenti so seznam opozoril shranili v html format. 

Nato so aktivno preskenirali (Active Scanner) spletno stran. Ta funkcija poišče le osnovne 

ranljivosti (ni npr. mogoče najti logičnih ranljivosti), zato so za bolj podrobno analizo uporabili 

Spider, Ajax Spider in Fuzz. Uporabljen je bil brskalnik Firefox, ki ima že vgrajen certifikat ZAP 

Root CA. Po skeniranju so študenti v tabelo iz kartice opozoril (Alerts) prepisali število zadetkov 

ranljivosti za posamezno kategorijo. Rezultate prikazuje tabela 1. 

Tabela 1: Rezultati testiranja spletne strani DWVA 

Priority Alerts Število tveganj 

High 0 

Medium 3 

Low 3 

Information 0 

 

Naslednja naloga je bila preverjanje spletne strani www.webscantest.com. Najprej so jo 

preverili s funkcijo Spider. Da bi dosegli zadostno pokritost pregledovanja, so globino 

pregledovanja nastavili na stopnjo 5 (od 19). Na kartici funkcije Spider se je prikazal seznam 

povezav do stran, ki so bile zaradi tveganja odstranjene. Ko orodje pregleduje aplikacijo, 

oblikuje t. i. zemljevid strani in vire, ki jih uporabljajo za izdelavo teh strani. Beleži zahteve in 

odzive, poslane na vsako stran, in ustvarja opozorila, če je kaj narobe z zahtevo ali odgovorom. 

Nato so uporabili še s tehniko Fuzz. V kartici funkcije so se podrobno izpisale stopnje ranljivosti. 

Ker je bila napadena testna spletna stran, so študenti dobili vrednost nič za visoko, srednjo, 

nizko in informacijsko prioriteto. 

Spletna stran je napisana v AJAX-u, zato so s funkcijo AJAX Spider bolj natančno preverili njeno 

ranljivost kot s tehniko Spider. Funkcija sledi vsem povezavam, ki jih lahko najde prek brskalnika, 

tudi tistim, ki jih generira koda na strani odjemalca. Zaradi natančnega izpisa so nastavili 

največjo globino iskanja, moč iskanja in dovoljeno trajanje na nič, da je program skeniral spletno 

stran brez omejitev. Tudi tu so dobili vrednost nič za visoko, srednjo, nizko in informacijsko 

prioriteto. Po skeniranju so vpisali podatke v tabelo, kot prikazuje tabela 2. 

Tabela 2: Rezultati testiranja spletne strani Webscantest 

Priority Alerts Število tveganj 

High 0 

Medium 3 

Low 5 

Information 0 

 

http://dwva.com/
http://www.webscantest.com/
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Ugotovili so, da sta testni spletni strani razmeroma zelo varni, saj nimata zadetkov ranljivosti na 

najnevarnejše napade, da pa je manj pozornosti pri zagotavljanju varnosti teh dveh strani 

posvečeno srednji in nizki stopnji tveganja. Gre za spletni strani, namenjeni za testiranje v 

izobraževalne namene, kar pojasnjuje njuno močnejšo varnost. 

3.2 Domača spletna stran 

Študenti, ki imajo izdelane lastne spletne strani, so aktivno preskenirali še svojo domačo spletno 

stran skupaj s povezavami do drugih virov. Zadetke tveganj prikazuje tabela 3. 

Tabela 3: Rezultati testiranja domače spletne strani 

Ime ranljivosti Ranljivost Število ranljivosti 

SQL Injection - MySQL Visoka 24 

Anti CSRF Tokens Scanner Visoka 10 

Cross Site Scripting (Persistent) Visoka 6 

Cross Site Scripting (Reflected) Visoka 3 

X Frame Option Header Not Set Srednja 55 

Backup File Disclosure Srednja 45 

Insecure HTTP Method - TRACE Srednja 14 

Cross Domain JavaScript Source File Inclusion Nizka 42 

Password Autocomplete in browser Nizka 39 

Cookies Set without HTTP Only Flags Nizka 28 

X-Content-Type-Options Header Missing Nizka 14 

Web Browser XSS Protection Not enabled Nizka 11 

Possible Username Enumeration Informativna 412 

Web Browser XSS Protection Not Enabled Informativna 142 

X-Content-Type-Options Header Missing Informativna 98 

 
Večina študentov (93 %) od 78, ki imajo svojo spletno stran, je ugotovila, da je njihova spletna 
stran nezavarovana pred napadi. Vzrok za visoko ranljivost je izdelava spletne strani pred nekaj 
leti, ko se je varnosti posvečalo manj pozornosti. Nekateri niso upoštevali niti osnovnih 
varnostnih standardov. 
 
 
4 Zaključek 

Z izvajanjem varnostnega testiranja spletnih strani in sledenjem nekaterim osnovnim primerom 

dobre prakse za preizkušanje in sanacijo lahko podjetja znatno zmanjšajo tveganje pred napadi. 

Orodja za testiranje varnostni so zasnovana posebej za pregledovanje tudi najbolj varovanih 

spletnih strani. Orodje mora imeti tudi možnost pretvorbe podatkov o ranljivosti spletne strani 

v podroben načrt sanacije. Najboljši bralniki ranljivosti omogočajo sledenje in merjenje 

podatkov v sami programski opremi ali integriranje podatkov v podatkovno bazo. 

Namen in cilj praktičnega preizkušanja orodja za testiranje spletnih strani sta bila dosežena, saj 

so študenti dobili vpogled v pomembnost zaščite spletnih strani pred napadi. Spoznali so, katere 

vrste napadov in zakaj so za spletne strani najnevarnejše ter ugotovili, da je večina spletnih 

strani pred njimi dokaj dobro zaščitena. Razumevanje delovanja napadov je pomembno za 
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zagotavljanje varnosti spletnih strani. Ugotovili so tudi, da bodo morali še veliko ukreniti za 

varnost lastnih spletnih strani. Naučili so se dobro uporabljati orodje ZAP in spoznali njegove 

rešitve za povečanje varnosti spletnih strani. V podjetjih, kjer bodo zaposleni, bodo lahko 

pomagali preprečevati ranljivosti, zagotavljati varnost spletnih strani in reševati tveganja s 

pomočjo znanja o možnostih izboljšanja kode. 

Čeprav obstajajo različni načini napadov na spletne strani, pa so na voljo tudi učinkoviti načini 

za obrambo pred napadi. Z rednim pregledovanjem spletnih strani lahko v podjetjih najdejo in 

odpravijo ranljivosti ter ostanejo korak pred napadalci. 
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VPLIV ČUSTVENE KOMPONENTE PRI SISTEMIH ZA PODPORO 

ODLOČANJU 

The influence of emotional component at decision support systems 
 
Gašper Strniša, Iva Strniša, Šolski center Kranj 
 
 
Povzetek 
 

Prispevek prikazuje primer sodelovanja učiteljev računalništva in psihologije, ki sta združila moči 
pri predstavitvi področja sistemov za podporo odločanju dijakom četrtih letnikov Strokovno 
tehniške gimnazije. Doslej smo odločitvene modele gradili brez upoštevanja čustvene 
komponente, ki ima lahko pomemben vpliv na končno odločitev.  

Ključne besede: sistemi za podporo odločanju, računalništvo, psihologija, čustva, gimnazija 
 
Abstract 
 

This paper gives an example of a productive cooperation between computer science and 
psychology. It presents the decision-making support systems for final year students of technical 
high school. Until this cooperation,  decision making models were created without taking into 
account the emotional component, which can have a significant impact on the final decision. 

Keywords: decision-making systems, computer science, psychology, emotions, high school 
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1 Uvod 

 
Računalniki praktično že od vsega svojega začetka bistveno bolj natančno in hitreje od človeka 
izvajajo določene naloge. V skladu z novejšimi teorijami inteligentnosti (npr. Gardner, 1993, v 
Masoomeh in Mahdieh, 2014), ki predvidevajo, da obstaja več različnih, med seboj neodvisnih 
inteligentnosti, računalniki velikokrat prekašajo ljudi na področju ene izmed njih, ki jo v skladu 
z Gardnerjevo teorijo imenujemo logično-matematična inteligentnost. Zaradi mnogih prednosti 
in hitrega razvoja tehnologije je danes tudi vedno več področij, kjer računalniki nadomeščajo 
ljudi.  
  
Obstajajo tudi področja, kjer računalniki ljudem (in obratno) služijo zgolj kot partnerji pri izvedbi 
opravil, ki jih vsak zase ne bi mogla opraviti. Področja, kjer računalniki še kar nekaj časa ne bodo 
mogli povsem nadomestiti človeka, pa so nedvomno nekateri duševni procesi (npr. čustva in 
motivacija), ki so pri ljudeh razviti do te mere, da njihova kompleksnost in vzajemni vpliv 
prekašata tehnologijo, dostopno širši javnosti. V skupino duševnih procesov sodi tudi 
čustvovanje, ki izraža človekov vrednostni odnos do zunanjega sveta ali samega sebe (Kompare 
in dr., 2014). 

 
V procesu računalniškega izobraževanja je torej zelo pomembno, da se učencem poleg 
algoritmičnih metod in logičnega načina razmišljanja predstavi tudi nekaj v zvezi s čustvi. Eno 
izmed področij, pri katerem bo dijakom takšno znanje in vedenje prišlo še kako prav, je področje 
sistemov za podporo odločanju. 
 
 

2 Odločitveni proces  
 

2.1 Odločanje  
 
Ljudje neprestano sprejemamo odločitve, pa naj gre za zavedni ali nezavedni mentalni proces. 
V tem procesu prihaja do izbire med alternativami prepričanj ali dejavnosti, kar rodi končno 
izbiro. Odločitve so lahko zelo rutinske, zahtevne ali pa kompleksne. Odvisno je namreč, kakšen 
vpliv bo imela realizacija sprejetih odločitev na naše življenje.   
 
Pred zapisom definicij odločanja je najprej potrebno definirat, kaj je odločitveni problem. 
Kelenc (2016) odločitveni problem opisuje kot razliko med trenutnim in želenim stanjem z vsaj 
dvema alternativama, ki sta lahko možnosti, opciji, dejavnosti ali kandidata za dosego želenega 
stanja. Odločanje je proces izbire ene izmed več variant, alternativ, možnosti oziroma različic. 
Izberemo tisto alternativo, ki najbolj ustreza ciljem odločevalca (Kraner, 2016). Proces 
odločanja vodi v izbrano možnost ali skupek vedenj med različnimi možnostmi na podlagi 
določenega kriterija. 

 
2.2 Sistemi za podporo odločanju  

 
Sistemi za podporo odločanju (v nadaljevanju SPO) so ena od vrst informacijskih sistemov, ki 
uporabniku nudijo podporo pri sprejemanju kompleksnih odločitev v edinstvenih situacijah.  
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V ta namen se lahko uporablja relativno enostavna in vsakomur dostopna orodja, prav tako pa 
obstajajo tudi specializirani sistemi z intenzivno uporabo znanja. Uporabljajo se predvsem zato, 
da olajšajo trud v odločitvenem procesu, pomagajo preseči človekove omejitve pri procesiranju 
informacij ter omogočajo sistemizirano odločanje.  
 
Eden od najpopularnejših računalniških programov za podporo odločanju, ki omogoča 
večparametrsko modeliranje odločitvenega problema, je program DEXi, ki temelji na lupini 
ekspertnega sistema DEX (angl. Decision EXpert). V odločitvenem procesu namreč izmed več 
variant na osnovi vnesenih parametrov pomaga izbrati tisto, ki najbolj ustreza postavljenim 
ciljem oziroma zahtevam.  
Bohanec in Rajkovič (1999) pravita, da ima, za razliko od podobnih programov, zmožnost 
razpolaganja z opisnimi spremenljivkami. Namesto numeričnih spremenljivk uporablja 
kvalitativne. Uporablja pravila »če – potem« za predstavitev in ocenitev koristi funkcije. Ena 
pomembnejših funkcij je tudi zmožnost obravnave netočnih in negotovih informacij in tistih, do 
katerih nimamo dostopa, pri čemer upošteva verjetnost. 
 
Odločitveni problem pa lahko rešimo tudi na kvantitativni način, in sicer z metodo računalniških 
preglednic. Krapež in Rajkovič (2003) pojasnita, da v stolpec vnesemo parametre (recimo, da 
jih je n), njihovo pomembnost pa lahko določimo s pomočjo uteži (w), ki jih vnašamo v drugi 
stolpec. Uteži naj bodo normalizirane, kar pomeni, da je njihova vsota enaka enoti, na primer 
100. Variante smemo zaradi omejitve elektronske preglednice opisati samo številsko. Naravne 
vrednosti parametrov (v) moramo torej pretvoriti v številke. Ocena posamezne variante je 
utežena vsota vrednosti parametrov:   

 
Najboljšo oceno dobi najboljša varianta. 
 
 

3 Opis problemskega stanja 

 
Učitelji računalništva so običajno tehnično naravnani ljudje, ki se problemov lotevajo 
sistematično in s pomočjo algoritmov. Pri takšnem načinu razmišljanja je pomembno 
upoštevanje vrednosti določenih parametrov in oblikovanje čim bolj učinkovitega algoritma. 
Povedano drugače, v takšnem načinu dela po navadi ni prostora za čustva. Učitelji tehničnih (in 
naravoslovnih) področij so strokovnjaki s poglobljenim znanjem, ki lahko povzroči fiksacijo 
metode mišljenja in zato ti strokovnjaki redko pomislijo, da bi v iskanje rešitve nekega problema 
lahko vnesli tudi čustvene komponente. 
  
Strategij reševanja miselnih problemov, ki so značilne za njihovo strokovno področje, učijo ti 
učitelji tudi svoje dijake, kar zagotovo ni najboljše. Pomembno je, da učitelji računalništva 
pridejo do spoznanja, da so čustva procesi, ki lahko pomembno doprinesejo k reševanju 
problema ali k sprejetju neke odločitve. To spoznanje jim lahko približajo tudi strokovnjaki iz 
družboslovnih področij, ki poznajo pomen duševnih procesov. Učitelji računalništva lahko na 
tem področju zagotovo odlično sodelujejo z učitelji psihologije.  
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Na izjemno pomembno vlogo čustev v procesu odločanja je opozoril že Bargh (2002), ki je 
ugotovil, da je potrebno bolj raziskati nezavedne procese, vlogo potreb, doseganja ciljev in 
pomen čustev. Znano je, da čustva delujejo kot motivi, saj se nam nekateri cilji zdijo privlačni, 
in ob njih doživimo prijetna čustva, drugi cilji pa nas odbijajo – prav tako zaradi (neprijetnih) 
čustev, ki jih vzbujajo.  
 
Portugalski nevroznanstvenik Demásio je avtor znamenite teorije, ki pojasnjuje razmerje med 
človekovimi čustvi, racionalnostjo in biologijo. V svojem delu Descartes’ Error: Emotion, Reason 
and the Human Brain (Demásio, 1994) opisuje primer pacienta Elliota, ki je doživel zelo hudo 
poškodbo sprednjega dela čelnega režnja možganov. Noben dogodek, o katerem je Elliot 
poročal (pa če je šlo še za tako dramatične in žalostne dogodke), ni bil opremljen s čustvenim 
odzivom. Na podlagi študije tega primera je Demásio prišel do sklepa, da igrajo pri odločanju 
pomembno vlogo tudi čustva, s čimer je na nek način postavil protiutež tradicionalni zahodni 
miselnosti, ki poudarja, da se je pri pomembnih odločitvah veliko bolje zanašati na razumske 
odločitve, saj nas lahko čustva vodijo do napačnih odločitev. Tako je bila prav nezmožnost 
doživljanja čustev pri Elliotu tista pomanjkljivost, zaradi katere je o nekem problemu razmišljal 
ure in ure. Enostavno ni mogel začutiti, kako naj se odloči. 
 

Odločamo se s pomočjo spominskih zapisov, ki spremljajo naše pretekle izkušnje. To so precej 
zapleteni in večplastni procesi, do katerih nimamo vedno zavestnega dostopa. Kar je naše 
znanje in ga uporabljamo pri odločanju, ima za nas smisel. Da pa nekaj dobi pečat smiselnega, 
mora biti nujno povezano s čustvenim delom našega doživljanja. Naše predvidevanje črpa iz 
spominskih zapisov preteklih izkušenj, ki so dobesedno zavite v čustveni ovoj. Torej razum pride 
pri odločanju v funkcijo veliko za čustvi.  
 

4 Opis primera izvedbe pouka 

 
Na Strokovno tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj se dijaki v drugem letniku odločijo za 
strokovno področje, ki ga bodo obravnavali do konca gimnazijskega programa. Izbirajo lahko 
med računalništvom, mehaniko in elektrotehniko. V primeru izbire področja računalništva, v 
tretjem in četrtem letniku poslušajo strokovni predmet računalniški sistemi in omrežja. Učni 
načrt za četrti letnik predpisuje tudi učenje ekspertnih sistemov, v katere spadajo tudi SPO.  
 
V preteklih letih smo na začetku obravnavanja snovi, povezane s SPO, določili enostaven 
odločitveni problem, tj. izbiro najboljšega prenosnega računalnika. Beseda enostaven v tem 
primeru pomeni, da dijaki računalništva prenosne računalnike dobro poznajo in da so zanje 
dostopni tehnični podatki, katere nato vključijo v odločitveni model. Po dodatnem utrjevanju 
osnovnih pojmov in usvojitvi načina dela so dijaki v reševanje dobili nove naloge z odločitvenimi 
problemi.  
 
Malo za šalo in malo zares so morali izdelati tudi odločitveni model za izbiro dekleta, ki bi ga 
povabili na zmenek. Rezultati nas niso presenetili. Vsi dijaki so problem tehnično uspešno rešili, 
nihče od njih pa v svoj model ni vključil čustvene komponente. Tudi učitelj temu kriteriju v 
danem trenutku ni posvečal nobene pozornosti.  
 
Ob predstavitvi te učne situacije kolegici psihologinji se je razvila konstruktivna diskusija o 
pomenu čustev v procesu odločanja in analiza argumentov, zakaj je čustveno komponento 
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potrebno vključiti v proces izbire, saj s tem ožimo nabor tehničnih dejstev in merljivih 
parametrov, ki jih v nasprotnem primeru lahko nizamo v nedogled, a s tem le daljšamo čas do 
končnega sprejetja odločitve. V zgoraj omenjeni učni situaciji se čustveno komponento lahko 
vključi z enostavnim vprašanjem »v kolikšni meri mi je dekle všeč oz. katero od teh, ki jih imam 
na izbiro, si resnično želim imeti ob sebi?«. 
 
Opremljen z dodatnim znanjem iz področja psihologije, je učitelj računalništva že naslednjo 
šolsko uro s tem razredom odprl debato na temo vpeljave kriterija čustev v odločitveni model. 
Dijaki so se strinjali, da je to eden pomembnejših kriterijev, ki so ga zaradi razmišljanja o 
dostopnih in merljivih kriterijih enostavno pozabili vključiti. Tudi pri uporabi utežne funkcije, ki 
določa vpliv kriterijev na končni rezultat, so temu kriteriju pripisali relativno visoko vrednost. 
Sklep ob zaključku učne ure je bil, da bodo tako dijaki kot tudi učitelj ob ponovnem srečanju z 
izgradnjo odločitvenega modela razmišljali tudi o vključitvi čustvene komponente. 
 
 

5 Zaključek 

 
Dijakom je v izobraževalnem procesu potrebno zagotoviti kar se da kakovostno podajanje učnih 
vsebin (Strniša, 2015). Poleg kakovostnih vsebin pa mora iti trend tudi v smeri sodobnih 
didaktičnih pristopov, ki jih v zadnjem času zagotovo predstavljajo tudi medpredmetne 
povezave tehniških in družboslovnih predmetov. Medpredmetno povezovanje po besedah 
Skočajeve (2016) temelji na povezovanju med predmeti tako, da uresničimo skupen, že 
integriran cilj.  
 
Trenutno najuspešnejši kitajski poslovnež Ma Yun (v poslovnem svetu poznan kot Jack Ma), ki 
je izvršni direktor multinacionalnega tehnološkega konglomerata Alibaba Group, in je po 
navedbi ameriške poslovne revije Forbes med najvplivnejšimi Zemljani, je na letošnjem 
svetovnem ekonomskem forumu povedal, da lahko le s spremembo izobraževalnega sistema 
otroci v prihodnosti tekmujejo proti napravam. Stroji bodo vedno prekašali ljudi po natančnosti 
in v procesih, ki so jasno predpisani in rutinirani. Ljudje pa smo edinstveni v svojih čustvenih, 
motivacijskih in višjih spoznavnih procesih. V izobraževalnem sistemu naj bo zato še večji 
poudarek na ti. "mehkih veščinah" (vrednote, verovanja, neodvisno razmišljanje, timsko delo, 
skrb za soljudi, ukvarjanje s športom, umetnostjo, ipd.), ki se jih računalniki ne bodo mogli 
naučiti. 
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UPORABA IKT TEHNOLOGIJE ZA PREPREČITEV NEZAKONITE IZRABE 

MORJA  

Fighting against sea exploitation with help of ICT technology 
 
Dr. Tomaž Aljaž, VSS Kranj 
 
Povzetek 
 

Že od nekdaj je bil ribolov eden izmed glavnih virov pridobivanja hrane za človeka. Skozi 
zgodovino se je spreminjal in postajal tako gospodarska kot turistična dejavnost. V zadnjih 
desetletjih so se pojavili jasni znaki prekomernega izkoriščanja morskega bogastva in njihovega 
ekosistema. Prav tako so te posledice vidne v gospodarstvu in mednarodnih konfliktih na 
področju upravljanja in trgovanja z ribami, ki ogrožajo dolgoročno trajnost ribištva in prispevek 
ribištva k preskrbi s hrano. To je povzročilo, da je EU vzpostavil sistem za nadzor ribištva, čigar 
namen je, da varuje morska bogastva pred izkoriščanjem in se bori proti nezakonitemu ribolovu. 

V članku so prikazane uredbe EU o nadzoru ribištva in ključnih elementih nadzornega sistema, 
ki ga imenujemo sistem za spremljanje plovil (ang. Vessel Monitoring System - VMS). VMS je 
satelitski sistem za spremljanje ribiških plovil, ki so večje od 12m. Le-te periodično posredujejo 
podatke(svojo lokacijo, smer in hitrosti plovil) ribiškim organom. Ti podatki se uporabljajo za 
spremljanje t.i. ribolovnega napora oz. lahko z analizo odkrijejo nepravilnosti v zvezi z ribolovom. 
Na koncu prispevka bo predstavljen primer varnostnih funkcionalnosti na plovilih, ki služijo za 
pomoč ribičem v primeru nevarnosti. 

Ključne besede: Satelitska komunikacija, GPRS, Nadzorni center na nadzor ribiških ladij, ribištvo, 
GPS. 
 
Abstract 

From ancient times, fishing has been a major source of food for humanity and a provider of 
employment and economic benefits to those engaged in this activity. However, clear signs of 
over-exploitation of important fish stocks, modifications of ecosystems, significant economic 
losses, and international conflicts on management and fish trade threatened the long-term 
sustainability of fisheries and the contribution of fisheries to food supply. Therefore, EU establish 
a system for fisheries controls that protect sea against exploitation and combat illegal fishing. 

The paper shows EU regulation for fishery control and key elements of the control system, called 
Vessel Monitoring System (VMS). The VMS is a satellite-based fishing vessel monitoring system 
providing data to the fisheries authorities at regular intervals on the location, course and speed 
of vessels above 12 m. This data is used to monitor fishing effort levels occurring, thus detecting 
anomalies related to fishing. At the end of the paper, example of safety features in fishing vessels 
that are available to protect lives of fishermen will be presented. 

Keywords: Satellite communication, GPRS, Vessel Monitoring Center, fisheries, GPS. 
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1. Introduction 

 
From ancient times, fishing has been a major source of food for humanity and a provider of 
employment and economic benefits to those engaged in this activity. However, with increased 
knowledge and the dynamic development of fisheries it was recognized that aquatic resources, 
although renewable, are not infinite and need to be properly managed, if their contribution to 
the nutritional, economic and social well-being of the growing world’s population was to be 
sustained. Clear signs of over-exploitation of important fish stocks, modifications of 
ecosystems, significant economic losses, and international conflicts on management and fish 
trade threatened the long-term sustainability of fisheries and the contribution of fisheries to 
food supply. 
The EU system for fisheries controls have been in force since 1970 in a framework of Common 
Fisheries Policy (CFP) (Council regulation EU, 2010 ) which is a set of rules for managing 
European fishing fleets and for conserving fish stocks. Designed to manage a common resource, 
it gives all European fishing fleets equal access to EU waters and fishing grounds and allows 
fishermen to compete fairly. To enforce common-fisheries-policy rules, there is a control 
system in place, that uses modern technologies to ensure that fishing fleets are monitored and 
controlled in an effective way as well as make it possible to cross-check information from 
different sources. One of the key elements of the control system is a Vessel Monitoring System 
(VMS) (Marzuki at all, 2017).  
 

 

 

 
Figure 1: Vessel Monitoring system and transponder on a vessel 

The VMS is a satellite-based fishing vessel monitoring system providing data to the fisheries 
authorities at regular intervals on the location, course and speed of vessels. The system is 
compulsory for EU vessels above 12 m (as from 1 January 2012). Non-EU vessels of the same 
size are obliged to have an operational satellite tracking device (transponders) installed on 
board whenever they are in Community waters. The EU VMS is now implemented all across EU 
maritime nations and Vessel’s transponders are crucial part of the system. Looking back to 
history, transponders have evolved from relatively cumbersome and big pieces of equipment 
(Blue Box) based on receiving Global Navigation Satellite System (GNSS) (Bruyninx, 2017) 
signals, to a modern, compact devices (i.e. BlueTraker) (EMAa, 2018). These modern devices 
occupy no room in the wheel house as the complete electronics, antennae and the back-up 
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batteries reside in a small box being placed above the fishing vessel deck. The VMS may be used 
to monitor vessels in the territorial waters of a country or a subdivision of a country, or in the 
Exclusive Economic Zones that extend 200 nautical miles (370.4 km) from the coasts of many 
countries.  
 

2. ICT System to combat with illegal fishing 

In order to combat with illegal fishing, fishing authorities implement VMS. It is a “co-operative” 
system where only participating vessels are monitored. It is a “co-operative” system as each 
participating vessel must carry an operating transmitter that is capable of fixing a position and 
hence calculating speed and course. For that purpose it is used Global Positioning System (GPS), 
in near future in Europe also Galileo.  

 
Figure 2: Messaging of position, speed and course of a vessel 

Operating transmitter has an automated reporting system then controls the transmission of 
the position data and possibly other data at specified time intervals and sends them via a mobile 
(GSM/GPRS) network and / or satellite communications to a VMS, as shown in Figure 2. 
However, satellite based communications systems are considered the most suitable since they 
have the advantages of global coverage and high reliability. 
 

 
Figure 3: Example of Fleet tracking and monitoring (EMAb, 2018) 

 
On the other hand, VMS must be capable of collecting data received from Vessels, collected 
from satellites through their earth station. In addition to collecting data, VMS is capable of 
analyzing them in order to detect and highlight exceptional conditions of interest to monitoring 
officers, and displaying that data in a meaningful way, typically against a background map. A 
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specialized Geographical Information System (GIS) is also a highly desirable element of the VMS 
monitoring part particularly for historical and statistical analysis of both position and catch data, 
as shown in Figure 3. 
 

2.1 Detecting Vessel Speed and Course 

A distinct benefit of using GNSS for positioning is that the Vessel’s receiver, in addition to its 
position in latitude and longitude, provides also speed and course, as shown in Figure 4 (Eilidh, 
2017). The advantage of this data is twofold: while accurate speed information cannot reliably 
determine whether or not a vessel is fishing, it can, in conjunction with basic information such 
as the type of vessel that is being monitored and the kind of fishing net that it is using, give a 
dependable indication that the vessel is not fishing. Reception, for example, of a report from a 
purse seiner indicating that it is steaming at 12 knots would eliminate the possibility that the 
vessel was fishing at the time that the report was transmitted. 
 

 
Figure 4: Example of Vessel track 

 
Course data can be an effective tool in determining the probability of a vessel engaging in illegal 
fishing, e.g. when it is observed steaming toward a restricted area, and in intercepting a vessel 
by either patrol vessels or patrol aircraft. 
 

2.2 Managing Vessel’s reporting 

The requirement for frequency of position reports is normally related to the intensity of a given 
fisheries management regime and the resources available to respond to VMS observations. In 
general, existing VMS systems require that vessels report their positions up to hourly, i.e. 24 
positions per day. In certain situations, normally when a vessel’s activity appears to be illegal, 
authorities call for the ability to receive positions at 15 minute intervals. 
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Figure 5: Changing position reports 

As virtually all communications systems offer the ability of this frequency of positions, the only 
remaining issue is the ability of the fisheries management authority to remotely configure 
Vessel’s transponder to change the frequency of the position, as shown in Figure 5.  
 

3. Types of Vessel Monitoring Systems 

There are two types of VMS: Open sea VMS and Inshore VMS (iVMS). Open sea VMS is a system 
that is used to monitor vessels that are 12m or longer using satellite communication (e.g., 
Iridium or Inmarsat), according to the EC Council Regulation 1224/2009. Therefore, all vessels 
12m and more are required to have transponders, which automatically sends location data at 
regular intervals to VMS and allows polling the fishing vessel data, as shown in Figure 6 
(Department for Environmental Food and Rural Affairs, 2018).  

  

Figure 6: Elements of Open sea VMS 
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As additional possibility for vessels is also usage of GSM/GPRS technology, when they are near 
costs and therefore reduce communication costs. 
 
Other type of VMS is called Inshore VMS (iVMS). The iVMS is defined as fishery that is limited 
to waters typically not more than 12 nautical miles from the shore, for smaller vessels (less than 
12m). One of the distinguishing characteristics of iVMS is the use of GSM/GPRS rather than 
satellite technology to transmit position reports, to reduce communication costs, as shown in 
Figure 7 (Department for Environmental Food and Rural Affairs, 2018). Unlike the VMS 
requirements under Council Regulation (EC) 1224/2009 vessels which require an iVMS to be 
fitted will only report within managed areas. Outside these areas the transponder will not send 
position reports to the fishery authorities. 
 

 

Figure 7: Elements of Inshore VMS 

The future potential for iVMS is also for vessels below 12m in length, especially if EU regulations 

will also consider shorter fishing vessels. On the other hand, currently cost of transponder on 

smaller Vessels is substantial burden. Therefore, equipment cost optimization needs to be 

provided and also cost of data being transmitted from the vessel over the communication 

satellite networks to a VMS. 

4. Fisheries Monitoring Center 

Countries with registered fishing vessels that implement VMS generally agree to set up a 
Fisheries Monitoring Center (FMC), which has a data network connection to the FMCs of other 
states as well as other maritime stakeholders within the country. This flag state principle 
requires all vessels, registered in a given state to transmit their positions automatically to that 
state's FMC. When the vessel enters the waters of a different state, the home FMC must 
forward the report of the vessel's entry into those waters to the foreign state FMC, as shown 
in Figure 8 (Ministry of Oceans and Fisheries Korea, 2016). Until the vessel leaves the foreign 
state's coastal area, the home FMC must forward to the foreign state FMC the position, speed, 
and course reports at least every two hours. The European Commission regulates Exchange of 
data between VMS servers within the EU.  
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If position reports unexpectedly cease from a vessel, the FMC for the ocean area from which 
the last signal was received must attempt to contact the vessel or the flag state FMC without 
delay. Since VMS reports are sent automatically, it is possible that there is nothing wrong with 
the vessel itself, only the VMS data is missing. A full search and rescue (SAR) operation should 
not be launched simply because a VMS report does not arrive, although it is reasonable to alert 
sea surveillance assets, such as radars, that might be able to find the vessel. Fishing vessel crews 
should check the transponders at reasonable intervals, and confirm working condition. 
 
 

 
Figure 8: Example of FMC implementation in Republic of Korea 

 
 

5. Conclusion 
 
The surveillance of illegal fishing activities is a critical issue for the management of sea 
resources. In this paper we showed technical background and Information and Communication 
Systems to enable fight against sea exploitation, following the EU regulation. Transponders on 
vessels with satellite or / and GSM/GPRS connectivity to IT systems at fishery authorizes - Vessel 
Monitoring System (VMS). The VMS collect on regular intervals data from vessels that include 
position, speed and course. Collected data from vessels are monitored and analyzed, thus 
proactively react in case of suspicion of illegal fishing activity.  Based on how far from cost 
vessels are two VMSs were defined, Open sea VMS and Inshore VMS. In case of Inshore VMS, 
is required for vessels to be equipped with only GSM/GPRS connectivity in order to reduce 
operational costs. 
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POMANJKANJE STROKOVNEGA KADRA NA PODROČJU 

PROGRAMIRANJA KOT PRILOŽNOST VIŠJIH ŠOL  

Shortage of Software Engineering Staff as an Opportunity for Vocational 
Colleges 
 
Anže Žnidaršič, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Namen prispevka je prikazati nujnost vsebinske in izvedbene aktualizacije določenih strokovnih 
predmetov na višješolskem programu informatika, s ciljem, da so pridobljene kompetence 
diplomantov čim bolj uporabne na trgu dela. 

V Sloveniji se pojavlja priložnost za šolstvo, saj le-to ne sledi potrebam na trgu dela računalniških 
programerjev. V tem trenutku je močno pomanjkanje kadrov na področju računalniškega 
programiranja, kar se kaže v visokih ponudbah pri kompenzacijah. 

Višje šole imajo zasnovan okvirni program, ki jim ponuja svobodo do te mere, da lahko pokrivajo 
potrebe na trgu dela brez odstopanja od kurikuluma, predpisanega s strani Centra Republike 
Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) leta 2007. 

V prispevku so opisane dobre prakse programerskih »bootcampov« iz tujine, iz česar izhaja, da 
imajo višje šole v prvi fazi možnost prilagoditi programe samostojno, na dolgi rok pa se 
pričakujejo poenotene smernice s strani CPI. 

Ključne besede: zaposljivost, programerski bootcampi, kvaliteta študija, pomanjkanje kadra, 
informatika. 
 
Abstract 

The purpose of this article is to show the imminent need to update content and execution of 
some professional courses at the Vocational College of Informatics program with the goal of 
giving students the suitable skills to fill the talent market demands.  

There is an opportunity for Slovenian school system since it has fallen behind the talent demand. 
At this moment there is a big shortage of software engineers in Slovenia, which is visible in great 
compensation package offers by the companies seeking them. 

Vocational colleges have a loosely defined curriculum by governing authority which allows them 
to adjust the contents of their courses to better suit the needs of the market.  

Based on the good practices from coding bootcamps around the world our vocational colleges 
can adjust contents of their courses, and on the long term our curriculum is expected to be 
updated by the governing authority. 

Keywords: employability, coding bootcamps, study quality, staff shortage, informatics.   
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Uvod 
 

V Sloveniji in Evropi narašča pomanjkanje usposobljenega kadra na področju programiranja. To se kaže 

v vedno večjem številu zaposlitvenih oglasov ter naraščajočimi zneski, ki se ponujajo za tak kader (zneski 

gredo od 1.600 do prek 7.000 EUR bruto). Poleg samih plač se ponuja tudi veliko drugih dodatkov: 

možnost dodatnih izobraževanj, izobraževalne literature, brezplačnih prigrizkov, brezplačenega pranja 

avtomobila, brezplačne rekreacije (fitness, bazen) itd. Dober kader je težko pridobiti in še težje obdržati 

na dolgi rok. (Povzeto: slo-tech, 2018, blocktrade.com, 2018) 

Če primerjamo z Združenimi državami Amerike, kjer se programerske plače končajo tam, kjer se od 

doktorjev medicine pričnejo, je v Sloveniji zgodba popolnoma drugačna. (Payscale, 2018a,b, 

Žurnal24.com, 2016) Jasno se kaže, da so potrebe na trgu dela računalniških programerjev veliko večje 

od ponudbe. 

Višje šole imajo zasnovan okvirni program, ki jim ponuja svobodo do te mere, da lahko pokrivajo potrebe 

na trgu dela brez odstopanja od kurikuluma, predpisanega s strani Centra Republike Slovenije za 

poklicno izobraževanje (CPI). Višjim šolam ni predpisano, koliko ur točno morajo nameniti izvajanju 

posameznega cilja. Prav tako niso predpisana programska orodja, programski jeziki, tipi podatkovnih 

zbirk, ipd. To ponuja višjih šolam veliko mero svobode pri izvajanju programa. Poleg tega, da ponuja 

svobodo višjim šolam, pa ponuja tudi svobodo izvajalcem predavanj, torej predavateljem. Ta prednost 

predstavlja tudi potencialno težavo. Višje šole lahko program izvajajo različno, prav tako predavatelji 

znotraj iste višje šole lahko uporabljajo različne tehnologije. (CPI, 2007a) 

V Združenih državah Amerike se širijo t. i. programerski bootcampi. Cene le-teh se gibljejo med 3.000 in 

16.000 dolarji za programe v povprečju dolge manj kot 4 mesece. Programerski bootcampi izvajajo 

prenos znanja na študente v drugačni obliki kot je v klasičnem šolstvu. (CourseReport, 2018, Thayer, 

2018) 

Izvajanje višješolskega programa informatika 
Program informatika ima s strani CPI predpisane okvirne cilje pri izvajanju predmetov. Ne predpisuje pa 

se, konkretno katere tehnologije se uporabi ali daje smernice za uporabo le-teh. Posamezna višja šola 

se sama odloči, v katerih tehnologijah bo izvajala posamezne predmete. Gotovo je še večja verjetnost, 

da se izbira tehnologij izvede še nižje, torej na nivoju predavatelja izvajalca. (CPI, 2007a) 

To lahko privede do različnega izvajanja istih predmetov znotraj iste višje šole. Težave nastanejo tudi pri 

predmetih, ki se izvajajo v več letnikih, saj se lahko, na primer, pri predmetu Programiranje I študenti 

učijo drugega programskega jezika kot pri predmetu Programiranje II. 

Če so razlike že znotraj istih predmetov, so razlike med predmeti programa informatika potencialno še 

večje. Sledi hitra analizira ciljev predmetov, za katere so cilji na voljo.  

Predmeti Programiranje II, Izdelava spletnih strani, Razvoj programskih aplikacij ter Zbirke podatkov I in 

II vsi uporabljajo podatkovne zbirke. Poenotenost uporabe podatkovnih zbirk skozi vse predmete je 

gotovo redkost. Ocena je na podlagi pogovorov s predavatelji višje šole. Podatkov za analizo žal ni javno 

na voljo. 
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Vsi predmeti Programiranje I in II, Izdelava spletnih strani in Razvoj programskih aplikacij uporabljajo 

programski jezik. Predvidevamo, da programski jezik skozi te različne predmete ni poenoten. 

Cilji predmetov so spisani v obliki učbenikov. Torej se gre od osnov ter šele v zadnjem delu predmetov 

ali pa v višjih predmetih (npr. Programiranje II) vsebina postane študentom zanimiva. Iz pogovorov s 

študenti je razbrati, da jim postane zanimivo, ko nekaj vidijo v grafičnem uporabniškem vmesniku. Za 

boljšo analizo bi bilo potrebno izvesti anketo med študenti. (CPI, 2007b) 

Višje šole običajno izvajajo programe dve akademski leti. 

Izvajanje programerskih bootcampov 
Bootcampi v osnovi poučujejo aktualne tehnologije. V večini primerov to pomeni programske jezike, ki 

se uporabljajo pri spletnih aplikacijah. Primeri jezikov: JavaScript, Python, PHP, Go, ipd. (Switchup, 2018) 

Uporabnosti jezikov, primarno namenjenih grajenju spletnih aplikacij, ne gre podcenjevati, saj je 

mogoče s spletnimi tehnologijami razvijati mobilne aplikacije, namizne aplikacije, aplikacije za pametne 

televizorje, ipd. (React Native, 2018, Electron, 2018, App Programming Guide for tvOS) 

Bootcampi se izvajajo veliko bolj intenzivno od višje šole. Bootcampi zahtevajo od 6 do 11 ur dela 

dnevno, od 5 do 6 dni na teden. Doba izvajanja pa je veliko krajša, saj običajno Bootcampi trajajo manj 

kot 4 mesece. (Crispe, 2018) 

Čeprav na prvi pogled izgleda težko primerjati 4-mesečni bootcamp in 2-letno višjo šolo ali celo 3 ali 4-

letne univerzitetne programe, pa rezultati zaposlitvenih agencij kažejo drugačno sliko, saj so v povprečju 

alumniji bootcampov primerljivi z diplomiranimi programerji. (Bartram, 2016) 

Velika razlika od klasičnega poučevanja programiranja je, da se študenti lotijo interaktivnih spletnih 

aplikacij v začetku, brez predznanja posameznih konceptov programiranja in računalništva. Tako študent 

že v prvih tednih razvija aplikacijo, ki teče v spletnem brskalniku, čeprav mu še niso popolnoma jasni 

osnovni koncepti programiranja. Študent tekom razvoja spletne aplikacije spoznava posamezne 

koncepte (npr. pogojni stavki, objektno orientirano programiranje, rekurzija, ipd.). 

Slabost programerskih bootcampov je v tem, da se študenti običajno ne spoznajo podrobno z 

računalniško arhitekturo, podatkovnimi strukturami, algoritmi, ipd. Glede na prej omenjene oglase za 

delo, pa se teh znanj niti ne zahteva v večini služb. Tako je odvisno glede na zahteve za delovno mesto 

ali so programerji iz bootcampov lahko primerni kandidati ali ne. 

Cene bootcampov v Združenih državah Amerike se gibajo od 5.000 dolarjev do preko 20.000 dolarjev. 

(Crispe, 2018) 

Predlogi za izboljšave pri izvajanju višješolskega programa informatika 
Iz vsebinskih ciljev predmetov programa informatika gre razbrati, da si višje šole želijo biti primerljive z 

univerzitetnimi glede vsebin, a se zaradi krajšega časa izvajanja s tem ne morejo popolnoma primerjati. 

Programerski bootcampi so po drugi strani veliko krajši od višješolskih programov. Višje šole se torej po 

času izvedbe lahko umestijo nekje med programerske bootcampe in univerzitetne programe (torej stare 

4-letne ali nove 3+2). 

Iz tega bi lahko povzeli, da imajo višje šole priložnost uvesti nekaj dobrih praks bootcampov v svoje 

delovanje in tako na trgu dela programerjev konkurirati z univerzami. 

Glede na majhno omejenost pri izbiri tehnologij in načinu izvajanja študijskega programa informatika je 

mogoče uvesti izboljšave brez sprememb programa s strani CPI. 
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Uporaba sodobnih odprtokodnih tehnologij 
Ker uporaba tehnologij izvajalcev na posameznih višjih šolah programa informatika ni javen podatek, si 

lahko predstavo naredimo na podlagi nekaterih gradiv, ki so javno dostopna in na podlagi pogovorov s 

študenti. 

Glede na popularnost in potrebe na trgu bi bila primerna jezika Python in JavaScript. Na nivoju 

podatkovnih zbirk pa MySQL (MariaDB) ali PostgreSQL. (slo-tech, 2018, TIOBE, 2018, DB-Engine, 2018) 

Pomembna je tudi izbira tehnologije, ki teče na različnih operacijskih sistemih. V osnovi minimalno na 

Microsoft Windows, Apple macOS ter Linux. 

Učenje JavaScripta je zelo enostavno, saj teče v vsakem brskalniku. Po drugi strani pa je JavaScript 

mogoče uporabljati tudi na strani strežnika. (NodeJ, 2018) 

Tehnologije, ki tečejo na različnih platformah, tako pridobivajo na uporabnosti. Študenti lahko razvijajo 

vse od spletnih aplikacij, pa do aplikacij, ki krmilijo strojno opremo (npr. jezik Python je pogosto 

uporabljen tudi v kombinaciji med Raspberry Pi in zunanjimi senzorji ter dodatki za robotiko). (Grimmett, 

2015) 

Poenotenost tehnologij med predmeti 
Predmeti Programiranje II, Izdelava spletnih strani, Razvoj programskih aplikacij ter Zbirke podatkov I in 

II vsi uporabljajo podatkovne zbirke. Poenotenost uporabe podatkovnih zbirk skozi vse predmete je 

gotovo redkost. Zagotovo je še večja redkost, da gre za odprtokodno podatkovno zbirko. Podatkov za 

natančno analizo žal ni na voljo oz. jih ni bilo mogoče pridobiti v doslednem času. 

Predmeti Programiranje I in II, Izdelava spletnih strani, in Razvoj programskih aplikacij vsi uporabljajo 

programski jezik. Predvidevamo, da programski jezik skozi te različne predmete ni poenoten. 

Poenostenost bi pripeljala do tega, da študenti znanje med predmeti nadgrajujejo in se ne učijo ponovno 

osnov na drugi tehnologiji (npr. pri enem predmetu spoznajo osnove Microsoft Access, pri drugem 

MySQL ter pri tretjem Microsoft SQL Server). Višješolski študij je krajši od univerzitetnega in bi zato 

moral stremeti k čim bolj efektivnemu profesionalnemu napredovanju študenta. 

Razvoj praktičnih (spletnih) aplikacij 
Danes preživimo večji del uporabe računalnikov v brskalnikih. Študentom bomo zanimanje bolj 

vzpodbudili, če bodo rezultati njihovega programiranja vidni takoj v brskalniku, ki jim predstavlja domače 

okolje. Prednost je tudi, da so rezultati enaki, ne glede na operacijski sistem na katerem študent dela 

(npr. brskalnik Google Chrome deluje skoraj identično na Microsoft Windows, Apple macOS ter Linux 

operacijskih sistemih). 

Večinoma se še vedno izvaja osnove programiranja v ukazni vrstici (t. i. CLI), kar pa študentom ni dovolj 

zanimivo. Tudi sam se nisem navdušil nad programiranjem med izdelavo programov v Turbo Pascalu, ki 

je bil moj prvi programski jezik v srednji šoli. Navdušenje je prišlo med tečajem izdelave spletnih strani, 

kjer sem sprva izdeloval statične spletne strani, nato dodal nekaj interaktivnosti z JavaScriptom, kasneje 

pa se povezoval s podatkovnimi zbirkami s pomočjo programskega jezika PHP. 

Bolj zanimiv pristop je izdelava spletne aplikacije, recimo za izdelavo seznama opravil. V takšni aplikaciji 

se študenti morajo naučiti uporabo spremenljivk, zank, pogojnih stavkov, 

branja/pisanja/posodabljanja/brisanja zapisov iz baze ipd. Tekom izdelave aplikacije se študent spozna 

s posameznimi koncepti programiranja. V osnovi se lahko izdela osnovno aplikacijo z uporabo 

funkcijskega programiranja, nato pa predela v objektno orientirano obliko. Z nekaj dodatki že takšna 
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aplikacija pokrije vse zahtevane cilje predmetov Programiranje I in II programa informatika. (TodoMVC, 

2018) 

Kot eksperiment sem pri izvajanju predmeta Podatkovne zbirke I izrednim študentom prikazal, kako 

lahko z uporabo brskalniških orodij za razvijalce (t. i. Developer Tools) in JavaScripta spremenimo 

katerokoli spletno stran. En študent je navdušeno povedal, da je znanje že uporabil za potegavščino v 

službi. Gre za študenta, ki mu programiranje I ni šlo in pravi, da sicer ne zna programirati, ga je pa 

praktičnost tehnologije navdušila. 

Zaključek 
Višje šole, ki izvajajo program informatika, imajo veliko priložnost ponuditi primerne veščine razvoja 

spletnih aplikacij, ki jih potrebuje trg dela. Kratkoročno imajo višje šole možnost prilagoditi izvajanje 

posameznih predmetov v oblikah, ki bodo bolj zadostile potrebam na trgu dela, ne da bi pri tem 

spreminjale predpisane zahtevane cilje predmetov s strani CPI. 

Dolgoročno se pričakuje narekovanje posodobitev celotnega programa s strani CPI, seveda v 

neizogibnem sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol, saj je v interesu Republike Slovenije 

izobraziti primeren kader, ki bo zadostil trgu dela. V tem trenutku veliko slovenskih podjetij daje razvoj 

v izvajanje v tujino (outsourcing) ter privablja tuj kader v Slovenijo. (ThirdFrameStudios, 2018) 

Ker tudi predlagane kratkoročne spremembe prinašajo veliko izzivov za izvedbo, je težko napovedati ali 

se bo kateri visokošolski zavod odločil za predlagane spremembe. Ideje je potrebno izvesti, tu pa se 

običajno stvari zapletejo. 

V primeru interesa je cilj izdelati natančno analizo tehnologij uporabljenih na različnih višjih šolah in 

izdelati predloge za posodobitev programerskega dela programa informatika do te mere, da se poveča 

vpis na izredni študij. To bi namreč pomenilo izobraževati za konkretne potrebe gospodarstva, kar je 

prvenstveni cilj celotnega višješolskega študija. 
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ANALIZA POIMENOVANJA SPREMENLJIVK PRI PROGRAMIRANJU  

Variable Name Analysis in Computer Programming 
 
Jan Robas, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Ustreznost imen identifikatorjev v programski kodi ima velik vpliv na berljivost le-te. Berljivost 
kode pa igra pomembno vlogo tako pri učenju programiranja kot pri razvijanju projektov in 
sodelovanju z drugimi programerji. V tem članku izpostavimo problem premajhnega poudarka 
na poimenovanju spremenljivk pri učenju programiranja. Izhajajoč iz tega smo izvedli raziskavo, 
da bi na podlagi primerov ugotovili, v kolikšni meri so uporabljena imena skladna s priporočili in 
običaji poimenovanja spremenljivk. Kot podlago za raziskavo in kasnejšo analizo smo izbrali 
primere rešitev nalog študentov, ki se učijo osnov programiranja. Ugotovili smo, da glede na 
našo klasifikacijo približno polovica imen spremenljivk ni ustreznih. Zato kot rešitev tega 
problema predlagamo več poudarka na ustrezno poimenovanje spremenljivk že na začetku 
učenja osnov programiranja. 

Ključne besede: programiranje, identifikatorji, berljivost. 
 
Abstract 

Appropriate identifier names in source code have significant impact on code readability. Code 
readability is important when learning how to program as well as when developing projects and 
cooperating with other programmers. In this article we highlight the problem of under-emphasis 
on variable naming conventions when learning the fundamentals of computer programming. 
Therefore a research, in which we determine how many students follow variable naming 
conventions, has been carried out. In our research, the submitted solutions to students’ 
assignments have been studied and analyzed and about half of variable names have been 
classified as inappropriate. Therefore, we propose more emphasis on naming variables at the 
beginning of learning computer programming. 

Keywords: programming, identifiers, readability. 
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1. Uvod 
 
Kot pri vsaki stvari, je tudi pri programiranju prisotna moč navade. Navade pa človek pridobi že 
na začetku, ko se programiranja uči. Seveda je tudi navade mogoče spremeniti, vendar to terja 
dodaten, morda nepotreben napor. Cilj pedagogov je študentom predati znanje, ki ga bodo čim 
bolj učinkovito unovčili v svojih karierah. Slabe navade pri poimenovanju identifikatorjev pa so 
lahko velika prepreka pri doseganju želene učinkovitosti. Sledenje dobrim praksam 
programiranja, med katere spadajo tudi običaji in priporočila poimenovanja identifikatorjev, bi 
izboljšalo izkušnjo pri učenju in predvsem bolje pripravilo študente na nadaljnjo programersko 
kariero.  
 
V tem prispevku se bomo osredotočali na problem poimenovanja spremenljivk pri 
programiranju. Ker poimenovanje spremenljivk ni eksaktna veda, tako kot matematika ali 
programiranje, je tako učenje kot ocenjevanje znanja težko. Posledično učenje in ocenjevanje 
tega ni formalizirano ter izvedeno (Paul in Kramer, 2014). Menimo, da se pri večini 
programerjev dobre navade pri poimenovanju spremenljivk in ostalih identifikatorjev 
izoblikujejo šele kasneje, ko zaradi slabih poimenovanj naletijo na težave. 
 
V naši raziskavi bomo analizirali imena spremenljivk v programski kodi, ki so jo napisali začetniki, 
in jih klasificirali kot ustrezne ali neustrezne. Tako bomo ugotovili, v kolikšni meri se začetniki 
držijo običajev in priporočil poimenovanja identifikatorjev. Analizirali bomo, bolj specifično, 
rešitve nalog, ki so jih oddali študenti pri predmetu, kjer se učijo osnov programiranja. Naša 
predpostavka je, da se študenti pri reševanju nalog običajev poimenovanja v veliki meri ne 
držijo. Rešitve so napisane v programskem jeziku C#. Na vajah pri učenju programiranja smo se 
držali uradnih priporočil poimenovanja spremenljivk. Poudarili smo, da je poimenovanje zelo 
pomembno, vendar od študentov nismo zahtevali, da se tega držijo. Tega zato tudi nismo 
točkovali. V sklopu tega članka smo predlagali način klasifikacije spremenljivk, ki je povzet po 
članku (Butler, Wermelinger, Yu, Sharp, 2009). Izvedena ja bila analiza, ki je potrdila, da približno 
polovica imen spremenljivk v rešitvah nalog ni v skladu z običaji. 
 

 
2. O pomenu poimenovanja spremenljivk 

 
Razni priznani strokovnjaki v svojih člankih raziskujejo pomen in problem poimenovanja 
spremenljivk.  Pendergast (2006) govori o učenju programiranja v šoli. Vmes tudi omenja 
problem poimenovanja spremenljivk, vendar v kontekstu problemov, ki nastanejo zaradi 
imenskih konfliktov. Imenski konflikti nastanejo, ko so znotraj zanke ali drugega bloka 
uporabljena enaka imena spremenljivk kot zunaj bloka in notranje spremenljivke zasenčijo 
zunanje. S semantiko poimenovanja se ne ukvarja. Deissenboeck in Pizka (2006) se ukvarjata s 
problemom poimenovanja identifikatorjev, pri čemer se osredotočata na semantiko. Pri tem 
izpostavita problem ohlapnih priporočil in predstavita formalni model za imenovanje 
identifikatorjev. Butler idr. (2009) iščejo povezavo med slabimi poimenovanji in kvaliteto kode. 
Pri tem ugotavljajo, da je za programe, ki uporabljajo slaba poimenovanja identifikatorjev, večja 
verjetnost, da sledijo tudi ostalim odsvetovanim praksam programiranja. 
 
Dandanes se tako v akademski sferi kot v industriji uporabljajo večinoma visokonivojski 
programski jeziki (Rabai, Cohen, Mili, 2015). V teh programskih jezikih ponavadi delamo z veliko 
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količino identifikatorjev, kot so imena spremenljivk, metod in razredov. Identifikatorji 
predstavljajo okoli 70 % izvorne kode (Deissenboeck in Pizka, 2006). Berljivost programske kode 
je posledično predvsem odvisna od njih. Če so identifikatorji pomenljivi in nedvoumni, lahko 
razberemo njihov namen, brez da bi tolmačili celoten program. To naredi kodo berljivo, kar 
pomeni lažje vzdrževanje in tudi lažje sodelovanje z morebitnimi ostalimi člani ekipe, ki delajo 
ali pa še bodo delali na projektu. Logično je, da je berljivost kode ena od glavnih metrik kvalitete 
le-te (Stamelos, Angelis, Oikonomou, Bleris, 2002). Skoraj vsak programski jezik za imena teh 
identifikatorjev dovoljuje poljubne nize znakov brez presledkov. Običaji imenovanja 
identifikatorjev so omenjeni tako v knjigah o programiranju (Liberty in Xie, 2008) kot v uradni 
dokumentaciji programskih jezikov. Ti običaji določajo obliko poimenovanja (Tabela 6), poleg 
tega pa vsebujejo nekaj manj specifičnih smernic, kot so: »Imena spremenljivk naj bodo jasna 
in ne zavajajoča«. Obstajajo tudi algoritmi, ki poskušajo sami uganiti imena spremenljivk in 
metod glede na njihovo vsebino in kontekst (Allamanis, Barr, Bird, Sutton, 2015). Kljub vsemu 
se bo program iz visokonivojskega jezika prevedel v ekvivalentno strojno kodo, ne glede na 
imena identifikatorjev. Tako lahko vse identifikatorje poimenujemo poljubno (dvoumno ali 
nepomenljivo), pa bo program deloval enako, kot če bi jih poimenovali premišljeno in po 
priporočenih smernicah. V času pisanja kode ima programer pomen identifikatorjev v glavi. Če 
gre za začasno kodo, ki se bo uporabila samo enkrat in jo bomo potem nemudoma izbrisali, 
poimenovanje identifikatorjev ni velik faktor. Se pa velikokrat naredi, da koda, ki je bila mišljena 
kot začasna, čez leta še vedno teče v produkcijskem sistemu in jo morajo programerji vzdrževati 
(Rogers, 2007). Zato sta struktura kode in poimenovanje identifikatorjev v resnici pomembna 
na vsakem koraku. 
 

Tabela 6: Nekateri načini zapisa identifikatorjev. 

Način zapisa Pomen Primer 

Snake case Besede so ločene s podčrtajem. ime_osebe 

Pascal case Vsaka beseda se začne z veliko 

črko. 

ImeOsebe 

Camel case Vsaka beseda se začne z veliko 

črko, razen prva. 

imeOsebe 

 
 

3. Raziskava 
 
3.1 Metoda dela in potek 

 
Metoda dela je temeljila na pridobivanju podatkov iz oddanih rešitev nalog študentov, ki so v 
nadaljevanju služili kot podlaga za analizo. Po pridobitvi podatkov smo analizirali imena 
spremenljivk, ki se pojavljajo v oddanih rešitvah domačih nalog. Ena rešitev predstavlja en rešen 
sklop manjših nalog. Analizirali smo 5 sklopov nalog, pri čemer en sklop vsebuje 5 – 6 manjših 
nalog. Vsak sklop vsebuje med 37 in 46 zaključenih oddaj, pri čemer ena oddaja predstavlja 
oddano nalogo enega študenta. Skupno gre za 200 datotek z rešitvami. Rešitve so napisane v 
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programskem jeziku C#. V teh sklopih nalog niso prisotne definicije novih razredov in metod. V 
tem članku obravnavamo le imena lokalnih spremenljivk. Pri programskem jeziku C# velja običaj 
zapisa lokalnih spremenljivk v stilu »camel case«. To pomeni, da se imena spremenljivk začnejo 
z malo črko, nato pa se vsaka nova beseda začne z veliko črko. Vse ostale črke so male. 
Spremenljivke ne vsebujejo podčrtajev. Tak način imenovanja spremenljivk smo uporabili tudi 
pri vajah. Ta način je bil študentom priporočen, vendar ni bil zahtevan. Ustreznosti imen 
spremenljivk v rešitvah domačih nalog posledično nismo vrednotili. 
 
Najprej je bilo potrebno določiti kriterij, po katerem bomo ocenjevali ustreznost spremenljivk. 
Za točno oceno bi bil potreben temeljit pregled vse oddane programske kode. Ustreznost imen 
spremenljivk bi določili glede na upoštevanje običajev poimenovanja in smiselnosti imen v 
pripadajočih kontekstih. Te podatke bi lahko imeli, če bi sproti ocenjevali imena spremenljivk, 
kar bi terjalo dodaten napor pri ocenjevanju, hkrati pa bi bile ocene subjektivne. V tem članku 
smo zato določili nekaj metrik, s katerimi lahko preprosto ocenimo ustreznost imen. Zgledovali 
smo se po metrikah, ki so določene v članku (Butler et al., 2009). Imena spremenljivk smo pri 
tem obravnavali ločeno od njihovega konteksta, zato nismo ocenjevali njihove semantične 
ustreznosti. Posledično pomenljivo in semantično ustrezno poimenovanje spremenljivke, ki je 
napisano v napačni obliki (npr. »stevilo_mesecev«) obravnavamo kot neprimerno, 
poimenovanje pravilne oblike (npr. »temp12«) pa obravnavamo kot primerno. Ker pa iz naših 
izkušenj pri ocenjevanju predpostavljamo, da so spremenljivke prave oblike povečini 
poimenovane bolje kot spremenljivke napačne oblike, se nam zdi omenjen kompromis smiseln. 
Metrike so opisane v Tabela 7. 
 

Tabela 7: Metrike, ki smo jih upoštevali pri klasifikaciji imen spremenljivk. 

Ime Opis Primeri 

Prekratko ime Imena, krajša od 4 znakov, z 

izjemo sledečih: c, d, e, g, i, in, j, 

k, m, n, o, out, t, x, y, z, ok, max, 

min, del, niz, st1, st2. 

g1, pom7, mz, raz, dd, odp, ist, 

pro, vi, mes, zn3, pog, dt2, nz5b, 

stp, i14, ob, vc, vk 

Napačna oblika Imena, ki niso napisana v obliki 

»camel case«. 

prebran_niz, TABLE1, ST_obrnjen, 

Stevilo1_rand, Mesečniznesek, 

Racunska_operacija 

Vsebuje dele, ki niso besede (ali 

okrajšave njih ali izjeme, kot so 

števila, črke a, b, c, ...). 

Prava oblike, vendar ne vsebuje 

besed (ali njihovih okrajšav). 

Primer »mesecniznesek« je 

dvoumen – lahko bi tudi rekli, 

da je napačne oblike. Pravilno 

poimenovanje bi bilo 

»mesecniZnesek«. 

drugmau2, polmirvcrt, viship, 

tmpp, praznost, mesecniznesek, 

kotalfa 
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Vsebuje preveč besed. Je prave oblike in vsebuje 

besede, vendar je besed preveč. 

prvoSteviloVTabeliKiNiVecjeOdSto 

 
 

3.2 Pridobljeni rezultati in njihova analiza  
 
Imena spremenljivk smo analizirali s pomočjo posebnega programa, ki smo ga napisali za 
potrebe raziskave v tem prispevku. Naš program je prebral vse datoteke z rešitvami domačih 
nalog, potem pa s pomočjo knjižnic The .NET Compiler Platform ("Roslyn") pridobil imena 
uporabljenih spremenljivk. Enakoimenske spremenljivke smo združili. Tako smo dobili 1447 
različnih imen spremenljivk. Tabela 8 prikazuje najbolj pogosto uporabljena imena 
spremenljivk. Po pridobitvi imen spremenljivk je program preveril dolžino in obliko vsakega 
imena ter določil, katere napake vsebuje. Tako je opredelil 31,4 % imen kot neustrezna (od tega 
49 % prekratkih in 51 % napačne oblike). Imen s preveč besedami ni bilo. Pri tem je imena, ki 
so napisana z malo, brez velike črke za vsako novo besedo, kot npr. »prebraniniz«, opredelil kot 
ustrezna. Ta in ostala nerazumljiva imena spremenljivk smo morali klasificirati ročno. Kot slaba 
imena smo določili tista, ki niso bila sestavljena iz besed oziroma okrajšav. Na koncu smo 
opredelili dobro polovico (52 %) imen kot ustrezna, ostala pa kot neustrezna (od teh 31,5 % 
prekratkih; 35,7 % z deli, ki niso besede oziroma okrajšave; 32,7 % napačne oblike). Kot imena 
z deli, ki niso besede, smo opredelili veliko tistih, ki so v resnici napačne oblike (kot npr. 
»znakibrezpresledkov«). Med imeni, ki so uporabljeni samo enkrat, je delež dobro 
poimenovanih 49,2 %, med imeni, ki so uporabljeni dvakrat ali več (teh je 509), je delež dobro 
poimenovanih 68,6 %, med imeni, ki so uporabljeni 5-krat ali več (teh je 176) pa je delež dobro 
poimenovanih 73,9 %. Diagram 1 kaže delež ustreznih imen glede na število pojavitev. Pri 
imenih, ki se pogosto pojavijo, je večji delež ustrezno poimenovanih, kot pri imenih, ki se 
pojavijo redkeje. 
 
Najbolj možni razlogi za to so: 
 

• Dobro premišljena imena so ponavadi ustrezne oblike in nosijo pomen. Ljudje 
razmišljamo podobno, zato pride po razmisleku do enakih poimenovanj (npr. vsota, 
rezultat, desetice). 

• Določena imena, ki jih obravnavamo kot ustrezna, so pogosto uporabljena v 
spremenljivkah, ki služijo kot števci v zankah (npr.: i, j in n). 

• Določena ustrezna imena so definirana v besedilih nalog (npr. stavek). 

• Študentje se pri imenovanju spremenljivk zgledujejo po primerih, ki jih rešujemo na 
vajah. 
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Diagram 1: Delež ustreznih imen glede na število njihovih pojavitev. 

 
 
 
 

Tabela 8: Najpogosteje uporabljena imena spremenljivk v rešitvah nalog. 

Ime spremenljivke Število pojavitev Ime spremenljivke Število pojavitev 

i 497 n 39 

j 172 vsota 38 

st1 105 niz 38 

a 105 d 37 

naklj 104 leto 34 

stevec 92 znak 34 

b 86 cena 34 

st2 80 beseda 32 

st 75 stavek 31 
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3. Zaključek 
 
V naši raziskavi smo ugotavljali, v kolikšni meri se programerji začetniki držijo običajev 
poimenovanja spremenljivk. Pri tem smo določili preprost način klasifikacije, ki smo ga delno 
izvedli avtomatsko, delno pa ročno. Analizirali smo rešitve domačih nalog študentov in ugotovili, 
da glede na našo klasifikacijo 48 % imen spremenljivk ni ustreznih. To nam pove, da je na tem 
področju še prostor za izboljšave pri načinu učenja programiranja. Naše mnenje je, da je učenje 
učinkovitejše ob uporabi ustreznih imen spremenljivk. Programiranje je ena od stvari, ki se jih 
najlažje nauči z vajo. Pri tem pa je pomembno, da kodo pišemo tako, da jo razumemo in da jo 
bomo razumeli, ko jo bomo brali kasneje, bodisi za referenco bodisi v nadaljevanju reševanja 
bolj obsežne naloge. Mnenja smo, da je že na začetku učenja programiranja vredno nameniti 
nekaj časa dobrim praksam poimenovanja spremenljivk, saj nam to lahko prihrani veliko časa 
pri nadaljnjem učenju in kasnejši programerski karieri. Ker dobra praksa pri poimenovanju 
identifikatorjev tudi v splošnem pomeni boljšo kakovost kode (Butler idr., 2009), lahko 
zaključimo, da poimenovanje spremenljivk spada med bolj pomembne vidike računalniškega 
programiranja. 
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EDUCATION EFFICIENCY IMPROVEMENT BY VIRTUAL 
INSTRUMENTATION – MEASUREMENT AMPLIFIER  
 
Eftim Pejovski, Cvetan Gavrovski,  
SETUGS “Mihajlo Pupin”, Blagoja Stevskovski bb, 1000 Skopje 
Zivko Kokolanski, 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of electrical engineering and information 
technologies, Rugjer Boskovic 18, 1000 Skopje 
 
 
Abstract 

It is common for vocational education teachers to be graded and evaluated. The evaluations 
mostly conclude that, good teachers explain, excellent teachers demonstrate, but the best 
teachers are those who inspire. 

It is known that the student success is greatly affected by the teachers themselves. Therefore, it 
is justified to ask a question: what an effective teacher should be like? 

Based on a number of research studies, the science concludes that tan effective teacher should 
sublimate the following characteristics: he/she should demonstrate a team building within 
his/her class, meet the highest standards of honor, communicate with the students sincerely and 
with pleasure, provide mutual trust, provide competence, inventiveness, commitment, and 
demonstrate courage to take a risk. 

It is of course expected that the teachers should be the initiators for implementation of modern 
technologies in the education process, and thereby, increase the student motivation and 
produce useful and permanent knowledge. 

This paper proposes a different approach in organization and realization of a class demonstrated 
through an example methodical unit - measurement amplifier. Actually, the paper aims to share 
the experience in implementation of a virtual instrumentation in the education process 
demonstrated through an exact methodological unit. However, the LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench) is not a subject of teaching, but it is only used as 
necessary tool to produce permanent knowledge and create conditions for cognitive 
development of students. 

Keywords: students, virtual instrumentation, permanent knowledge, demonstration, laboratory 
practice. 
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1. Introduction 

 
The key point is how to motivate students to take active part in the education process. 

It is clear that the inventiveness of the teacher is preconditioned by the student motivation, 
which in turn, is necessary for successful completion of the education material. 

The basic instructional material is the course book. By performing analyses of several 
different editions of actual course books in Republic of Macedonia, it can be noticed that they 
do not necessarily follow the contemporary knowledge and technological development. This is 
especially frequent for the applicative disciplines. On the other hand, having in mind the age of 
the student, he takes the course book as an authoritative source of important knowledge which 
he receives as an unquestionable truth. If it is a course book that does not follow the modern 
technological development, the student will be practically forced to learn something that even 
at that moment is not actual, not to mention the time after his education. 

There are also course books with an overly emphasized theoretical approach in proving 
certain scientific facts, rather than the main emphasis on how these scientific facts can be 
applied in the relevant field. In addition, all this is burdened, usually with more mathematics 
than it is necessary. All this makes the average student objectively demotivated and 
uninterested. It is not difficult to point out current course books for secondary education with 
methodical units in which advanced mathematics is used. This in turn is completely unclear for 
the average student and additionally creates a negative reflection on the subject. 

It is clear that the teacher in this situation is also facing a problem. As a pedagogue he 
will certainly will not publicly criticize the course book in front of the students. On the other 
hand, he is aware that, restricting within the curse book material he will not be able to achieve 
the desired goals. 

The solution is a class where the students will take active role in the realization of the 
education process. For those disciplines that can be supported by laboratory practice, or at 
least by demonstration experiments, it is a good opportunity to be used because it directly 
influences the student's interest in the subject. 

It is clear that in such cases one should be extremely careful, and to be sure that the 
appropriate experiment is carried out in a way that leaves a strong impression on the student. 

Unfortunately, concerning the teachers with lack of experimental experience, the 
material side is emphasized as a key problem in avoidance of practical support in the course. 
However, the experience shows that in majority of cases large resources are not necessary for 
carrying out experiments illustrating a particular problem. 

The laboratory practice, or experimental demonstration, provide clarity in 
understanding the educational material. Hence, the motivation of the student is undoubtedly 
encouraged, and the acquired knowledge is certainly more permanent compared to other kind 
of knowledge. 

One possible example of this approach is the realization of a single methodological unit 
without experiment, demonstration or laboratory exercise, as a counterpart of realization the 
same methodological unit with experimental support. 
 
2. Methodological unit – measurement amplifier  
 

The practice shows that regardless of the student's interest, engagement and 
motivation, if the education remains within the information in the course book even for the 
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best student it will be difficult to answer the question: How can one apply what is learned from 
the course book? 

Therefore, the teacher's inventiveness must be highlighted. It is clear that the 
information provided in the course book must be processed by the teacher in such a way that 
it is acceptable for the average student. The main goal of the teacher's presentation should be 
illustrated by a convincing experiment that will clearly show that it is not just about theoretical 
considerations, but about realistic performance, easily feasible by the student himself. 

In order to get deeper into the practical considerations, in this part of the paper, a 
complete development of the methodological unit - Measuring amplifier will be given. One 
possible way of working with the students will be described, including the theoretical part of 
the lesson that usually precedes the laboratory exercise. 

In the introductory part, it is necessary to explain explicitly and simply the need for an 
amplifier in the measurements. Namely, in addition to the proposed general block diagram in 
the course book that explains the principle of measuring amplifier, it is necessary to emphasize 
that the low power input signals control large output power at the expense of the power of the 
amplifier's source power supply. 

Clearly this explanation requires the proposed block diagram in the course book to 
provide changes (Fig. 1a is the diagram in the course book, and Figure 1b is the modified 
diagram). The proposed modified diagram, more accurately, clarifies the basic role of the 
amplifier in the measurement practice. 

 

 
 
Fig. 1a Principle block diagram of 
measurement amplifier 

Fig. 1b Modified block diagram of 
measurement amplifier 

 
Since this is still not close enough to the practical realization of the amplifier, in order 

for the student to have insight into the real appearance (dimensions, shape) it is necessary to 
show that amplifiers are nowadays performed as an integrated circuits. Example of amplifier in 
a form of integrated circuit is given in Fig. 2 a, b. (Fig. 2a shows the outer appearance with the 
dimensions of the integrated circuit, and in Figure 2b the electrical scheme where a given 
amplifier consists of 20 transistors, 11 resistors and one capacitor). In this way the student fully 
understands the general block diagram from the course book, and at the same time he/she 
becomes aware that one integrated circuit (which in this case is an amplifier) consists of many 
electrical elements. Now the student can identify all the necessary terminals of the amplifier. 
Clearly, if the student has the specific data (characteristics) for the integrated circuit, he/she 
will be also able to use them independently. 
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Fig.2a Outer appearance of an amplifier fabricated as an integrated circuit (external terminals 
are marked) 

 
Fig.2b Internal electrical scheme of an integrated circuit of amplifier 

 
Such amplifiers are made for universal use. In practice, the amplifier is used to perform 

an exact signal amplification. Therefore, an appropriate configuration is used and realized with 
external elements - negative feedback. When explaining the negative feedback, above all, it 
should be underlined that the stability increases with the negative feedback (at the expense of 
reducing the total amplification of the circuit). The proposed block diagram in the course book 
which illustrates the negative feedback (Figure 3a), needs to be closer to the practical 
appearance (Figure 3b). 
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Fig. 3a Block diagram of an amplifier with 
negative feedback from the course book 

Fig. 3b Proposed electrical scheme closer to 
the realistic practical appearance 

 
It should be emphasized that the feedback relationship depends on the elements 

outside the integrated circuit. In the electrical scheme in Fig. 3b the exact location of the 
measuring instrument is known. It is also now clear that the internal resistance of the measuring 
instrument affects the β-factor of the negative feedback. 

It can be concluded that the negative feedback (β-factor) reduces the amplification of 
the amplifier, but the amplifier's stability is significantly improved. 

Since the purpose of this methodological unit is to clarify the need for a measuring 
amplifier in electrical measurements, the following is considered: 

1. A simple voltage divider is realized. A current with a value less than or equal to the 
current required to obtain a full scale span of the available measuring instrument must 
pass through the divider. In this case, the direct measurement of the output voltage 
from the divider is not possible. So, it should be shown, i.e. it turns out that without 
measuring amplifier the measurement is not feasible. 
2. By connecting the measuring amplifier to the circuit, it should be shown that the same 
voltage from the divider will be measured with the accuracy guaranteed by the 
measuring instrument. 

 
The experimental electrical scheme is given in Fig. 4. 
 

 
Fig. 4 Electrical scheme of the experiment containing measuring amplifier  
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Additionally, by using a virtual instrument, the feedback gain dependence can be 
explicitly shown. The front panel of the virtual instrument designed for this laboratory exercise 
is given in Fig.5. Fig. 6 represents the program code of the virtual instrument. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Front panel of the realized virtual instrument containing non-inverting amplifier  
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Fig. 6 Block diagram (program code) of the realized virtual instrument containing non-
inverting amplifier 

3. Conclusion  
This paper offers a solution that aims to improve the quality of the educational process 

by creating conditions for students' cognitive development. The solution is based on the 
implementation of virtual instrument within the teaching process realized in technical schools. 
In addition, LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) is not considered 
as a technical solution that needs to be studied, but as a technology that can be used in the 
function of gaining permanent knowledge. 

The paper aims to demonstrate a way of realizing a class that ensures gaining of long 
lasting knowledge. But it also aims to emphasize that long lasing knowledge can be reached 
only through a well-designed teaching process. This teaching process requires the organization 
of a class that is a functional unity of three key segments: 1. Essential theoretical analysis; 2. 
Practical demonstration or laboratory exercise; and 3. Use of virtual instrument designed 
specifically to provide practical confirmation of theoretical knowledge. With the use of the 
virtual instrument, it is possible to repeat the exercise in a short time interval, and by changing 
the value of the elements in the circuit the student is focused at achieving the goals of the 
education process. 

This practically means that the implementation of virtual instrument in a given 
methodological unit ensures greater creativity and deeper knowledge by the students, but also 
its application increases the effectiveness of the class. 

 
 
 
 

4. References 
  

 [1] Gavrovski C., Basics of the Measurement Technique, Skopje, 2011 
 [2] National Instruments, LabView Measurements Manual  
[3]Gavrovski C., Pejovski E., "Laboratory practice in modern teaching" Seminar for teacher 

training schools of electrical engineering from Macedonia, Bitola, 1996  
[4]Risteski K., Pejovski E., "Laboratory exercises in electrical measurements" electrotechnical 

engineering, Prosvetno delo, Skopje, seventh edition, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

108 
 

PREMIČNI SISTEM ZA MERJENJE ZRAČNE ONESNAŽENOSTI 

Mobile air pollution measuring system 
 
Matej Gruden, DIZ Jožef Stefan, Trst 
 
Povzetek 
 

Sistem krmili programabilna kartica z mikroprocesorjem. Ta upravlja senzorje, ki merijo 
prisotnost onesnaževal. Mikroprocesor je priključen na sprejemnik GNSS (Global Navigation 
Satellite System), ki je potreben za določitev lokalizacije naprave. Sistem mora komunicirati z 
bazo (npr. s spletnim strežnikom), pri čemer uporablja telefonski modem. Naprava se napaja 
direktno iz vozila, na katerem je nameščena.  

Ključne besede: zračno onesnaženje, kartiranje, GNSS, modem, senzorji; 
 
Abstract 
 
The system is controlled by a programmable microprocessor board. The presence of pollutants 
is measured by a set of sensors. The microprocessor is connected to a Global Navigation Satellite 
System (GNSS) receiver which is needed in order to determine the location of the device. The 
system uploads the collected data to a base station (for example a web server) using a wireless 
modem. The device is powered directly by the vehicle on which it is installed. 
 
Keywords: air pollution, mapping, GNSS, wireless modem, sensors; 
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Uvod 

 

 »Če nečesa ne moremo izmeriti, tega ne moremo izboljšati,« je nekoč dejal lord Kelvin. In prav ta njegov 

stavek me je vodil pri snovanju projekta, ki ga predstavljam. Gre za sistem za merjenje onesnaženosti 

zraka, ki je − kot voda in hrana − nujen za življenje. Ker je za kakovost in trajanje človeškega življenja 

izrednega pomena, da vdihujemo čist in neoporečen zrak, je bil moj cilj ugotoviti, kako blizu temu je 

zrak, ki ga vdihujemo mi. 

Kot zahteva stalna praksa, moramo, preden se lotimo reševanja katerega koli problema, tega najprej 

analizirati. To pomeni, da se z njim dodobra seznanimo in da ga razumemo. To je od mene zahteval tudi 

pričujoči projekt. 

Centrale, ki merijo prisotnost onesnaževal in torej kvaliteto zraka, seveda že obstajajo. To so statične 

centrale, ki izvajajo meritve le v določenem, omejenem območju. Moja zamisel pa je  nadgradnja takšne 

statične centrale. Ideja je bila, da bi take centrale postavili na vozila, npr. avtobuse.  

Zakaj? Kaj lahko s tem dosežemo? Zagotovo lahko izmerimo številne podatke, pri čemer pa je 

najvažnejše dejstvo, da so meritve, ki jih tako dobimo, opravljene na različnih območjih ob različnih urah. 

Končni cilj takšnega sistema je zelo natančna ocena onesnaženja. Dobljene informacije pa so zelo 

dragocene za znanstvenike in vse druge, ki skušajo najti rešitev za zračno onesnaženje. 

 

Osrednji del 

 

Zračno onesnaženje 

Zračno onesnaženje predstavljajo vsi fizični, kemijski in biološki agenti, ki spreminjajo normalno stanje 

zemeljske atmosfere in so obenem škodljivi za človeka. Take agente imenujemo onesnaževala.  

Zračno onesnaženje se večinoma pojavlja v okolici velikih industrijskih centrov in v velemestih zaradi 

prometa ter ogrevanja. Lahko je posledica naravnih pojavov, kot so izbruhi vulkanov, plazovi, požari ipd.,  

lahko pa ga ustvarja človek. Ljudje najbolj onesnažujemo z izpušnimi plini, ogrevanjem, 

upepeljevalnicami in tovarnami. 

Med najbolj nevarna onesnaževala sodijo:  

− PM 10/2,5 (Particulate Matter), to so vsi delci v atmosferi, katerih premer je manjši ali enak 10 μm, 

oz. 2,5 μm. Zaradi zelo majhnih dimenziji je tak prah zelo nevaren, saj lahko pride v dihalni sistem.  

− CO (ogljikov monoksid), ki je zelo toksičen zaradi preprečevanja oksidacije tkiv. V okolje prihaja z 

avtomobilskimi izpušnimi plini in v manjši meri s termoelektričnimi centralami in ogrevanjam. 

− NOx; dušikov oksid in dioksid − NO in NO2, ki se pojavljata predvsem v procesih gorenja. Dušikov oksid 

draži oči in dihalni sistem.  

− SO2 (žveplov dioksid), ki izvira iz procesov gorenja in povzroča kisli dež. 

− O3 (ozon), ta je v stratosferi bistvenega pomena, saj pripomore k zmanjšanju ultravijoličnih radiacij, ki 

dosežejo zemeljsko površino. Prisoten v nižjih plasteh atmosfere, pa je lahko zelo nevaren za zdravje 

zaradi draženja dihalnega aparata.  
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Onesnaževala predstavljajo velik problem širom po svetu. V kritičnih območjih ljudje povprečno 

izgubljajo celo po več leta življenja zaradi njih. Padska nižina je le eden od primerov, kjer ljudje povprečno 

izgubijo tri leta življenja samo zaradi PM delcev. 

 

Kontrolna kartica u-blox C027 

Izbral sem kontrolno kartico u-blox C027, ker je bila že opremljena s sprejemnikom GNSS in telefonskim 

modemom. Mikroprocesor spada v družino mikroprocesorjev Arm in je osnovan na sistemu Mbed. 

Mbed je posebna platforma, na kateri lahko uporabnik piše software direktno preko spleta. Nato 

program shranimo in naložimo na kartico. Software lahko pišemo v jeziku C ali C++. Sistem nam nudi 22 

vrat IO. 

 

GNSS sprejemnik MAX-7Q 

Sprejemnik GNSS u-blox MAX-7Q je modul zelo majhne velikosti. Uporabljamo ga za izračun pozicije, ki 

jo povežemo s podatki onesnaženja zraka. Glavna karakteristika tega sistema je kompatibilnost z vsemi 

satelitskimi sistemi: GPS iz ZDA, GLONASS iz Rusije, evropski Galileo in kitajski BeiDou. Sprejemnik je 

izredno natančen tudi v oteženih pogojih merjenja (npr. v ozkih ulicah z visokimi stavbami). Preciznost 

se v takšnih pogojih pričakuje v nekaj metrih, v boljših pa v manj kot metru. 

 

Telefonski modem LISA-U200 

Telefonski modul u-blox LISA-U200 je brezžični modem, ki ga razvijajo v tržaškem sedežu podjetja u-

blox. Uporabljamo ga za posredovanje izmerjenih podatkov v centralo. Za komunikacijo lahko 

uporabljamo protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ali pa enostavnejša SMS 

sporočila. 

Od aprila 2018 bodo morali vsi avtomobili, izdelani v Evropi, imeti sistem e-Call, ki je sistem za telefonske 

klice v sili. 

Modem je opremljen z lokacijskim sistemom CellLocate, ki za določitev pozicije uporablja le telefonske 

celice. Poslužujemo se ga lahko, ko nimamo signala GNSS, vendar je manj natančen. Na podlagi celic, ki 

jih sistem vidi, lahko določimo pozicijo. 

 

Senzor za prašne delce 

Za merjenje delcev PM2.5 in PM10 sem izbral senzor SDS011 (Inovafit). Princip zaznavanja delcev se 

naslanja na tehniko laser scattering, poteka pa tako, da senzor odda laserski žarek, ki se lomi v prisotnosti 

prahu. Način lomljenja se razlikuje glede na velikost delcev. 

Za krmiljenje senzorja uporabljamo vrata UART. 

 

Senzor ogljikovega oksida 
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Za merjenje ogljikovega monoksida uporabljamo senzor MQ-7 podjetja Hanwei Electronics, ki lahko 

zaznava koncentracije CO v območju 20–2000 ppm. Senzor nam posreduje analogno vrednost, ki je 

premo sorazmerna koncentraciji CO. To povežemo na ADC vhod krmilne kartice.  

 

Senzor temperature, pritiska in vlage 

Odločil sem se, da bom meril tudi temperaturo, zračni tlak in vlago predvsem zaradi tega, ker je stopnja 

škodljivosti onesnaževal lahko odvisna tudi od teh dejavnikov. Za te meritve sem izbral kombinirani 

senzor BME280 Bosch z i2c vmesnikom. 

 

Logična shema povezav 

 

Programska oprema 

Programsko opremo razdelimo na tri nivoje. Najnižji nivo je driver nivo, ki je najbližji hardware-ju. V tem 

delu sestavimo osnovne funkcije za branje senzorjev, ki uporabljajo UART in i2c vmesnik ter analogna 

vrata. 

Vmesna stopnja je control nivo, kjer upravljamo z GNSS sprejemnikom, brezžičnim modemom ter 

senzorji. Vse senzorje prebiramo periodično in podatke shranjujemo. V tem delu so tudi funkcije za 

kodiranje in dekodiranje podatkovnega protokola, s katerim okolje komunicira s centralo. 

Najvišjo stopnjo pa predstavlja application nivo, v katerem določimo logiko programa. Tu definiramo, 

kdaj prižgati ali ugasniti GNSS sprejemnik ali modem, določimo periodo shranjevanja podatkov in pravila 

pošiljanja teh do centrale. 

 

Zaključek 

Človeštvo se danes zaveda, da je onesnaževanje eden izmed najhujših problemov moderne dobe. Z 

gotovostjo pa lahko trdim, da se kljub temu reševanju tega problema ne namenja dovolj pozornosti in 

da je v iskanje ustreznih rešitev vloženega premalo truda. Prepričan sem, da je natančnejše poznavanje 

razsežnosti problema ena ključnih informacij, potrebnih za začetek poti, ki vodi do želene rešitve.  
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PiLab – RAZVOJ LABORATORIJE ZA UDALJENE EKSPERIMENTE 
 

Milan Vukobrat, Elizabeta Alidjukić, Branislav Ušan, Elektrotrhnička škola ¨Mihajlo Pupin¨ Novi 
Sad, Srbija 

 
Abstract 
 
Remote laboratories imply the use of the Internet or other telecommunication technologies to 
remotely conductreal experiments at the physical location of the laboratory, while the user 
utilizes technology from physically remoted locations. Remote laboratories usually comprehend 
one or more experiments which can be monitored remotely. 
The vocational secondary school for electrical engineering "Mihajlo Pupin" has so far conducted 
several experiments based on "Raspberry Pi” computers and models, which can be triggered 
remotely. 
Remote laboratory work has been presented in the example of an implemented exercise: Serial 
and parallel connection of solar (photovoltaic) module. It is planned to do three measurements 
on the basis of which the effects of serial and parallel connection of solar modules can be 
compared. No-load voltageU0and short circuit current Ikare measured for one module, two 
modules arranged in series and two parallel connected modules. 
Video cameras provide experiment monitoring in real time. The results which are obtained 
during the experiment can be independently analyzed. There is also a possibility to retrieve 
tables and graphical representation of results based on the performed measurements. 
 
Keywords: remote laboratory, experiment, the Internet, Raspberry Pi, solar module, serial 
connection, parallel connection 
 
 
 

Uvod 

 
 

Slika 1.  Početni ekran - prijava korisnika 
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Laboratorije na daljinu podrazumevaju korišćenje interneta ili neke druge telekomunikacione 

tehnologije za izvođenje pravih eksperimenata na lokaciji postojeće laboratorije, dok korisnik 

upotrebljava tehnologiju sa fizički udaljenih lokacija. Udaljene laboratorije obično obuhvataju 

jedan ili više udaljenih eksperimenata, a takav slučaj je i u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo 

Pupin”u Novom Sadu.  

U ETŠ “mihajlo Pupin“  je do sada realizovano nekoliko eksperimenata koji se mogu izvesti sa 

fizički udaljenih mesta. Videokamere obezbeđuju praćenje eksperimenta u realnom vremenu. 

U toku izvođenja eksperimenta dobijaju se rezultati, koji se mogu samostalno analizirati. Postoji 

i mogućnost da se na osnovu izvršenih merenja dobije popunjena tabela i grafički prikaz 

rezultata.  

 

Sledi primer jedne realizovane vežbe. 

Realizacija vežbe pomoću koncepta udaljene laboratorije 
 

 

 

 

 

Korisnik se prijavljuje preko mejla ili formulara na sajtu. Potrebni su osnovni podaci: ime, 

prezime i mejl adresa. Na osnovu tih podataka se generiše korisničko ime i lozinka za pristup 

laboratoriji. 

Po ažuriranju i registrovanju korisnika moći će da se pristupi izvođenju vežbi, ukoliko je vežba 

slobodna. Vežbi, u isto vreme, može da pristupi samo jedan korisnik. Program jasno vodi do 

vežbe i kroz vežbu. 

Na kraju vežbe na ekranu se prikazuju rezultati, koji se u eksel formatu korisniku šalju i na mejl. 

Redosled realizacije vežbe ne može se menjati.  
 
Redosled izvođenja vežbi je sledeći: 

Slika 2.  Početak realizacije vežbe 
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Šema 1: merenje napona i struje za jedan modul. Korisnik startuje početak merenja, daje 

komandu za merenje napona. Preklopnik povezuje voltmetar paralelno sa fotonaponskim 

(solarnim) modulom. Na ekranu se dobija vrednost napona praznog hoda. Zatim se preklopnik 

prebacuje u položaj za merenje struje kratkog spoja i na ekranu se dobija vrednost ove struje. 

Program prikazuje i maksimalnu snagu ovog modula tako što pomnoži napon praznog hoda i 

struju kratkog spoja.  Program ne dozvoljava prelazak na sledeće merenje dok se ne obave oba 

merenja. 

 

Šema 2: merenje napona i struje za dva redno vezana modula. Startovanjem početka merenja, 

pomoću odgovarajućeg preklopnika se dva modula povezuju redno. Pomoću drugog 

preklopnika se povezuje voltmetar na krajeve ove redne veze. Na taj način je omogućeno 

merenje napona praznog hoda ove redne veze. Na ekranu se dobija vrednost napona praznog 

hoda. Zatim se odgovarajući preklopnik prebacuje u položaj za merenje struje kratkog spoja i 

na ekranu se dobija vrednost ove struje. Program prikazuje i maksimalnu snagu redno 

povezanih modula tako što pomnoži napon praznog hoda i struju kratkog spoja.  Program ne 

dozvoljava prelazak na sledeće merenje dok se ne obave oba merenja za ovu vezu. 

 

Šema 3: merenje napona i struje za dva paralelno vezane modula. Posle  startovanja 

merenja,pomoću odgovarajućeg preklopnika se dva modula povezuju paralelno. Pomoću 

drugog preklopnika se povezuje voltmetar na krajeve ove paralelne veze. Na taj način je 

omogućeno merenje napona praznog hoda ove veze fotonaponskih modula . Na ekranu se 

dobija vrednost napona praznog hoda. Zatim se odgovarajući preklopnik prebacuje u položaj za 

merenje struje kratkog spoja i na ekranu se dobija vrednost ove struje. Program prikazuje i 

maksimalnu snagu paralelno  povezanih modula tako što pomnoži napon praznog hoda i struju 

kratkog spoja.  Program prikazuje rezultate sva tri merenja u tabeli.Pritiskom na dugme za 

završetak, program automatski mejlom šalje podatke u eksel formatu. Uz ove podatke se može 

dobiti i detaljno uputstvo u PDF formatu. 

   

Po završetku ovih merenja korisnik može analizirati 

rezultate i izvesti određene zaključke. 

− Pri rednom  vezivanju fotonaponskih modula naponi se 
sabiraju dok jačina struje ostaje ista. 
− Kod paralelne veze napon ostaje isti dok se struje se 
sabiraju. 
− Snaga je u oba slučaja ( i kod redne i kod paralelne veze) 
približno dva puta veća od snage jednog modula. 
 

Slika 3.  Završetak vežbe, ispisivanje rezultata 
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Šema 1: Merenje za jedan solarni modul.  

Šema 2: Merenje za dva solarna modula vezana redno.  

Šema 3: Merenje za dva solarna modula vezana  paralelno.  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1. Rezultati merenja pri rednom i paralelnom vezivanju solarnih modula 

 

 
Pojedinačno merenje Redna veza Paralelna veza 

Šema 1 Šema 2 Šema 3 

U0(V)    

Iк(mA)    

P(mW)    

Napon praznog hoda U0 u [V]   
Struja kratkog spoja Iк u [А ili mА] 
Snaga maksimalna P u [W]  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

S1

+

-

+

+

S1

+

-

+

+

S1

+

-

+

Slika 5. Princip rada na ogledu – redno i 

paralelno vezivanje fotonaponskih modula 

 

Slika 4.  Električne šeme za sva tri merenja 

 

A A A 
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Zaključak 

Udaljena laboratorija u Elektrotehničkoj školi ¨Mihajlo Pupin¨ iz Novog Sada realizovana je, u 

celini, korišćenjem besplatnih alata, na besplatnom operativnom sistemu. Raspberry Pi se, u 

dosadašnjim eksperimentima, pokazao   kao odlična hardverska osnova. 

Ovo je potvrda da se Udaljena laboratorija može realizovati uz skromna ulaganja, što je za 

školstvo bitan faktor. 
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Dipl.ing. Ksenija Manojlović, dipl.ing. Elizabeta Aliđukić, doc.dr Aleksandar Ašonja, 2018. ISBN 

978-86-80868-01-1 Zelena škola- udaljena laboratorija, priručnik za polaznike stručnog skupa. 

 

Doc.dr Aleksandar Ašonja, dipl.ing. Elizabeta Aliđukić, dipl.ing. Ksenija Manojlović,  2017. ISBN 

978-86-80868-00-4 Zelena energija. 

 

https://www.raspberrypi.org/ 

https://www.raspbian.org/ 

https://www.python.org/ 
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ALI SO SAMOOSKRBNE FOTONAPETOSTNE SONČNE ELEKTRARNE 

KONKURENČNE? 

Is The Netmetering Photovoltaic Competitive?  
 
Robert Šifrer, univ. dipl. inž. ele., Višja strokova šola, Šolski center Kranj 
 
 
Povzetek 
 

Elektroenergetski sistem v svetu se spreminja iz Teslove v Edisonovo paradigmo zaradi 
vključevanja razpršljivih, čistih virov. Poraba elektrike raste  skupaj z gospodarsko rastjo kljub 
uvajanju učinkovite rabe elektrike. V elektroenergetski stroki je velik razkol glede množične 
gradnje nezanesljivih, razpršljivih virov, sončnih elektrarn, baterij, električnih avtomobilov in 
pametnih omrežjih, ki kažejo na veliko evolucijo elektroenergetike. Subvencije so (bile) 
astronomske. Majhen delež elektroenergetikov podpira pospešeno gradnjo fotonapetostnih 
elektrarn. Veliko več strokovnjakov pa hoče ustaviti to norijo postavljanja sončnih elektrarn 
zaradi tega, ker povzročajo nestabilnost distribucijskih omrežij in visoke stroške izgradnje 
pametnih, distribucijskih omrežij. V članku bom navedel številne izjave najvidnejših 
elektroenergetskih strokovnjakov, ki si glede sončnih elektrarn zelo nasprotujejo. Cilj je ugotoviti 
ali je samooskrbna sončna elektrarna danes že konkurenčna in primerjati izjave med seboj. 
Večino ugotovitev potrjuje sedanjo konkurenčnost samooskrbnih SE, ki pa zahtevajo tudi 
spremembo distribucijskih omrežij. Zelo malo kontroverznih trditev drži, večino sem zavrnil. 

Ključne besede: samooskrbna, fotonapetostna, razpršljiv, konkurenčnost, pametna omrežja 
 
Abstract 
 
The electric power system in the world is changing from Tesla to Edison's paradigm for the 
inclusion of diffused, clean sources. Electricity consumption is growing together with economic 
growth, despite the introduction of efficient use of electricity. In the electric power industry, 
there is a great deal of disruption to the mass construction of unreliable, dispersive sources, 
solar power plants, batteries, electric cars and smart grids, which show a great evolution of 
electric power system. The subsidies  were (are) astronomical. A small share of engineers 
supports the accelerated construction of photovoltaic power plants. Many more experts want 
to stop the crazy installation of solar power plants because they cause the instability of 
distribution networks in the high cost of building smart, distribution grids. In the article, I quote 
a number of statements from the most prominent electricity experts who are very opposed to 
the solar power plants. The aim is to determine whether the netmetirng solar power plant is 
already competitive today and compares the statements with one another. Most findings 
confirm the current competitiveness of solar netmetering plants, which also require a investition 
in distribution networks. Two contradictory statements are true, most of them I refused. 
 
Keywords: netmetering, photovoltaic, distributed sources, smart grid, competitive 
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1. Uvod  
 
Namen članka je predstaviti ekonomiko samooskrbne fotonapetostne sončne elektrarne (SO 
FN SE). Izhodišča so kontroverzna stališča strokovnjakov in javnosti. Moja hipoteza je, da so leta 
2018 v Sloveniji SO FN SE že konkurenčne. To dokazati, je moj glavni cilj. Kajti FN SE v južnih 
krajih so že bile konkurenčne, če ne za pasovno, pa vsaj za konično energijo. Ostali cilji pa so, 
da določim ali so številne kontroverzne trditve vpletenih strokovnjakov miti ali dejstva. Uporabil 
bom opisno, primerjalno metodo, metodo intervjuja in metodo izračunov. 
 

 
2. Reševanje odprtih, spornih vprašanj o samooskrbnih FN SE v Sloveniji, leta 2018 

 
2.1. Trenutna konkurenčnost SO FN SE in ekonomika:  

 
 

 
 

Slika 1: Ekonomika samooskrbne 11 kW SE  določi DVS = 9,5 let (Kosmačin, 2018) 
 

Konkurenčnost je potrebno pogledati skozi tri finančne kazalce: 
1. DVS ali ROI (doba vračanja sredstev, ali po koliko letih se povrne investicija) 
2. Investicija v elektrarno v € na inštaliran W elektrarne 
3. Razmerje cene vseh stroškov z elektrarno v ŽD in vseh proizvedenih MWh elektrarne v ŽD 

(LCOE) 
 

Številni strokovnjaki (elektro inženirji, ekonomisti, strojniki, ekologi, družboslovci) in javnost, ki 
ne poznajo specifike elektroenergetike, naredijo osnovno napako, da primerjajo moči pasovne 
JE ali TE z močjo »vršne« SE. Prvi dve elektrarni sta zanesljiva vira in vzdržujeta z rotirajočimi 
masami agregatov stabilnost EES po P/f statikah agregatov. Predvsem pa imata letno 8.000 ur 
zanesljivega obratovanja. Torej imata 3 prednosti pred SE iste moči, ki je nezanesljiva, škoduje 
stabilnosti NNO omrežja in še proizvede kar 8x-10x manj energije letno.  
 
Gaber in Kosmačin dokazujeta v svojih nedavnih izračunih, da so SO FN SE danes konkurenčne, 
tudi če bi izvzeli sedanje minimalne subvencije. Primer 1,3 kWp SE prikazuje 16,5 let dobe 
vračanja sredstev (DVS). Primer 4,9 kWp SE prikazuje DVS = 11 let. (Kosmačin, 2018).V primeru 
11 kWp pa se investicija povrne v 9,5 letih. Gaber za svojo 6 kW samooskrbno elektrarno 

DVS = 9,5 let za 11 kWp SO SE 

Prihodki [€] 

Čas [l] 
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izračuna DVS = 9 let, za  kasnejšo prigraditev 4 kW za ogrevanje pa še nadaljnja 3 leta. Toda on 
je uporabil cenejše polikristalne silicijeve module s slabšim izkoristkom (Gaber, 2018).  
Tudi govorjenje, da so SO FN SE drage, je neresnica, saj je investicija na kW najmanjša od vseh 
elektrarn in še pada iz 1,5 €/kW v Sloveniji iz začetka leta 2018. To je manj kot ostale elektrarne, 
ki imajo v Sloveniji 3 € do 4€/kW (TEŠ6b, Spodnje savske HE in potencialni 2. blok JEK). mHE pa 
stanejo med 4 in celo 8 €/kW zaradi veliko gradbenih del in majhne moči.  HE Mokrice z močjo 
30,5 MW bo stala leta 2019 166 mio € (STA, 2018). Torej je cena investicije okrog 5,5 €/W. 
Trditve, da se ne splača, so bile pogoste in realne zadnjih 5 let, ko so bile subvencije majhne in 
niti ni bilo uredbe o samooskrbi. Zadnjih 10 let so cene FN modulov zelo padle. Z uredbo o 
samooskrbi, pa prihrani investitor letno okoli 800 €. Potem že ima naslednjih 20 let zastonj 
elektriko.  
 
Dosti pomembnejša ocena smiselnosti grajenja elektrarne pa je informacija, koliko prihodkov 
nam prinaša elektrarna s prodajo njene MWh. Finančni kazalec se imenuje LCOE (Levelized Cost 
of Electricity) in je razmerje cene vseh investicij, stroškov in vzdrževanj v življenjski dobi v € s 
številom proizvedenih MWh v življenjski dobi. Za SE v letu 2017 znaša 50 do 55 €/MWh (Power 
cost, 2017). Ugodnejši sta samo JE in HE. Manjša je ta številka, boljša je elektrarna. Je kot poceni 
in nezahtevna goska, ki znese več zlatih jajc. 
 
Samooskrbne fotonapetostne sončne elektrarne so danes, 2018, v Sloveniji, že konkurenčne in 
z vsakim dnem bodo bolj konkurenčne, ker cene elektronskih komponent padajo povprečno 
10% letno že 20 let (Photovoltaic EUobserver, 2017). Golob in Dominko ocenjujeta, da bomo v 3 do 5 
letih imeli veliko boljše Mg S baterije, ki bodo zelo poceni zaradi dostopnih materialov in da takrat ne 
bomo kupci elektrike več potrebovali NNO, ki danes predstavljajo »zasilno baterijo« in delajo težave 
distribucijskim podjetjem. 
 
 
2.1. SE so ob požarih ali izklopu SE iz omrežja nevarne za gasilce 
 
Še pred leti je bila nevarnost gašenja ob požaru na objektu ena od glavnih slabosti FN SE. Zadnja 
leta pa so na module priključeni (ali celo vanje vgrajeni) optimizatorji ali mikrorazsmerniki. To 
so naprave z vgrajeno elektroniko, ki ob takih primerih dajo na izhodu modula zgolj 1 do 2 V in 
tako na SE, ob izklopu iz omrežja, ne presežemo dovoljene male napetosti. (Gaber, 2018).   
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Slika 2: Optimizatorji moči ob izklopu SE znižajo napetost modulov na SELV ( Kosmačin, 2018) 

 
 

2.2. SE bodo uresničile Edisonovo paradigmo, da bo vsak objekt imel svojo elektrarno in ne bo 
potreboval prenosnega in distribucijskega električnega omrežja 
 
V naslednjih 10 do 20 letih bo večina gospodinjstev samooskrbna, tako v porabi elektrike v 
stanovanjih, kot pri ogrevanju z elektriko (TČ) in prometno (e-vozila). Na distribucijskem 
omrežju bosta ostala samo še obrt in industrija. Prenosna omrežja pa bodo pošiljala energijo iz 
JE in plinskih elektrarn (SPTE), ker so TE na premog že danes nekonkurenčne (Golob, 2017). 
Pojav kvalitetnih baterij in boljših izkoristkov SE, pa lahko resno ogrozi tudi ta omrežja in te 
elektrarne toda verjetno ne prej kot po 2050. 
 

 
 

Slika 3: Pametno omrežje z razpršenimi viri in megahranilniki - ESS, (angl. Smart Grid) v ZDA 
(splet, 20.4.2018, http://www.mpoweruk.com/grid_storage.htm) 

 

 
Slika 3 prikazuje vključevanje megahranilnikov (angl. Energy Storage System, ESS) v omrežje in 
osamosvojitev gospodinjskih porabnikov in NNO od hrbtenice prenosnega omrežja ter velikih 
konvencionalnih elektrarn. Vklopimo ga lahko v EO v nekaj milisekundah. TE na premog in JE 
imajo zagonski čas 6 do 8 ur. Prav toliko časa jih zaustavljamo. HE in PPE imajo zagon v nekaj 
minutah, običajno do 6 minut. SE in ESS lahko vklopimo v EO takoj. 
 

http://www.mpoweruk.com/grid_storage.htm
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Slika 4: 100 MW, 400 MWh megahranilnik (ESS) podjetja Fluence v Kaliforniji (Photovoltaic EUobserver 2017) 

 
Izkoristki baterij so okrog 90 % (Dominko, 2017). Investicija v SE prisili tudi SODO, da investira v 
regulacijo NNO, zato v Indiji daje država subvencije tudi distributerjem. (Photovoltaic 
EUobserver, 2017) 
 
 
2.4. SE povzročajo distributerjem milijardne stroške za izboljšanje NN omrežij! 
 
»SE bodo prinesle več stroškov Evropi kot druga svetovna vojna!« in »Za prenovo 
elektrodistribucijskega omrežja potrebujemo vsaj sedem milijard!« (Valenčič, 2018). Vodja 
tehnološke platforme za uvajanje pametnih distribucijskih omrežij dr. Omahen (EIMV) mi je leta 
2015 odgovoril na vprašanje koliko bo slovenskih pet SODO podjetij stal prehod na pametna 
omrežja. Dejal je 0,5 milijarde €. Kar je 14x manj kot piše mag.Valenčič. ESS bodo te prilagajanja 
omrežij v pametna zelo zmanjšala in s tem tudi ceno.  
Elektro Gorenjska je naredila pilotni primer regulacije NNO pod obremenitvijo v Sloveniji. V vasi 
Suha pri Predosljah je vgradila regulacijski distribucijski TR (proizveden v podjetju Shrack), ki 
stopenjsko pod obremenitvijo regulira Un v NNO zaradi padcev (veliki električni, kmetijski stroji) 
in porastov napetosti (velike FN SE) v NN omrežju. (Šifrer, 2016) Stroški se bodo gibali od pol 
milijarde do 7 milijard evrov odvisno od temeljitosti prenove distribucijskih NNO. Ali bodo 
menjali preseke kablov, transformatorje in dodali regulacijska stikala (PEES)? Ali bodo dodajali 
elektroniko, senzorje, krmilnike, Win-max komunikacijo, koncentratorje (SEES) in ali bodo 
dodajali tudi SW: virtualne elektrarne (rezanje konic in polnjenje ponorov v krivulji porabe), 
trgovalne in merilne softwarske platforme, kjer se bo mikroproizvajalci elektrike lahko sami 
dogovarjali z mikrokupci elektrike za vsako uro ali minuto dneva. Zadnjih 10 let številna 
slovenska in evropska podjetja izdelujejo pilotsko projekte (npr. NEDO). Šele njihova uspešnost 
in predvsem padec cen ESS bo lahko prinesla boljše ocene o cenah za vso Slovenijo in tudi nižje 
cene pametnih mrež. Trditev drži. 
 
 
2.5. SOPO in SODO bodo zaradi vključevanja SO SE izgubili del prihodkov zaradi manjših omrežnin! 
Zaradi neto meritev bo plačane manj omrežnine! Samooskrba izkrivlja omrežninsko politiko! So 
ti trije stavki miti ali dejstva? 
 
»Omrežnine bo več, in ne manj! Strah pred izpadom energijskega dela omrežnine je odveč«, je 
nadaljeval Golob, predsednik uprave Gen-I in razložil: »Vsi, ki bodo imeli fotovoltaike, bodo 
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sčasoma imeli tudi toplotne črpalke in električne avtomobile, to pa bo povečalo porabo in več 
kot nadomestilo zmanjšanje omrežnine zaradi izpada 500 gigavatnih ur iz sistema. Zaradi SE bo 
omrežnina profitirala. Stalno poslušam, da bo zaradi manjše omrežnine kdo bankrotiral. Nihče 
ne bo bankrotiral. Vsi, tako SODO in SOPO, bodo imeli zaradi prehoda na sončno energijo in 
posledično pametne porabnike in pametna omrežja večje prihodke.« 
Ocenjujem po Golobovih argumentih, da zgornja trditev ne drži. 
 
 
2.6.  Investitorje odganja strah pred državo (spremembo uredbe)!? 
 
»Stranke ne morejo razumeti, zakaj monterji postavijo napravo v enem dnevu, tisti, ki 
premetavajo papirje, pa potrebujejo dva meseca. To je razlog, zakaj je tako majhno število 
naprav. Ni problem ne v denarju in ne v ozaveščanju, problem je v birokraciji. Če kaj 
potrebujemo, je to poenostavljanje postopkov. Naslednja sprememba naj ne bo zvišanje moči 
za vključitev v sistem neto meritev. Za to je še vedno čas.« (Golob, 2018). Glavni problem v 
Sloveniji je birokracija, zato zgornja trditev drži. 
 
 
2.7.  Fotovoltaika potrebuje subvencije! Ali je to mit ali dejstvo? 
 
»Povračilna doba leta 2018 pri 11 kW SO FN SE je 9,5 let, brez 1.980 € subvencije pa 2 leti več. 
Zato je čista laž, da vstopajo v takšne naložbe finančni špekulanti. V fotovoltaike vstopajo tisti, 
ki vanje verjamejo. Če bi se odločili za subvencije, bi bil to v tem trenutku škodljiv korak. 
Zacvetijo lahko tudi brez finančnih podpor«. (Golob, 2018). Ta stavek je postal mit. SO FN SE 
lahko letos preživijo brez te majhne subvencije. Samo za eno ali dve leti se dvigne DVS. 
 
 
2.8.  Proizvodnja FN SE je zelo umazana! FN SE vsebuje veliko strupenih snovi! To bo dvignilo ceno 
reciklaže! Ali ti trije stavki držijo? 
 
Teh informacij nisem še v nobeni strokovni literaturi zasledil za silicijeve FN module. Zaznal pa 
sem redke module z arzenijem, galijem in drugimi materiali, ki pa so nekateri strupeni. V 
elektronski pošti sem januarja 2018 poslal vprašanje o ceni reciklaže in o škodljivih (nevarnih) 
snoveh v SE področni menedžerki v podjetju Bisol, ga. Branki Mulej. Čakam na njen odgovor. 
Glavna materiala sta aluminij in silicijev dioksid kot polprevodnik, ki nista strupena materiala. 
 
 
2.9.  Pri izdelavi FN SE porabimo enormne količine energije! Več elektrike porabimo pri 
proizvodnji FN modula kot jo ta modul proizvaja v 25 letih življenjske dobe! 
 
Za izgradnjo FN panela se uporabi kamen, steklo (silicij) in aluminij. Tako za proizvodnjo Al kot 
za taljenje kamna, izdelavo SiO2 polprevodnega kristala in narezanih rezin ingota potrebujemo 
ogromne količine We, saj morajo električne talilne peči zagotavljati 1.921 K temperature v peči 
za taljenje silicija. Če predpostavimo, da sta surovini zastonj, potem ceno modula delimo s ceno 
We in dobimo koliko kWh energije smo porabili za izdelavo modula. 260 Wp FN modul stane 
70 € (pri proizvajalcu),  kWh We pa 4 c€ in dobimo 0,19 MWh. V enem letu daje en 260 Wp 
modul v Sloveniji cca 26 kWh elektrike. V svoji življenjski dobi 0,75 MWh. Raziskovalca Dale in 
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Benson sta odkrila, da je bila prelomnica leta 2010 in od takrat naprej moduli več proizvedejo 
elektrike kot je bilo elektrike zanje porabljene med proizvodnjo (Diep, 2013). Skratka prva 
trditev še vedno drži, druga trditev pa je padla pred 8 leti. 
 
 
2.10.  SE bi lahko danes nadomestile vse sedanje konvencionalne elektrarne (TE, JE, PPE, HE)!? 
 
To trditev slišite od ljudi, ki ne poznajo elektroenergetike, razlike med močjo in oddano energijo 
in vpliva elektrarn na omrežje. SE z isto močjo kot JE, TE in HE skupaj v Sloveniji, bi proizvedle 
10x manj energije kot slednje tri. Ta trditev vsaj še 30 let ne bo držala, razen, če bi se pojavilo 
odkritje FN modula z zelo visokim izkoristkom in zelo majhno ceno. Pa tudi HE so obnovljiv vir, 
zelo čiste in zelo gospodarne elektrarne. Te na premog je že danes nekonkurenčna od začetka 
gospodarske krize in zaradi dumpinga subvencioniranih VE in SE v zadnjih 15 letih. JE pa je še 
vedno zelo ekonomična elektrarna in pomembna za stabilnost EES zaradi rotirajočih mas 
(Mihalič, 2016). 
 
 
3. Zaključek  

 
Naredil sem temeljit pregled vseh značilnosti SO FN SE. Primarno sem raziskoval preko deset 
spornih trditev o SO FN SE raznih strokovnjakov elektroenergetike. Pri tem sem spoznal številne 
novosti, npr. optimizatorji, varnost za gasilce, sedanje cene in projekcije,... Nekaj šokantnih 
trditev sem zavrgel. Ostala je trditev, da je izdelava sončnih elektrarn zelo energijsko potratna, 
zadnjih 8 let pa paneli proizvedejo več We kot jo je za njihovo izdelavo porabljene. Na dve 
trditvi, o izdelavi in razgradnji, ne morem odgovoriti, bom pa informacije priskrbel na ekskurziji. 
SO FN SE so konkurenčne, kljub nestrinjanju večine elektroenergetskih strokovnjakov. Seveda 
so v številnih lastnostih tudi veliko slabše od konvencionalnih elektrarn. NN omrežje bo kot 
idealna baterija 5 do 10 let igral svojo vlogo, dokler ne bodo na trgu poceni in kvalitetne baterije 
(ESS), ki imajo že sedaj visoke izkoristke, a majhno gostoto energije in majhno število ciklov 
polnjenja, majhno življenjsko dobo in so težke ter drage. Distribucijska omrežja bodo morala 
postati pametna in regulirati napetosti pod obremenitvijo. Že danes iz DCV pošiljajo določenim 
porabnikom pri odjemnikih informacije o količini proizvedene in porabljene We. Na teh 
informacijah se bo oblikovala minutna cena elektrike. Samooskrba zapušča visoko in nizko 
tarifo, deluje na enotni tarifi. Prej ali slej se bodo storitve trga elektrike razvijale v smeri, da 
bodo cene elektrike vsako minuto drugačne. Tudi na podlagi trženja elektrike do posameznih 
kupcev, že danes ponudniki ponujajo izdelan SW za te trgovalne aplikacije, ki bodo v vsaki 
minuti določale drugačno ceno glede na ponudbo in povpraševanje We za različne tržne 
produkte: pasovna, nočna, vršna, trapezna, minutna, rezervna. Vsak napredek v višjem 
izkoristku, bo SE naredil še bolj konkurenčne. Predvsem konkurenčni ESS pa bodo naredili 
samooskrbo resnično poceni in stabilno za omrežje. Za naslednjih 20 let predvidevam ohranitev 
JE, HE in PPE. Morda nov blok JE, umik vseh premogovih TE zaradi nekonkurenčnosti. Po mestih 
se bodo gradile kogeneracijske PPE, ki bodo imele funkcijo regulacije P v EES. Vodne elektrarne 
so zaenkrat najbolj učinkovite in čiste. Vse te bodo napajale samo še industrijo in obrt. 
Gospodinjstva pa bodo napajale samooskrbne sončne elektrarne, zato prej ali slej ta omrežja 
ne bodo več rabila povezave na prenosno omrežje. Tehnologija SE gre hitro naprej. Pričakujemo 
veliko večje izkoristke in nadaljevanje upada cen. Največje tveganje pri postavitvi SO FN SE pa 
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ostajata politika in birokracija v državi, ki lahko sprejmeta čez noč nove pogoje, nove davke, 
nove ovire, ki lahko občutno poslabšajo ekonomiko gradnje SO FN SE. 
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PRAKTIČNA IZVEDBA POUKA IZ PODROČJA REGULACIJSKIH SISTEMOV 

OGREVANJA STANOVANJSKIH HIŠ V SODELOVANJU S PODJETJEM 

SELTRON 

Practical implementation of teaching in the field of control system for heating 

residential buildings in cooperation with company SELTRON 

Branko Vrečar, Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Učitelji strokovnih modulov smo bili leta 2007 postavljeni pred novim zahtevnim izzivom. Pouk 
naj bi dobil drugačno podobo dela. Vsak modul mora dajati končni odgovor – znanja za delo na 
učni situaciji s poudarkom na izdelkih in storitvah. 

V prispevku so strnjene temeljne značilnosti regulacije ogrevanja stanovanjske hiše in sanitarne 
vode in metode poučevanja teh vsebin v srednji tehniški šoli.  

Prikazani so načini dela z dijaki v razredu kot tudi poligonska oblika pouka. Vse akcije so tekle v 
obdobju desetletnega sodelovanja s slovenskim podjetjem SELTRON d.o.o., ki z razvojem 
naprednih tehnologij ter učinkovitimi rešitvami ogrevanja, svoje kvalitetne izdelke tržijo v kar 15 
evropskih državah. 

Ključne besede: učni poligon, regulator ogrevanja, temperaturna tipala,hidravlična shema, 
krivulja ogrevanja 
 
Abstract 
 
In 2007 me and other professional modules teachers were faced with a difficult new chellenge. 

Classes were supposed to be taught with a different approach to work. Each educational module 

should give us a final answer - knowledge to work on learning situations with emphasis on 

products and services. 

In this article they are compressed fundamental characteristics control heating and hot water 

and methods of teaching these topics in the secondary technical school. 

We will present the ways of working with students on the subject of thermal systems as well as 

how we work with them on the actual buildings. All the projects were completed during the ten-

year cooperation with the Slovenian company SELTRON d.o.o., which develops advanced 

techologies and efficient solutions in the heating industry, its quality products are marketed in 

15 European countries. 

Keywords: learning polygon, heating controller, temperature sensors, hydraulic scheme, heating 

curve 
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1. Uvod 
 

Sodobni ogrevalni sistemi so kompleksni in zahtevajo veliko znanja in izkušen. Pred desetimi leti 
sem vzpostavil stike s strokovnjaki  slovenskega podjetja SELTRON. Kot učitelj strokovnih 
modulov v srednji tehniški šoli, pridobljena uporabna znanja prenašam na mlade in odrasle 
kandidate izobraževanja. 

1.1 Koliko energije porabimo za ogrevanje? 
V slovenskih gospodinjstvih porabimo približno 70 % energije za ogrevanje prostorov, 11 % za 
pripravo sanitarne vode, 10 % za razsvetljavo, 6 % za kuhanje in 3 % za ostale namene.  
 
Največji prihranki v proračunu gospodinjstva so možni prav z racionalno rabo energije za 

ogrevanje in pripravo sanitarne vode. 

2. Regulacija 
 

Kakovostna regulacija ogrevanja poskrbi za ustrezno delovanje naprav pri porabi toplote za 
ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Regulacija je proces, pri katerem s stalnim merjenjem, 
primerjanjem in povratnim delovanjem nastavljamo in ohranjamo regulirano veličino na 
predpisani želeni vrednosti. (Alatič, 1993, str. 8). Reguliranje in regulatorji ogrevanja so ključni 
za varčno ogrevanje (Hertiš, 2013, str. 2). Osnovni cilj regulacije ogrevanja je izboljšanje 
izkoristka ogrevalnega sistema in zagotavljanje ustrezne temperature v bivalnem prostoru. 
Posledica takšnega delovanja je zmanjšanje toplotnih izgub. 

 

2.1 Delovanje regulacijskega sistema 
 

          Regulator ogrevanja 

 

Slika 21: Blok shema regulacijskega sistema. 

 

Pri vključitvi sistema sobno tipalo mikroprocesorskemu regulatorju posreduje sobno 
temperaturo. Regulator jo primerja z želeno (na regulatorju nastavljeno temperaturo). Če je 
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sobna temperatura nižja od želene, se vključi grelnik v kotlu in odpre mešalni ventil. Ko se 
temperaturi izravnata, regulator zapre mešalni ventil. Regulator vzdržuje želeno sobno 
temperaturo s tem, da odpira in zapira mešalni ventil in po potrebi vklaplja in izklaplja grelnik v 
kotlu. 

2.2 Prednosti vremensko vodenih regulatorjev ogrevanja 
 

Regulatorji, ki delujejo na osnovi zunanje temperature, imajo vrsto prednosti. Delovanje ni 
odvisno samo od temperature izbranega referenčnega prostora. Merjenje zunanje 
temperature regulatorju omogoča, da svoje delovanje uravnava glede na spremembo zunanje 
temperature. Sodobni regulatorji imajo tudi časovni program za pripravo sanitarne vode. 
Vgrajen imajo sistem za optimalno krmiljenje delovanja kotla, da temperatura kotlov ni ves čas 

konstantna in visoka npr. 70C. Regulatorje lahko v večstanovanjskih objektih povezujemo v 

mrežo. Sistem z regulatorjem samodejno preklaplja med dnevnim (npr. 22C) in nočnim 

režimom (npr. 19C) obratovanja.  
 
Za uporabo različnih možnosti krmiljenja vseh vrst kotlov, hranilnikov toplote in sprejemnikov 

sončne energije ima vremensko voden regulator WDC20 prednaloženih več kot 50 hidravličnih 

shem. 

 

 

Slika 2: Vremensko voden regulator WDC 20, motorni pogon PROMIX AVC, sobna enota DD2 in temperaturna tipala. 

 

2.3  Zveznost regulatorja in ogrevalne krivulje 
 

Regulator deluje po izbrani zvezni krivulji ogrevanja. Strmina ogrevalne krivulje določa, kolikšna 
je potrebna temperatura grelnih teles pri trenutni zunanji temperaturi. Vrednost strmine 
izberemo glede na vrsto ogrevalnega sistema (talno, stensko, radiatorsko, konvektorsko 
ogrevanje) in toplotne izolacije objekta. Za naš izbran objekt na učnem poligonu smo izbrali 

strmino S=1,0. To pomeni, da bo temperatura dvižnega voda pri zunanji temperaturi (npr. 0C) 

znašala 42C. 
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Slika 3: Ogrevalne krivulje vremensko vodenega regulatorja ogrevanja (Krivonog, 2012, str. 301).   

3. Hidravlične sheme in elementi ogrevalne in regulacijske tehnike 

 

Hidravlična shema je s standardiziranimi simboli in na razumljiv način narisan načrt povezav 
strojnih instalacij za sistem ogrevanja. (Labudovič, 2006, str. 67). 

Na sliki 2 in 3 je podan primer hidravlične vezave 404 z uporabo vremensko vodenega 
regulatorja toplote. Z dijaki izberemo to vezavo, ker je najpogostejša tudi pri strankah. 
Ogrevanje sanitarne vode je izvedeno s sprejemniki sončne energije. Znanja strokovnega 
modula OVE (Obnovljivi viri energije) tako združimo z modulom RPR (Regulacije v praksi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Hidravlična shema 404 (Krivonog, 2017, str. 327). 
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Tabela 9: Elementi ogrevalne tehnike iz slike 2. 

 

A – Kotel na tekoče 
gorivo 

C – Mešalni ogrevalni 
krog 

E – Grelnik sanitarne 
vode 

G – Sprejemniki 
sončne energije 

B – Razdelilec dovodne 
in povratne vode 

D – ogrevanje 
sanitarne vode iz kotla 

F – Obtočna črpalka 
sprejemnikov sončne 
energije 

DD1 – sobna enota 

 

Tabela 10: Elementi regulacijske tehnike iz slike 2. 

 

1 – Vremensko voden toplotni 
regulator 

6 – Obtočna črpalka sanitarne 
vode 

11 – Tipalo temperature 
dvižnega voda VF 

2 – Kotlovni regulator  7 – Obtočna črpalka mešalnega 
ogrevalnega kroga 

12 – Tipalo temperature kotla 
KF 

3 – Gorilnik 8 – Inteligentna sobna enota 13 – Tipalo zunanje 
temperature AF 

4 – Obtočna črpalka 
sprejemnikov sončne energije 

9 – Tipalo temperature 
sanitarne vode BF2 

14 – Tipalo temperature 
sprejemnikov sončne energije 
KTF 

5 – Motorni pogon za mešalni 
ventil 

10 – Tipalo temperature 
sanitarne vode BF1  

 

 

 

3.1  Sobna enota 
 

Regulator PROMATIC WDC omogoča priklop digitalne sobne enote, ki meri sobno temperaturo 
in omogoča nastavitev želene dnevne1 in nočne2 temperature ter izbiro načina delovanja. Na 
en regulator WDC lahko priključimo do dve sobni enoti. 

 

                                                           
1 PARTY način, npr. 22C 
2 ECO način, npr. 19C 
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Slika 5: Shema za priklop sobnih enot 

3.2 Temperaturna tipala 
 

         

 

Slika 6: Tipala, AF-zunanje , VF- naležno, TF-potopno, sobno tipalo in sobna enota DD2 

 

Tipalo zunanje temperature AF  montiramo na severno stran hiše, približno 2 metra nad tlemi. 

Naležno tipalo VF montiramo na cev dvižnega voda nad obtočno črpalko oziroma za mešalnim 
ventilom. 

Potopno tipalo TF s silikonskim kablom se uporablja za merjenje temperature v kotlih, grelnikih 
sanitarne vode in sončnih kolektorjih. Temperaturno območje delovanja je do + 180 °C 
(Pt1000). 
 

Dijaki na učnem poligonu po izbrani hidravlični shemi montirajo vsa temperaturna tipala, ki 
regulatorju toplote pomenijo vhodne spremenljivke.  Sobno enoto pritrdijo na notranjo steno 
dnevnega prostora, ki ni obsijana s soncem in stran od izvorov toplote ter prepiha. 
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Slika 7: Montaža temperaturnih tipal na učnem poligonu.  

 

3.3  Motorni pogon za mešalni ventil 
 

Motorni pogoni PROMIX® AVC so namenjeni krmiljenju rotacijskih mešalnih in krogelnih 

ventilov. Dijaki na učnem poligonu pravilno pritrdijo mešalni ventil. Po električni shemi ga 

povežejo z regulatorjem toplote. 

 

     
 

Slika 8: Dijak pravilno pritrdi motorni pogon in ga po dani shemi električno poveže z regulatorjem toplote WDC20. 

4. Aplikacija SeltronHome 
 

Dijaki pri pouku uporabijo tudi svoj telefon. Naložijo si brezplačno aplikacijo SeltronHome 
Clausius. Rešitev temelji na internetnem dostopu v računalniški oblak, kjer se izvaja koordinacija 
in pretok podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih napravah uporabnikov. Dijaki se 
že v šoli z uporabo učne makete, seznanijo s pravilnim postopkom prijave in povezave v WI-FI 
ter daljinskega upravljanja ogrevanja.  
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Slika 9: Aplikacija SeltronHome omogoča oddaljeno upravljanje ogrevanja s pomočjo pametnih telefonov in tablic. 

 

5. Izvedba regulacijskega sistema na učni maketi in poligonu 
 

V dogovoru s podjetjem Seltron smo razvili  učilo – učno maketo, ki simulira delovanje 
regulatorjev. Nudi možnost simulacije najrazličnejših hidravličnih shem.  

 

 
 

 

 

Slika 10: Dijaki pri pouku s pomočjo simulatorjev testirajo delovanje izbrane hidravlične sheme. 

 

Veliko ur je potrebno vložiti za branje zahtevnih tehniških navodil vseh gradnikov in elementov 
ogrevalne in regulacijske tehnike, ki so zbrana v Priročniku za monterje in projektante. Z dijaki 
vsako leto odidemo tudi v podjetje Seltron na izobraževanje in predstavitev novitet. Zaključek 
pouka na učnem poligonu le tako lahko poteka tekoče. Celotno montažo vgradnje napredne 
regulacije ogrevanja SELTRON na učnem poligonu izvedemo v enem dnevu. 
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Slika 11: Praktično izobraževanje dijaka na učnem poligonu.  

 

 

6. Zaključek 

 

Vsaka skrbno pripravljena učna situacija in delo na učnem poligonu daje mladim veliko več, kot 
učenje zgolj teoretičnih vsebin v učilnicah. Mladim bomo s poligonsko obliko pouka in 
uporabnimi znanji, ki so v tesnem sodelovanju s podjetji, zagotavljali lažji prestop iz šol v 
podjetja.  

 

Na podlagi meritev toplotne energije smo potrdili, da z vgradnjo regulatorjev ogrevanja, v 
primerjavi z ne reguliranimi sistemi, zmanjšamo porabo energentov do 30%.  S tem tudi zelo 
prispevamo k zmanjšanju izpustov CO2.  

 

Na Srednji tehniški šoli, ŠC Kranj, uvajamo novitete regulacijskih sistemov ogrevanja z napredno 
opremo podjetja SELTRON. Iz ur odprtega kurikula smo rezervirali 68 ur dodatnega 
izobraževanja in ga poimenovali Regulacije v praksi (modul RPR). Izvajamo ga v 4. letniku SSI 
programa Elektrotehnik. 

 

 

 

  

  
Slika 12: Vsakoletno strokovno izobraževanje dijakov v podjetju SELTRON.  
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Slika 13: Dijaki prejemajo številna priznanja za uspešno izdelane projektne naloge na srečanjih mladih raziskovalcev 

Slovenije. 
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KICAD, BOLJŠA EAGLE ALTERNATIVA V LINUX 

Kicad, better alternative for Eagle in Linux 
 
Žiga Lausegger, prof., Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj 
 
 
Povzetek 
 

V prispevku so najprej prikazani razlogi za prehod številnih Eagle uporabnikov na 
prostodostopno in odprtokodno programsko opremo Kicad, ki omogoča brezplačno 
projektiranje elektronskih vezij. Izpostavljeni so razlogi za uvedbo Kicad v praktični pouk smeri 
elektronik, nato pa so prikazani osnovni koraki dela v programu Kicad na Šolskem centru Kranj, 
kjer dijaška anketa kaže pozitiven odziv na novo uvedeni program. 

Ključne besede: Kicad, Linux, odprtokodno, projektiranje, PCB. 
 
Abstract 
 
Article first presents reasons why many Eagle users migrated to free and open source program 
Kicad which enables free planning of electronic circuits. Top reasons for Kicad implementation 
in the educational program of electronics are exposed, followed by a brief Kicad workflow used 
on Šolski center Kranj where recent questionnaire shows positive response of pupils to the newly 
incorporated program.  
 
Keywords: Kicad, Linux, opensource, planning, PCB. 
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1. Uvod 
 

Junija 2016 se je zgodil nepričakovan nakup. Podjetje Autodesk je kupilo program Eagle in 
številni uporabniki »Eagle freeware« licence, bi takrat potencialno lahko izgubili ključno orodje 
za delo ali npr. izobraževanje mladih v šolstvu.  

Podjetje Autodesk je ob prevzemu sicer obdržalo licenco »Eagle free« s katero privabljajo in 
zasvojijo nove uporabnike, a vendar licenca ima omejitve in ne zadostuje profesionalni uporabi. 
Slednjo licenca eksplicitno prepoveduje! Profesionalcem podjetje ponuja prenovljen naročniški 
model licenc (Autodesk) »Eagle standard« z letno naročnino 100$ in »Eagle premium« z letno 
naročnino 510$. Obe skozi leta uporabe staneta mnogo več, kot enkratne licence, ki jih je v 
preteklosti ponujalo podjetje CadSoft. »Eagle premium« licenca v intervalu 14 let stane 
7.140,00€, kar je  približno toliko kot vodilno profesionalno orodje Altium Designer (Altium 
2018). Slednje za podobno ceno ponuja mnogo več! 

Na tako drage licence slovenske univerze in tehniške strokovne šole niso reagirale in še danes 
poučujejo Eagle. Toda! Zakaj bi šolstvo sploh želelo navajati bodoče profesionalce na tako drago 
programsko opremo kot je Eagle? Elektroniki, ki se bodo zaposlili v podjetjih bodo najbrž 
projektirali v profesionalnem programu Altium Designer z licenco naslovljeno na delodajalca. 
Altium Designer pa je vsekakor predrag za samozaposlene elektronike začetnike, ki državi 
plačujejo 372,92€ mesečnih prispevkov in si težko privoščijo še npr. letno naročnino za licenco 
»Eagle premium«, ki na prvi pogled izgleda ugodna a na dolgi rok stane toliko kot Altium Designer 
in več. 

Profesionalni elektroniki so posledično spoznali, da morajo najti alternativo za Eagle (Garcia 
2017) in zatekli so se k programu Kicad. Slednjega pomaga razvijati inštitut Cern (O'Luanaigh 
2015) za potrebe znanosti, ki se v zadnjih letih zateka k prostodostopni in odprtokodni 
programski opremi ter tako ostaja neodvisna od korporacij. K neodvisnosti pa naj bi težil tudi 
izobraževalni sistem! Torej v kolikor Kicad zadostuje znanstvenikom v Cern in profesionalnim 
elektronikom, zakaj ne bi zadostoval slovenskemu izobraževalnemu sistemu?  

Program Kicad (ca. 1992) je prosto dostopen in odprtokoden, deluje na operacijskih sistemih 
»Windows«, »OSX« in »Linux«, njegov razvoj pa poteka preko platforme »GIT Hub« (GIT Hub). 
Slednji programerjem omogoča spletno deljenje programske kode in ekstremno hiter razvoj! 
Podjetja v tem vidijo ogromen potencial in svoja sredstva (denar in delovni čas zaposlenih) 
preusmerjajo iz plačljivih licenc v razvoj odprtokodnih aplikacij. Ker je takih podjetij vse več 
(Olimex Ltd. 2018) je razvoj odprtokodne aplikacije Kicad zagotovljen.  

Torej jasno je, da gospodarstvo namerava dolgotrajno razvijati Kicad in to bi lahko bil povod 
slovenskemu šolstvu za pričetek intenzivnega poučevanja programa. 

Za potrebe slovenskega šolstva prispevek prikazuje delovni proces v programu Kicad na 
operacijskem sistemu »Linux«. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
 

2. Kicad delovni proces 
 

 
Slika 22: Kicad glavno okno. 

 

Ob zagonu programa Kicad se odpre glavno okno, slika 1. V glavnem meniju pod vnosom 
»Tools«, najdemo dostop do podprogramov, do katerih lahko dostopamo tudi s klikom na eno 
izmed gumbov v glavnem oknu. Kicad vsebuje podprograme »Eeschema« (projektiranje 
električne sheme), »Schematic library editor« (izdelava novih simbolov električne sheme), 
»Pcbnew« (projektiranje PCB), »PCB footprint editor« (izdelava novih podnožij za PCB), 
»Gerbview« (kontrola projektne dokumentacije), »Bitmap2component« (priprava rasterskih slik 
za vključitev v PCB) , »PCB calculator« (za hitrejše izračune) ter »PI editor« (za urejanje okvirjev 
tehniških risb). 

 

Slika 23: Kicad sistemske mape v "Linux". 

 

V glavnem oknu programa Kicad se izplača preveriti povezavo »Preferences/Configure Paths«, 
kjer lahko preberemo vse sistemske mape, ki jih Kicad uporablja znotraj našega operacijskega 
sistema »Linux«, slika 2. Izpisane lokacije sistemskih map nam koristijo v kolikor bi v program 
npr. želeli dodati zbirke novih elementov t.i. knjižnice. 

Za pričetek dela v glavnem meniju sledimo povezavi »File/New Project« in ustvarimo nov 
projekt, kateremu je najbolje dodeliti novo mapo. Ob odprtju novega projekta se bo v glavnem 
oknu programa pojavila drevesna struktura projekta, slika 1, ki služi hitremu pregledu projektnih 
datotek in ni namenjen upravljanju (kopiranju, premikanju, brisanju...) projektnh datotek, niti ne 
prikaže vseh. Za namen upravljanja s projektnimi datotekami je bolje uporabljati enega izmed 
»Linux« upravljalcev datotek, kot npr. »Nautilus«, slika 3.  
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Slika 24: Kicad projektna mapa. 

  

Postopek izdelave elektronskega vezja pričnemo v podprogramu »Eeschema«, v katerem 
najprej narišemo električno shemo našega vezja skupaj z glavo tehniške risbe, slika 4.  

 

Slika 25: Električna shema v podprogramu »Eeschema«. 

 

Kicad pokriva velik nabor shematskih simbolov za elektronske elemente a kljub temu kak 
manjka. V tem primeru v Kicad lahko vzamemo podoben shematski element za integrirano vezje 
z enakim številom pinov, nanj desno kliknemo, sledimo povezavi »Edit component/Edit with 
library editor« in odpremo podprogram »Schematic library editor«, slika 5. V podprogramu 
preuredimo element ali naredimo novega ter ga shranimo v obstoječo ali novo knjižnico. 
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Slika 26: Urejanje elementa v podprogramu »Schematic library editor«. 

 

V kolikor ustvarimo novo knjižnico s shematskimi elementi, moramo slednjo pred uporabo  
najprej vključiti v podprogram »Eeschema«. V glavnem meniju podprograma »Eeschema« 
sledimo povezavi »Preferences/Component libraries«, kar odpre okno za dodajanje knjižnic s 
shematskimi elementi, slika 6. V rubriki »Component library files« kliknemo »Add« in usmerimo 
program na knjižnico s končnico ».lib«. 

 

Slika 27: Dodajanje knjižnic s shematskimi elementi. 

 

Ko je risanje sheme končano, v glavnem meniju podprograma »Eeschema« sledimo povezavi 
»Tools/Annotate schematic«, ki elementom avtomatično dodeli imena, kot npr. R1, R2, C1, U2... 
Ko so imena dodeljena sledimo povezavi »Tools/Electrical rules checker« in opravimo test 
kakovosti električne sheme oz. »ERC«. Če »ERC« ne izpostavi nobenih napak, smo pripravljeni, 
da shematskim elementom določimo podnožja. V glavnem meniju sledimo povezavi 
»Tools/Assign component footprints« in odpre se okno v katerem vsakemu shematskemu 
elementu dodelimo podnožje. Podnožja si lahko ogledamo tudi v 2D/3D tehniki, slika 7.  
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Slika 28: Okno za določanje podnožij shematskih elementov znotraj podprograma »Eeschema« z možnostjo 2D/3D 
ogleda podnožij. 

 

V primeru specifičnih shematskih elementov se lahko zgodi, da ne bomo našli primernega 
podnožja. V takem primeru je potrebno narisati lastno podnožje v podprogramu »PCB footprint 
editor«, slika 8. do katerega dostopamo preko glavnega okna programa Kicad. Zgolj v glavnem 
meniju sledimo povezavi »Tools/Run footprint editor«.  

 

Slika 29: Podprogram »PCB footprint editor« za projektiranje ali urejanje podnožij. 

 

Pripravljeno podnožje shranimo kot knjižnico oz. mapo s končnico ».preety« in v glavnem 
meniju podprograma »PCB footprint editor« sledimo povezavi »Preferences/Footprint libraries 
manager«. Odprlo se bo okno za dodajanje knjižnic s podnožji, slika 9. V omenjenem oknu zgolj 
kliknemo gumb »Append with Wizzard« in čarovniku pokažemo pot do knjižnice s končnico 
».preety«. Ko nas čarovnik vpraša, ali želimo uporabiti relativno pot do knjižnice, potrdimo in 
posledično bo knjižnica, ki jo ponavadi postavimo v prenosljivo projektno mapo, dostopna tudi 
v primeru odpiranja projekta na drugem računalniku. 
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Slika 30: Okno za dodajanje knjižnic s podnožji. 

 

Ko imajo v oknu za določanje podnožij shematskih elementov, slika 7, vsi elementi določeno 
podnožje, shranimo napredek, se vrnemo v glavno okno podprograma »Eeschema«. V glavnem 
meniju sledimo povezavi »Tools/Generate netlist file«, v pojavnem oknu izberemo zaznamek 
»Pcbnew« in kliknemo »Generate«. Zgenerirala se bo »Pcbnew netlist« datoteka. Na tem mestu 
lahko zgeneriramo tudi »Spice netlist« datoteko s pomočjo katere lahko simuliramo vezja v 
simulatorju Spice! 

Sedaj v glavnem meniju programa Kicad odpremo podprogram »Pcbnew« in vanj uvozimo 
ravnokar zgenerirano »Pcbnew netlist« datoteko, ki nam v podprogram »Pcbnew« uvozi 
podnožja shematskih elementov in čre, ki povezujejo nožice po navodilih električne sheme. 
Projektant tako ve, katere nožice mora povezati v končno vezje, slika 10. 

 

Slika 31: Končano elektronsko vezje v podprogramu »Pcbnew«. 

 

3. Zaključek 
 

Kicad predstavlja brezplačno alternativo programu Eagle in omogoča projektiranje PCB brez  
omejitev pri čemer ponuja več funkcionalnosti. Ena izmed prednosti je npr. izdelavo 3D modela 
elektronskega vezja v sodelovanju s programom Freecad, slika 11. 
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Slika 32: 3D reprezentacija elektronskega vezja v Kicad. 

 

Na Šolskem centru Kranj se dijaki smeri elektrotehnik elektronik že drugo leto učijo 
projektiranja PCB v Kicad in se bodo po šolanju lahko nemudoma samozaposlili kot projektanti 
električnih vezij. Pri tem jim ne bo potrebno plačevati dragih licenc in njihov pričetek poklicne 
poti bo veliko lažji. Opisani postopek dela z Kicad smo preizkusili na projektnem tednu, ki se je 
odvijal od 16. 4. 2018 do 20. 4. 2018. Z dijaki smo v zgolj 50 urah uspeli sprojektirati lastno 
elektronsko vezje z 32-bitnim ARM mikrokrmilnikom, slika 12. 

 

 

Slika 33: Dijaški izdelek v programu Kicad - 32-bitno ARM mikrokrmilniško vezje. 

 

Med projektnim tednom smo izvedli anketo (Šolski center 2018) in ugotovili, splošno 
zadovoljstvo dijakov s projektnim tednom. Rezultate lahko tolmačimo tudi kot enega izmed 
pokazateljev uspešnega uvajanja programa Kicad v izobraževalni proces. 
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VREDNOTENJE IN RAZVOJ KOMPETENC PRIPRAVE NABAVNE 

SPECIFIKACIJE Z UPORABO METODE SIMULACIJE 

The Evaluation and Development of Creating Purchasing Specification 
Competencies Through Simulation Approach 
 
Alenka Grmek, univ. dipl. ekon., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 
 
 
Povzetek 
 
Okolje, v katerem podjetja poslujejo, postaja vedno bolj zahtevno z rastočo mednarodno 
konkurenco in zahtevami potrošnikov po hitrih pravočasnih dobavah, stabilni kakovosti, nizkih 
cenah in s strani potrošnikov določeni obliki in funkcionalnosti izdelka. Veliko organizacij ne uspe 
zadovoljiti zahtev uporabnikov. Pogosto je razlog za to slaba nabavna specifikacija. V prispevku 
je opisana izkušnja z uporabo metode simulacije. Svetovan je razvoj operativnih nabavnih 
kompetenc nabavnega tima v smislu izboljšanja nabavne specifikacije.  
Metoda simulacije se pogosto uporablja med inštruktorji v poslovnih usposabljanjih v 
prepričanju, da njena uporaba spodbuja razvoj kompetenc. Pričakuje se, da ljudje, ki so v 
simulacijah najboljši, bolje razvijejo svoje kompetence. Z opisanim proučevanim primerom se 
skuša opisati in ovrednotiti izkušnjo s simulacijo priprave nabavne specifikacije. Izkaže se, da 
pride do učenja na podlagi izkušenj. Predlogi za nadaljnji razvoj nabavnih kompetenc so: 
uporabniki bi morali bolje vedeti, kaj hočejo, komunikacija med porabniki in nabavniki bi se 
morala izboljšati. 
 
Ključne besede: nabava, specifikacija, simulacija, izkustveno učenje, kompetence. 
 
Abstract 
 
The environment in which companies operate, with the increasing threat from international 
competition and customers’ demand for swift, on-time delivery, consistent quality, low cost and 
a customer specified product design and functionality, is becoming ever more demanding. Many 
businesses fail to meet users’ requirements. A frequent reason for this is a poor purchasing 
specification. The experience with the use of the simulation approach is described in this paper. 
In order to improve purchasing specification, it provides advice to develop operational 
purchasing competences of a purchasing team. 
In business training, the simulation approach is often used by instructors under the assumption 
that its use enriches competence development. This suggests a belief that trainees who perform 
best in simulations have developed their competences better. The study reported on herein 
attempts to describe and evaluate the experience with the simulation of developing a 
purchasing specification. The study finds out, that experiential learning occurs. Suggestions for 
further development of purchasing competences are: end-users should better know their 
requirements, the communication between end-users and purchasing staff should be improved. 
 
Keywords: purchasing, specification, simulation, experiential learning, competences. 
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1. Uvod  
 
1.1 Izhodišča 
 
1.1.1 Vloga nabave v podjetju 

 
Da bi razumeli pomen in kakovost priprave nabavne specifikacije, moramo najprej razumeti, 
kakšna je danes vloga in kakšne so naloge nabave v podjetju. Nabava postaja vedno bolj 
pomembna poslovna funkcija podjetja in je v mnogih podjetjih obravnavana kot strateška 
funkcija. Vedno več podjetij se zaveda, da nabavna funkcija vpliva na uspešnost in učinkovitost 
poslovanja podjetja. Učinki nabave so večplastni. Nabava pomembno prispeva k zniževanju 
stroškov poslovanja podjetja. Podjetja se vedno bolj zavedajo pomena zagotavljanja 
konkurenčnosti preko številnih učinkov nabavne funkcije na poslovanje podjetja. Zagotovo 
nabava vpliva na višino dobička in povečanje stopnje dobička na vložena sredstva. Poleg tega 
se nabava srečuje tudi z izzivi, kako izbrati dobavitelje, da bo čim več prispevala k ustvarjanju 
večje dodane vrednosti za kupce, podjetje, lastnike, zaposlene in okolje. Prav je, da vemo, da 
kriteriji ocenjevanja uspešnosti nabave niso le stroški in posledično cene, ki jih podjetje dosega 
na trgu. Pomemben je npr. tudi prispevek nabave h konkurenčnosti z vidika zagotavljanja 
nemotene oskrbe in kakovosti dobav. Tudi zadovoljstvo porabnikov z nabavljenimi dobrinami 
ni nepomembno. 
 
1.1.2 Pomen ustrezne nabavne specifikacije 
 
Ena najpomembnejših nalog nabave je razumevanje materialnih potreb porabnikov, s katerimi 
mora vzdrževati dobre odnose. Pri tem je lahko uspešna le z dobro izvedbo svojih storitev: izbire 
in ocenjevanja dobaviteljev, uspešnih pogajanj, spremljanjem izvedbe naročil, vodenjem 
različnih evidenc. Nabavni proces se prične z definiranjem potreb uporabnika nabavne dobrine 
oz. izdelavo funkcionalne, tehnične in komercialne specifikacije. Uspešnost vsake naslednje faze 
nabavnega procesa temelji na uspešnosti izvedbe predhodnih faz. Zato je kakovostno 
pripravljena specifikacija zelo pomembna. V praksi se pogosto dogaja, da uporabnik med samo 
izvedbo nabavnega procesa, ob prevzemu ali šele ob uporabi nabavne dobrine ugotovi, da ni 
dobil tistega, kar potrebuje oz. je naročil. V takih primerih je ocena izvedbe nabavnega procesa 
slaba. V Deloittovi globalni raziskavi med vodji nabave v l. 2017 o vprašanjih, kako prispevati k 
večji ustvarjeni vrednosti v podjetjih in večji uspešnosti poslovanja, so vodje nabave kot tretji 
najpomembnejši dejavnik (zanj se je izreklo 28 % organizacij) navedli izboljšanje nabavnih 
specifikacij. Na prvem mestu je v 40 % organizacij združevanje porabe, na drugem pa vedno 
večja konkurenca. V omenjeni redni Deloittovi raziskavi so vodje nabave povedali tudi, da 
njihovim timom primanjkuje znanj. 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/f965f6_9d73ff427f6c4defbe3d1716bc130865.pdf) Nabava 
namreč ni le administrativna funkcija, pomen nabave v podjetjih se povečuje, njena vloga zaradi 
možnosti velikega vpliva na uspešnost poslovanja postaja strateška. 
 
Howard in ostali (1998) za neustrezno funkcionalno specifikacijo v proizvodni organizaciji 
navajajo naslednje razloge: 
 uporabniki pogosto sami ne vedo, kaj v resnici potrebujejo (Jirotka and Goguen, 1994; 

Sommerville, 1992), 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f965f6_9d73ff427f6c4defbe3d1716bc130865.pdf
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 analitiki ne razumejo okolja (Champion, 1991), 
 napačne informacije, politika in tradicija ovirajo učinkovit napredek (Hsia in ostali, 1993), 
 zahteve se neprestano spreminjajo (Hsia in ostali, 1993; Inagaki, 1993), 
 šibko je upoštevan družbeni vidik (Checkland and Scholes, 1990; Ho, 1996). 
Pomanjkljivo se uporablja široko uporabljane, učinkovite usklajene, vnaprej določene metode 
(Gavin and Little, 1994). (https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01443579810217396) 
 
Zaradi neustreznih specifikacij in neusklajenih metod se v nabavni praksi dogaja, da nabavniki 
prejete ponudbe težko primerjajo med seboj in prav tako težko izbirajo najboljše, ker ne vedo, 
kateri podatki so ključni. Pogosto tudi kriteriji za primerjavo niso dovolj dobro definirani. 
 
1.1.3 Možna razmerja med uporabnikom in nabavnikom v podjetju 
 
Nabavni oddelek je posrednik, ki se dogovarja z dobavitelji, naroča pri dobaviteljih in spremlja 
izpolnjevanje naročil. Vloga nabavnega oddelka in sodelovanje nabavnikov s porabniki je med 
podjetji različno: 
 Obstajajo podjetja, kjer porabniki pridobijo ponudbo enega ponudnika in se z njim 

dogovorijo o nakupu. Nabavi posredujejo nalog za nakup. Nabava posreduje naročilo 
dobavitelju in spremlja izvedbo naročila. V nekaterih podjetjih nabava na podlagi ponudbe, 
ki jo je že pridobil uporabnik, pridobi alternativne ponudbe.  

 V naprednejših podjetjih porabniki poleg specifikacije posredujejo tudi informacijo o 
količinah. Nabava skupaj s porabniki pripravi povpraševanje, pridobi ponudbe, jih primerja 
in izbere najboljšo. 

 V najnaprednejših podjetjih porabnik in nabavnik od vsega začetka sodelujeta pri pripravi 
specifikacije. Po potrebi vključita tudi druge deležnike. (http://www.zns-
zdruzenje.si/media/slike/NABAVNIK-2017/Nabavnik.si-st.-4-2017.pdf) 
 

1.2 Namen prispevka 
 

Namen prispevka je opisati izkušnjo s preskusom oz. uporabo metode simulacije konkretne 
naloge v nabavi, priprave specifikacije nabavne dobrine za vrednotenje in razvoj kompetenc 
udeležencev procesa simulacije. Pripravi specifikacije je sledilo pridobivanje ponudb, izbor 
dobavitelja, temu pa vrednotenje prvotno pripravljene specifikacije. Ocena specifikacije je 
tesno povezana z oceno izvedenega dela nabavnega procesa in zadovoljstvom uporabnika 
nabavne dobrine.  
 
 
2 Uporaba metode simulacije z namenom razvoja kompetenc priprave nabavne specifikacije 

 
2.1 Opis izvedbe simulacije treh faz nabavnega procesa: specifikacije, pridobivanja ponudb, 

izbora dobavitelja 
 
V simulaciji izvedbe prvih treh faz nabavnega procesa: pripravi specifikacije, pridobivanja 
ponudb in izbora dobavitelja je sodelovalo 20 udeležencev. Simulacija je bila izvedena konec 
leta 2017. Predpostavili smo, da so udeleženci v vlogi notranjih porabnikov podjetja. Seznanjeni 
so bili s pomenom in postopkom opisa tehničnih, funkcionalnih in komercialnih zahtev izbrane 
nabavne dobrine, kriterijev izbora ter načinom posredovanja svojih zahtev izbranemu 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01443579810217396
http://www.zns-zdruzenje.si/media/slike/NABAVNIK-2017/Nabavnik.si-st.-4-2017.pdf
http://www.zns-zdruzenje.si/media/slike/NABAVNIK-2017/Nabavnik.si-st.-4-2017.pdf
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nabavniku. Posamezni nabavnik je za naročeno storitev ali izdelek pridobil različne ponudbe in 
izvedel izbor, o katerem je obvestil porabnika. Porabniki so na koncu izpolnili anketni vprašalnik 
in ocenili svojo specifikacijo nabavne dobrine, potrebo po komunikaciji z nabavnikom, doprinos 
nabavnika k zadovoljitvi porabnikove potrebe ter zadovoljstvo z izbrano dobrino. Zanimalo nas 
je tudi, kaj bi porabniki ob naslednji izvedbi nabavnega procesa spremenili pri pripravi 
specifikacije.  
 
2.2 Vrednotenje izkušnje s strani uporabnika 
 
Rezultati anketiranja udeležencev simulacije, med njimi je bilo 15 oseb ženskega spola in 4 
moški, so pokazali, da pri izvedbi prvih treh faz nabavnega procesa obstajajo številne možnosti 
za izboljšave. Najprej so porabniki ocenjevali kakovost svoje specifikacije, ki so jo posredovali 
nabavniku kot naročniki. Analizo ocen prikazuje grafikon 1.  
 

Grafikon 1: Uporabnikova ocena zadovoljstva s pripravljeno specifikacijo 

 
 
S pripravljeno specifikacijo je bila srednje zadovoljna večina, 60 % anketiranih uporabnikov, ki 
se zaveda možnosti za izboljšavo. Manjši del, 40 % anketirancev, je bil s pripravljeno 
specifikacijo popolnoma zadovoljen. Rezultati, prikazani v grafikonu 1, so podobni ugotovitvam 
Deloittove raziskave, izvedene med vodji nabave za leto 2017.  
 
Zatem je bilo predmet ocenjevanja zadovoljstvo s posredovanimi kriteriji za izbor ponudnika. 
Rezultati anketnega vprašanja so prikazani v grafikonu 2. 
 

Grafikon 2: Uporabnikova ocena zadovoljstva s posredovanimi kriteriji 

 
 
Kot je razvidno iz grafikona 2, je dobra polovica uporabnikov ocenila, da so nabavnikom 
posredovali ustrezne kriterije za izbor ponudnika, slaba polovica pa meni, da bi bilo kriterije 
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potrebno izboljšati. To bi zagotovo pripomoglo k boljšemu ujemanju želja porabnikov s 
posredovanimi ponudbami s strani nabavnikov. 
 
Sledilo je ocenjevanje zadovoljstva uporabnikov s ponudbami, posredovanimi s strani 
nabavnikov. 
 
 
 

Grafikon 3: Ujemanje posredovane ponudbe in želje uporabnika 

 
 

Eden od pomembnejših kriterijev uspešnosti nabave je zadovoljstvo uporabnikov s kupljenim. 
Grafikon 3 ponazarja, da dobro polovico anketirancev predstavljajo uporabniki, ki so se strinjali, 
da so jim bile posredovane ustrezne ponudbe. Tretjina jih je mnenja, da so bile izbrane delno 
ustrezne ponudbe. Dobra desetina pa ni zadovoljnih s pridobljenimi ponudbami. 
 
Anketiranci so se opredelili tudi glede načrtovanih izboljšav pri pripravi specifikacij. 
 

Grafikon 4: Načrtovane izboljšave pri pripravi specifikacij 

 
 
Na podlagi pridobljenih ponudb so se anketirani uporabniki večinoma opredelili, da bi bili pri 
ponovni nabavi bolj pozorni pri pripravi celotne specifikacije. Z izboljšavo komercialne 
specifikacije bi se potrudilo 61 % anketirancev, dobra polovica bi izboljšala tehnično in 39 % 
funkcionalno specifikacijo. Nekateri bi torej izboljšali več, drugi manj vidikov priprave 
specifikacije, kot je prikazano v grafikonu 4. 
 

Grafikon 5: Obseg komunikacije porabnika z nabavnikom med izvedbo nabavnega procesa 
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Veliko komunikacije med porabnikom in nabavnikom je potekalo, kot je razvidno iz grafikona 5, 
v 16 % nabav, precej pri 58 %, malo pa pri četrtini nabavnih poslov. Večji obseg komunikacije je 
delno možno pripisati tudi pomanjkljivim specifikacijam. Problem, ki nastane kot posledica 
večjega obsega komunikacije, je lahko, da zmanjka časa za pogajanja. Pomembno je opozoriti 
tudi na to, da je sodelovanje nabavnika pri oblikovanju specifikacije koristno in zaželeno, saj 
nabava ni le administrativna funkcija. 
 

Grafikon 6: Strinjanje uporabnikov glede posredovanja koristnih informacij s strani nabavnika 

 
 
Grafikon 6 prikazuje, da je v večjem obsegu, za 79 % porabnikov, komunikacija pomenila 
posredovanje koristnih informacij s strani nabavnika, kar je dobrodošlo. V manjšem obsegu, za 
20 % porabnikov, informacije niso bile koristne. Razlog je verjetno v prezahtevnosti nabavne 
dobrine in potrebi po vključevanju strokovnjakov v pripravo specifikacije. 
 
2.3 Ugotovitve o možnostih razvoja kompetenc in izboljšav pri pripravi specifikacije 
 
V skladu s pričakovanji smo ugotovili, da so pri pripravi specifikacije še številne možnosti za 
izboljšave zlasti na strani porabnikov. Udeleženci so dobili možnost ocene svojih kompetenc za 
izvedbo nabavnega procesa in povratno informacijo, katere kompetence je potrebno izboljšati, 
da bo izvedba nabavnega procesa boljša, lažja in bolj učinkovita. Za pripravo dobre specifikacije 
so potrebna strokovno-tehnična, komercialna, administrativna in splošna znanja.  
 
 
3 Zaključek  
 
Po eni strani vodje nabave možnosti boljše priprave nabavne specifikacije vidijo v večji 
formalizaciji in boljši tehnološki podpori procesa priprave specifikacije. 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/f965f6_9d73ff427f6c4defbe3d1716bc130865.pdf) 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f965f6_9d73ff427f6c4defbe3d1716bc130865.pdf
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Po drugi strani pa se dejavnosti nabave med podjetji in panogami različno izvajajo. Nabavne 
dejavnosti se lahko razlikujejo tudi odvisno od porabnika, ki so mu namenjene, vrste materiala, 
oddelka, podjetja. Zato je vse dejavnosti težko združiti v en informacijski sistem. (Weele, 1998, 
str. 29) 
 
Z izvedeno simulacijo prvih treh faz nabavnega procesa smo ozavestili, kako pomembna je 
specifikacija nabavne dobrine in njena, s funkcionalnega, tehničnega in komercialnega vidika, 
kakovostna priprava. Nujno je ustrezno sodelovanje med kompetentnim uporabnikom in 
nabavnikom, po potrebi in v skladu z možnostmi pa tudi sodelovanje z ostalimi deležniki v 
podjetju oz. potencialnimi dobavitelji. Nabavniki bi z namenom zagotavljanja učinkovitosti pri 
sebi morali imeti uravnotežen sistem kriterijev, ki ustrezajo nabavni specifikaciji, in se približati 
oskrbovanim uporabnikom.  
Metoda simulacije zagotovo ne predstavlja le enega od načinov za ocenjevanje kadra. 
Pomemben je njen prispevek k prepoznavanju in razvoju kompetenc, tako strokovnih, vezanih 
na specifiko določene naloge, kot tudi splošnih, npr. sposobnosti komunikacije, sodelovanja.  
 
Vse to je podlaga za boljše prilagajanje vse večjim zahtevam kupca, ustvarjanje večje vrednosti, 
oblikovanje kriterijev za izbor dobavitelja, ki ustrezajo poslovni politiki podjetja, omogočajo 
večjo uspešnost, učinkovitost in konkurenčnost.  
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RAZISKAVA, VIR POMEMBNIH INFORMACIJ ZA PODJETNIKA 

Research, a Source of Important Information to an Entrepreneur 
 
Alenka Grmek, univ. dipl. ekon., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
Viktor Stare, mag., Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 
 
Povzetek 
 
Živimo v informacijski družbi, kjer je upravljanje z informacijami pomembna dejavnost. Priča 
smo hitremu razvoju tehnologije, ki močno vpliva na spreminjanje želja in pričakovanj kupcev. 
Podjetja potrebujejo sveže informacije o spremembah v okolju, da se nanje lahko pravočasno in 
ustrezno odzovejo. Prepoznati morajo probleme, razviti rešitve in jih ustrezno skomunicirati. Kot 
informacije za sprejemanje poslovnih odločitev lahko uporabijo že zbrane podatke. Pogosto pa 
ti ne zadoščajo in je potrebno narediti raziskave, ki jih podjetja lahko izvedejo sama, ali pa jih 
naročijo pri zunanjih strokovnjakih.  
Namen prispevka je predstaviti izkušnjo z izvedbo raziskave, s poudarkom na izvedbi 
anketiranja, analizi, interpretaciji, vrednotenju rezultatov raziskave. Vodstvo podjetja izbira in 
določa koncept poslovanja podjetja. Številna podjetja danes izberejo družbeno odgovorni 
koncept poslovanja. Zanimalo nas je, če kupci pri svojih nakupnih odločitvah družbeno 
odgovorno poslovanje podjetij ustrezno nagrajujejo. Zato smo izvedli raziskavo o družbeni 
odgovornosti med gorenjskimi potrošniki. Obenem smo želeli ugotoviti prisotnost družbene 
odgovornosti v poslovanju gorenjskih podjetij. Rezultati raziskav so nam omogočili, da smo 
prepoznali problem v tem, da kupci družbeno odgovornih praks ne nagrajujejo ustrezno. 
Usmerili so nas v dve možni rešitvi tega problema: raziskavo neustreznega komuniciranja 
družbene odgovornosti na strani podjetij, podjetja pa k izbiri ustrezne poslovne strategije. 
 
Ključne besede: raziskava, primarni podatki, podjetje, informacije, potrošniki, anketiranje. 
 
Abstract 
 
We live in the information society, where information management is a significant activity. We 

are witnessing a rapid development of the technology, which has a strong influence on 

changing the customers’ wishes and expectations. Businesses need fresh information on the 

changes in the business environment to be able to respond in a timely and appropriate 

manner. They need to identify problems, develop solutions and communicate them properly. 

As information for making business decisions, they can use already pre-collected data. These, 

however, are often not sufficient, and it is necessary to do a research carried out either by 

enterprises themselves or ordered with external professionals. 

The purpose of the paper is to present the experience of carrying out a research, with an 

emphasis on questioning, analysis and interpretation of the survey results. The enterprise's 

business concept is chosen by its management. Today many enterprises choose a socially 

responsible business concept. We were wondering if socially responsible business doing was 

rewarded with customers' purchasing decisions. Therefore, we carried out a survey on social 

responsibility among consumers from the Gorenjska region. At the same time, we wanted to 
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determine the presence of social responsibility with the Gorenjska region enterpirses. The 

results of the research have enabled us to recognize the problem, that the buyers do not 

adequately reward socially responsible business practices. We have been directed to two of 

the possible solutions to this problem, on the one hand, for us to investigate the inadequate 

communication of social responsibility by the enterprises, and on the other hand, for the 

enterprises to reconsider the selection of an appropriate business strategy. 

 

Keywords: research, primary data, enterprise, information, consumers, questionnaire survey. 

 

 

1. Uvod 
 
1.1 Izhodišča prispevka 

 
Podjetja brez informacij o dogajanju v okolju podjetja ne bodo ohranjala in povečevala 
konkurenčnosti in družbene blaginje. Od podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v 2009 v 
Sloveniji, jih je pet let po ustanovitvi še poslovalo 37 odstotkov. V letu 2014 je med podjetji z 
vsaj eno zaposleno osebo nastalo na novo 7318 podjetij (za 14 odstotkov več kot v 2013), 5567 
pa jih je prenehalo poslovati (za 21 odstotkov manj kot v 2013). Med obojimi pa je bilo največ 
podjetij, ki so po svoji dejavnosti sodila v področje gradbeništvo, tako kot leto pred tem. Tem 
so sledila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in podjetja v 
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. 
(http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/po-petih-letih-aktivna-le-se-tretjina-podjetij.html) 
 
»Količina podatkov, ki jih zbirajo različne ustanove po vsem svetu, se vsako leto poveča skoraj 
za polovico.« (Pavšič, 2015, str. 109) 
 
»Da bi podjetja svojo prihodnost bolje oblikovala, morajo upravljati z informacijami, ustvarjati 
odnose in skupnosti na elektronskih omrežjih, se osredotočati na ciljno skupino, oblikovati 
ustrezne strategije, motivirati zaposlene in poslovati etično. Za to je potrebna sprememba 
kulture podjetja, ki je večleten proces, in ne bo tekel v vseh panogah istočasno. (povzeto po: 
Geffroy, 1996) 
 
1.2 Namen in cilji prispevka 
 
Namen prispevka je predstaviti pomen, proces, izzive in koristi izvedbe raziskave z anketiranjem 
za pridobivanje informacij o dogajanju v okolju podjetja, tj. primarnih podatkov, ki predstavljajo 
skupino podatkov, ki jih podjetje poleg notranjih in ostalih zunanjih podatkov, potrebuje za 
argumentirano in odgovorno sprejemanje strateških poslovnih odločitev. Eno takih odločitev 
predstavlja izbira koncepta poslovanja. Da bi lahko potrdili oz. ovrgli pravilnost podjetnikove 
izbire družbeno odgovornega koncepta poslovanja, smo raziskovali odnos gorenjskih 
potrošnikov do družbeno odgovorne ponudbe. Obenem smo spremljali proces izvedbe 
raziskave in vrednotili pomen in uporabnost z raziskavo pridobljenih informacij za sprejemanje 
poslovnih odločitev. K sodelovanju v raziskavi smo pritegnili študente programa Ekonomist, 

http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/po-petih-letih-aktivna-le-se-tretjina-podjetij.html
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smeri komerciala. Omejili smo se na raziskavo družbene odgovornosti nakupnega vedenja 
gorenjskih končnih potrošnikov. Porabe finančnih sredstev ni bilo. K raziskavi smo pristopili 
načrtovano, sistematično in organizirano. Vzporedno je potekalo anketiranje o družbeni 
odgovornosti gorenjskih podjetij. 
 
Cilji prispevka so: 

− predstaviti, kako smo na podlagi prepoznanega problema sprejemanja strateških 
odločitev v podjetju načrtovali cilje raziskave, ki so bili: 

• preveriti razumevanje družbene odgovornosti med gorenjskimi potrošniki, 

• ugotoviti, če potrošniki s svojimi nakupnimi odločitvami nagrajujejo družbeno 
odgovorne ponudnike, 

• prepoznati, kako dovzetni so potrošniki za tržno komuniciranje družbene 
odgovornosti s strani ponudnikov, 

• preveriti ozaveščenost o družbeni odgovornosti pri ponudnikih, 

• ugotoviti družbeno odgovorne poslovne prakse pri podjetjih, 

• pridobiti informacije o tem, koliko in kako podjetja svoje družbeno odgovorne 
poslovne prakse komunicirajo, 

• prispevati k večji ozaveščenosti o družbeni odgovornosti končnih potrošnikov in 
podjetij, 

• predlagati ukrepe za bolj družbeno odgovorno ravnanje (Klanjšček in ostali, 
2017), 

− predstaviti proces izvedbe raziskave (izbira raziskovalnih metod, instrumentov),  

− opisati izkušnjo s procesom zbiranja informacij s spletnim anketiranjem in vprašalnikom, 
posredovanim anketirancem osebno, 

− predstaviti izkušnjo z analizo, interpretacijo in vrednotenjem uporabnosti zbranih 
primarnih podatkov za sprejemanje poslovnih odločitev.  

 
 
2. Primer izvedbe in vrednotenje izvedbe raziskave o družbeni odgovornosti 
 
2.1 Izhodišča raziskave 
 
Osnovni motiv poslovanja vsakega podjetja je ustvarjanje dobička. Zato se podjetja praviloma 
usmerijo v zadovoljevanje potreb in želja kupcev. Pri upravljanju poslovanja podjetja lahko dajo 
različno težo pričakovanjem kupcev, družbe in doseganju svojih ciljev. Z izbiro koncepta 
poslovanja določijo razmerje v zadovoljevanju pričakovanj različnih deležnikov.  
 
V obdobju, ko: 

− okolje propada,  

− primanjkuje virov,  

− prebivalstvo zelo hitro raste,  

− se socialne razlike povečujejo, 

− na pomoč države v problematičnih situacijah ne moremo računati, 
se uveljavlja družbeno odgovorni koncept poslovanja. Kupci, zlasti znane blagovne znamke, so 
se nenadoma začeli zanimati za to, kaj proizvajalci in drugi členi v oskrbnih verigah naredijo za 
varstvo okolja in kako družbeno odgovorni so. (https://izvozniki.finance.si/308392) Družbena 

https://izvozniki.finance.si/308392
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odgovornost podjetij obsega dejavnosti, s katerimi podjetja skušajo prispevati k družbenim, 
socialnim in okoljskim ciljem, ne le ekonomskim, in so nad zakonodajnim okvirom, torej 
prostovoljna. (Močnik in ostali, 2017) 
 
2.2 Opredelitev problema, namena in ciljev raziskave z anketiranjem 
 
Odločitev podjetij za družbeno odgovorni koncept poslovanja je odvisna od okolja, v katerem 
podjetje posluje, in nakupnega vedenja kupcev. Z informacijami o družbeni odgovornosti 
gorenjskih potrošnikov nismo razpolagali. Zbiranje omenjenih informacij smo izbrali za predmet 
raziskave. Namen raziskave je bil zmanjšati negotovost podjetij pri izbiri družbeno odgovornih 
poslovnih praks. Tudi sicer se tovrstne raziskave pogosto izvajajo z namenom zmanjševanja 
tveganj pri izbiri poslovnih modelov, pri proučevanju, če so poslovni modeli vredni investicije. 
(Zrimec, Arh, 2017) Cilje raziskave smo navedli med cilji tega prispevka.  
 
2.3 Raziskovalne metode 

 
Z raziskavo smo želeli zbrati podatke, ki bi nam omogočali količinsko opisovanje problema in 
dejavnikov, ki nanj vplivajo. Sekundarni podatki, ki so na voljo v podjetjih, pogosto ne ustrezajo 
potrebam. Lahko so zastareli, pomanjkljivi in vsebinsko neustrezni. Takrat si pomagamo s 
primarnimi podatki, zbranimi za konkretno opredeljene potrebe. »Anketne raziskave sodijo 
med najpogosteje uporabljana orodja za zbiranje podatkov v družbenih vedah, kjer je zaradi 
zapletenosti in pogosto subjektivne narave predmeta proučevanja neredko težko zagotoviti 
zanesljive in veljavne meritve.« (Pavšič, 2015, str. 106) »Anketno raziskovanje je (razmeroma) 
sistematičen, (večinoma) standardiziran način zbiranja podatkov o posameznikih, 
gospodinjstvih, organizacijah oz. večjih organiziranih enotah na podlagi zastavljanja vprašanj 
posameznikom, izbranim v reprezentativne vzorce.« (Wright in Marsden, 2010 v: Pavšič, 2015, 
str. 13) »Pomembno je, da so raziskave načrtovane, kar naj bi vodilo k večji sistematičnosti, 
organiziranosti in kontroli. Posledično naj bi bilo doseganje ciljev raziskave boljše.« (Toš in 
Hafner-Fink, 1998, str. 113) 
 
Kot raziskovalni instrument nam je služil anketni vprašalnik. Pri izbiri vrste vprašanj smo se v 
večji meri odločili za zaprta vprašanja, ker nas je zanimalo, koliko anketirancev razmišlja na 
določen način. Odprta vprašanja bi bila bolj primerna v začetni fazi raziskave. Sami pa smo imeli 
na voljo že preskušen anketni vprašalnik, ki smo ga dodelali tako, da smo ga prilagodili svojim 
možnostim anketiranja. 
 
Danes imamo za izdelovanje anketnih vprašalnikov na razpolago preproste programe. Samo 
orodje ne zagotavlja, da bomo sestavili kvaliteten anketni vprašalnik. Potrebno je paziti na tip 
vprašanj, uporabljene besede in vrstni red vprašanj. Z namenom, da bi ocenjevali družbeno 
odgovornost anketirancev, smo pogosto uporabili tip vprašanja »ocenjevalna lestvica«. Pred 
aktivacijo ankete smo vanjo vnesli popravke v skladu z ugotovitvami preverjanja ankete. 
 
Pri pripravi vprašalnika smo upoštevali, da za večjo uspešnost anketnih raziskav Saris in Couper 
navajata naslednja priporočila za anketiranje (Pavšič, 2015): 

− vprašanja naj bodo taka, da bo anketa kratka in jedrnata, vendar dovolj informativna, 
da bo omogočila preverjanje teorije, ki nas zanima, 

− še posebej na spletu anketa ne sme biti dolga, sicer ljudje odgovarjanje hitro opustijo, 
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− uporabiti tehnično oz. statistično znanje, ne podcenjevati vrednosti dobre teorije, 

− gledati v prihodnost in biti odprti za nove ideje, starih metod ne opustiti. 
Po mnenju Couperja je pomembno, da se raziskave ne osredotočijo zgolj na posameznika, pač 
pa na situacijo, v kateri se je določeno ravnanje zgodilo. 
 
Populacijo anketirancev so sestavljale različne starostne skupine, katerih nakupno vedenje bi 
se utegnilo razlikovati. Zato smo iz različnih starostnih skupin izbrali slučajni vzorec. Sicer pa so 
bili vzorci bolj priložnostni; izbrali smo tiste enote populacije, do katerih smo imeli lažji dostop. 
 
Pri izvedbi raziskave smo pazili na objektivnost, tako pri postavljanju vprašanj kot pri izbiranju 
anketirancev. Nismo želeli, da bi bile ugotovitve pristranske oz. zavajajoče. 
 
Težava pri anketiranju je bila, da nekateri anketiranci niso hoteli sodelovati v raziskavi, odgovori 
nekaterih pa so bili prilagojeni, nepošteni, površni. Kolikor je tehnologija dopuščala, smo pazili 
na to, da kateri od spraševalcev ne bi prilagodil oz. ponaredil odgovorov.  
 
2.4 Obdelava, analiza, predstavitev rezultatov anketiranja 
 
S pridom smo izkoristili zmogljivosti programa za spletno anketiranje 1KA, ne le za zbiranje 
temveč tudi za avtomatsko obdelavo podatkov. Program za anketiranje je podatke prikazal 
urejene v preglednice, ki so predstavljale enorazsežno frekvenčno porazdelitev. Pri analizi in 
interpretaciji rezultatov so nam bili v pomoč grafični prikazi, prav tako pripravljeni avtomatsko.  
Zanimale so nas tudi ugotovitve, ki bi bile lahko v pomoč podjetjem pri poslovnih odločitvah. To 
so bile predvsem ugotovitve o dejavnikih in okoliščinah, ki vplivajo na nakupno vedenje 
potrošnikov in načinu komuniciranja družbeno odgovornih aktivnosti podjetja. 
 
2.5 Vrednotenje izkušnje raziskovanja z anketiranjem  
 
Na osnovi izkušnje z izvedbo omenjene raziskave menimo, da s spletnimi anketami lahko 
dosežemo veliko število oseb, brez znatnih stroškov, v kratkem času in kjer koli po svetu. Vzorci 
so pogosto pristrani in je treba delati na tem, da iz ogromnih količin podatkov naredimo pravilne 
zaključke. Dosedanji načini anketnega raziskovanja so zaradi nizke udeležbe premalo učinkoviti. 
Priporočljivo je povezovanje kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Kot pravi prof. dr. 
Mick P. Couper lahko pričakujemo, da tudi v primerih, ko je anketa zelo dobro pripravljena, 
lahko pričakujemo, da vsaj 40 odstotkov anketirancev ne bo želelo sodelovati, pogosto zaradi 
zasičenosti z najrazličnejšimi anketami. (Pavšič, 2015) Kot navaja dr. Anuška Ferligoj, do 
sistematične napake prihaja, ker določeni segmenti prebivalstva nočejo odgovarjati na ankete, 
zlasti najnižji in najvišji sloj. (Pavšič, 2015) Internet omogoča hitro in poceni zbiranje podatkov, 
pri čemer ne dosegamo celotne populacije, anketiranci pa so pri odgovarjanju zelo hitri. Po 
drugi strani pa internet omogoča pripraviti vizualno privlačen, nazoren in dovolj zanimiv anketni 
vprašalnik, da ljudje nanj odgovarjajo. 
 
Omeniti velja mnenja, da bi ogromni podatki (big data) lahko nadomestili anketne raziskave. Iz 
ogromne količine podatkov je mogoče z naprednimi analitičnimi metodami izluščiti pomembne 
zakonitosti in povezave med različnimi dogodki in pojavi. Obstajajo trije različni tipi velikih 
podatkov: 

− administrativni podatki, ki jih zbirajo vlade, ko urejajo različne zadeve, 
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− transakcijski podatki, ki se shranjujejo vsakič, ko nekaj kupimo s kreditno kartico v 
trgovini ali po spletu, 

− družbena omrežja, blogi, kjer sami objavljamo podatke. 
Mick P. Couper (Pavšič, 2015) meni, da bodo anketne raziskave še vedno potrebne. Dobro 
načrtovane anketne raziskave omogočajo razumevanje ogromnih podatkov, primerjavo 
rezultatov. Kot primer navaja Twitter, ki ga uporabljajo mnenjski voditelji, predstavniki zelo 
majhnega dela prebivalstva, ki ne predstavljajo celotne družbe.  
 
 
3. Zaključek 
 
Z izvedbo anketiranja, obdelavo podatkov, predstavitvijo, analizo in razlago rezultatov raziskave 
smo uspeli opisati in pojasniti družbeno odgovornost z vidika različnih deležnikov, tako 
potrošnikov kot podjetij. Ugotovitve bodo vplivale na naša stališča, način razmišljanja in 
delovanja v svetu, ki nas obdaja sedaj in bo naše okolje v prihodnje. Menimo, da so zbrani, 
urejeni in ustrezno predstavljeni podatki uporabni tudi kot osnova za podjetniške odločitve kot 
je npr. izbira koncepta poslovanja podjetja. 
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PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC ZAPOSLENIH 

KOT MOŽNOST ZA OHRANJANJE IN PODALJŠEVANJE DELOVNE 

AKTIVNOSTI 

Obtaining the basic and professional competences of employees as a possibility 
for conservation and extension of work activity 
 

Katarina Jagič, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Razvite države, med katerimi je tudi Slovenija, se vse bolj soočajo z izzivi, ki jih prinaša staranje 
prebivalstva. S podporo Evropskih sredstev izvajamo projekte, ki nam bodo pomagali pri 
upravljanju s starajočo delovno silo in zmanjševanju posledic, ki nas lahko doletijo. S projektom 
Pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske krepimo kompetence starejših zaposlenih, 
ozaveščamo o negativnih trendih staranja populacije in pomagamo pri prilagoditvi nanje. 
Obenem je projekt podpora tudi delodajalcem, saj pomaga pri učinkovitem upravljanju z 
delovno silo. 

Ključne besede:  staranje družbe, delovna aktivnost, projekt, izobraževanje, kompetence 
 
Abstract 
 
Developed countries, including Slovenia, are increasingly facing the challenges of aging 

populations. With the support of the European funds, we are implementing projects that will 

help us to manage the aging workforce and reduce the consequences that can frustrate us. 

With the project Pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjska, we strengthen the competences 

of the elderly workers, we are aware of the negative aging trends of the population and help in 

adjusting them. At the same time, the project supports employers as it helps to effectively 

manage the workforce. 

Keywords: aging populations, work activity, project, education, competence. 
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1. Uvod  
 
Današnja družba postaja dolgoživa, saj se pričakovana življenjska doba ljudi na račun 
družbenega in gospodarskega razvoja ter tehnološkega napredka podaljšuje. Ob tem se vse bolj 
poudarja tudi sprememba starostne strukture prebivalstva, ki bo v prihodnosti močno vplivala 
na zmanjšanje ponudbe delovne sile in posledično, če ne bo sprejetih pravih ukrepov, resno 
ogrozila gospodarsko rast. Vlada RS Slovenije je 20. julija 2017 celo sprejela Strategijo dolgožive 
družbe, ki temelji na ugotovitvah, da se število prebivalstva v starosti 20-64 let zmanjšuje, 
povečuje pa se število prebivalstva starejšega od 65 let.  

Graf  1: Projekcije strukture prebivalstva za Slovenijo 

 
Vir: Eurostatova podatkovna baza 

 
Po ocenah naj bi bile z leti te spremembe še izrazitejše, zato je nujno potrebno zagotoviti 
ustrezne pogoje za aktivnost v vseh življenjskih obdobjih in so ukrepi v tej smeri nujni. 
Izpostavlja se, da je za pozitivne spremembe potreben celovit pristop, ki poleg urejenosti trga 
dela in pokojninskega sistema posega tudi v spremembe na področju izobraževanja, saj bomo 
le na takšen način lahko pripomogli k podaljševanju delovne aktivnosti in učinkovitejšemu 
izkoriščanju sposobnosti vseh generacij (www.kadring.si). Zelo jasno postaja, da izzivi, s katerimi 
se soočamo, dvigujejo pomen vseživljenjskega učenja, saj le to posamezniku omogoča, da 
razvija svoje zmožnosti in spretnosti, se osebno izpolni, dejavno sodeluje v družbi, v kateri živi, 
hkrati pa je uspešen pri delu, ki ga opravlja. S podporo Evropskih in nacionalnih projektov, ki so 
v to usmerjeni, lahko pomembno pripomoremo k izboljšanju predstavljene problematike. 
Izobraževalni programi za odrasle, ki jih na ŠC Kranj izvajamo v okviru projekta Center za 
pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske, so primer, ko lahko neposredno vplivamo na 
doseganje zastavljenih ciljev, zato je namen prispevka predstavitev projekta in njegovih 
dosedanjih rezultatov. 

 

2. Projekti, usmerjeni v izobraževanje in usposabljanje – podpora podjetjem in zaposlenim  
 
Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se stanje na trgu dela v zadnjem 
času sicer izboljšuje in se rast števila delovno aktivnih povečuje v vseh starostnih kategorijah, 
vendar starejši še vedno ostajajo ranljiva ciljna skupina. Spremembe na trgu dela, ki bi se morale 
zgoditi v prid tej skupini, bodo dosežene le, če se bosta okrepila zavest o pomenu 
vseživljenjskega učenja in informiranje delodajalcev o koristih, ki jih učenje prinaša, saj le ti 
prednosti večgeneracijskega okolja ne prepoznavajo dovolj dobro, na ta način pa izgubljajo 
dodano vrednost, ki jo podjetju prinašajo starejši delavci. Starejši zaposleni imajo namreč 
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dolgoletne izkušnje in znanje, ki bi morali imeti neprecenljivo vrednost in lahko pomembno 
vplivajo na konkurenčnost podjetja (www.mddsz.gov.si). Evropska komisija v poročilu Pregled 
izobraževanja in usposabljanja 2017 (https://ec.europa.eu, str. 9) razkriva, da je na eni strani 
izobraževanje odraslih v Sloveniji zelo razširjeno, na drugi pa resnejšo težavo povzroča 
pomanjkanje izobraževanja nizko usposobljenih odraslih. Ravni znanja in spretnosti se pri 
odraslih močno razlikujejo, pri tem kot najmanj usposobljeni izstopajo prav starejši. Največji 
razkorak je viden zlasti pri zelo nizki stopnji delovne aktivnosti nizko usposobljenih žensk, starih 
od 50 do 64 let, ki znaša 29,6 %, medtem ko znaša povprečje EU 39,1 %. Tudi strategija 
dolgožive družbe (Strategija dolgožive družbe, vlada RS, str. 23) predvideva, da stalno 
izpopolnjevanje veščin pomembno pripomore k večji prilagodljivosti posameznika na delovnem 
mestu zaradi tehnološkega napredka, podaljšuje delovno aktivnost ter izboljšuje 
kompetentnost na delovnem mestu. Vključenost starejših v vseživljenjsko učenje oziroma 
usposabljanje povečuje tudi produktivnost posameznika in pomembno vpliva na vključenost v 
družbo. Zaradi hitrih sprememb, ki jih narekujeta svet in gospodarstvo, pa bo potrebno 
pridobivati tudi nova znanja. Raziskave PIAAC kažejo, da je uspešnost odraslih pri reševanju 
težav v tehnološko bogatih okoljih v Sloveniji slaba. Zaskrbljujoči so tudi podatki, ki jih razkriva 
OECD, ki kažejo, da imajo starejši zelo slabe pismene spretnosti. Tudi tu Slovenija ne dosega 
povprečja držav OECD, od 29 držav članic zasedamo zgolj 24. mesto. Ukrepi na tem področju 
se že izvajajo. V zadnjem času evropske politike namreč veliko vlagajo v razvoj sistema 
potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, vse kaže, da se bo trend nadaljeval tudi v 
prihodnosti. Pridobivanje ključnih in poklicnih kompetenc postaja vedno bolj pomembno, o tem 
se veliko razpravlja, to pa poudarjajo tudi pomembni evropski in nacionalni dokumenti (P. 
Beltran, N. Žalec in drugi, ACS, str. 175). S podporo evropskih in nacionalnih sredstev se izvajajo 
projekti, ki organizacijam in zaposlenim pomagajo pri soočanju z omenjeno problematiko. 
Medpodjetniški izobraževalni center ŠC Kranj deluje na dveh takšnih projektih. 

 

2.1 Predstavitev projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih na ŠC Kranj 
 

Projekt delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Glavni cilj je povečati vključenost v 
vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri-letna srednješolska izobrazba) in manj 
usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Projekt se izvaja v obdobju od 
17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 v kohezijskih regijah (vzhodna in zahodna Slovenija), aktivnosti pa se 
izvajajo v okviru konzorcijev. V tem obdobju mora ŠC Kranj izvesti 28 izobraževalnih programov. 

ŠC Kranj sodeluje v partnerstvu konzorcija, ki ga vodi LU Jesenice.  
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Slika 34: Partnerji v konzorciju, ki ga vodi LU Jesenice 

Pričakovani kazalniki učinkov za posamezno kohezijsko regijo so bili naslednji: 

Tabela 2: Pričakovano število udeležencev po kohezijskih regijah 

 Število vključenih udeležencev Število vključenih udeležencev 45+ 

KRZS 6.775 2.181 

KRVS 10.163 3.273 
Vir: Javni razpis MIZŠ, št. 5440/22/2015/13, iz dne 10.6.2016, str. 8 

Po podatkih SURSA, ki so navedeni v elaboratu, je bilo decembra 2015 na Gorenjskem 28.961  
(41,9 %) delovno aktivnih prebivalcev, starejših od 45 let. Od teh oseb jih je imelo 4.111 (14,2 
%) dokončano ali nedokončano osnovnošolsko izobraževanje. Predelovalna industrija, 
gradbeništvo in gostinstvo so panoge, kjer je največ zaposlenega kadra z ustreznimi 
karakteristikami (starejši od 45 let, z nižjo izobrazbo in manj usposobljeni), zato smo se najprej 
usmerili v te panoge.  

Znotraj projekta so opredeljeni tudi kazalniki učinka in kazalniki rezultata, s katerimi se preverja 
doseganje pričakovanih rezultatov. Doseganje kazalnikov se preverja periodično, in sicer na 
letni ravni, po posameznih partnerjih in skupno glede na konzorcij. Udeleženec je uspešen, če 
je v programu prisoten najmanj 80 % ur. 

Tabela 11: Kazalniki učinka za udeležence ŠC Kranj 

Kazalnik 
učinka 

2016 2017 2018 SKUPAJ 

R N % R N % R N % R N % 

Št. vseh 
vključenih  

54 
5
2 

103,85 
13
7 

130 
105,3

8 
52 156 

33,3
3 

243 338 71,89 

Št. 
vključenih v  
RPO/RDO 

40 
3
9 

102,56 83 78 
106,4

1 
28 65 

43,0
8 

151 182 82,96 

Št. 
vključenih 

45+ 
41 

3
6 

113,89 95 91 
104,4

0 
28 109 

25,6
9 

164 236 69,95 

Št. 
vključenih v 
RDO/RPO 

45+ 

30 
2
7 

111,11 70 55 
127,2

7 
14 46 

30,4
3 

114 128 89,06 

*Opomba: R – realizacija, N – načrtovano           Vir: Lasten 
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Tabela 12: Kazalnik rezultata za udeležence ŠC Kranj 

Kazalnik rezultata 2016 2017 2018 

Delež uspešnih udeležencev 100% 99% 50% 

Delež uspešnih udeležencev, 
starejših od 45 let 

100% 98% 46% 

Vir: Lasten 

Tabela 13: Dejansko stanje vključenih v programe projekta Pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske na ravni 
konzorcija za leto 2016 in leto 2017 

Vir: Lasten 

 

2.1.1 Pristop podjetij in odzivi udeležencev  
 

ŠC Kranj je v projektu sodeloval z velikimi in malimi podjetji (Iskra ISD, Iskra Emeco, 
Agromehanika, Intec MKD, SEL d.o.o., idr.), prav vsa sodelujoča podjetja pa spodbujajo tako 
neformalno kot formalno izobraževanje. Podjetja se večinoma zavedajo pomena vlaganja v 
karierni razvoj zaposlenih, vendar ponekod dajejo več, drugod manj pobud. Tudi zaposleni se 
na te pobude različno odzivajo, saj v nekaterih podjetjih (večinoma industrijske panoge) 
zaposleni niso tako zainteresirani za dodatno izobraževanje in usposabljanje. Več spodbud za 
karierni razvoj je v večjih podjetjih, saj je tam izobraževanje nuja in ne le možnost. Tam 
izobraževanje in usposabljanje načrtujejo na letni ravni, za razliko od manjših podjetij, ki si 
sredstva za tovrstne naložbe težje privoščijo. Prav zato so projekti, ki so financirani z evropskimi 
sredstvi, toliko bolj dobrodošli. 

Ključna vzpodbuda zaposlenim, ki se za izobraževanje ne odločajo samoiniciativno, so njihovi 
delodajalci. Ciljna skupina udeležencev zaradi aktivne vključenosti v delovni proces in stalne 
obremenitve z rednim delom namreč težko najde čas in voljo za vključitev v dodatna 
usposabljanja. Pogosto je ovira tudi delo v izmenah ali popoldansko, nočno delo. Zaradi trajne 

DEJANSKO STANJE VKLJUČENIH NA RAVNI KONZORCIJA  

 
2016 2017 

število % število 

Število skupin 29  62 

Število RDO/RPO skupin 14  26 

Število vseh vključenih 417  914 

Število starejših vključenih 294  657 

Število uspešnih zaključenih / 97 876 

Število uspešnih starejših 
zaključenih 

/ 98 628 

Število vključenih v RDO 197  379 

Število uspešno zaključenih v RDO / / 362 

Število starejših vključenih v RDO 137  322 
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zaposlitve (za nedoločen čas) in stalnega delovnega okolja (ni sprememb), zaposleni pogosto 
ne prepoznajo primanjkljaja znanja in veščin in menijo, da jih ne potrebujejo, o spremembi 
kariere ne razmišljajo. 
 
Koristi, ki jih prinaša vključitev v programe predstavljenega projekta, prepoznavajo tudi pristojni 
organizatorji izobraževanja (kadrovske službe v podjetjih): 

• nadgradnja standarda splošne izobrazbe; 

• pospeševanje vseživljenjskega učenja; 

• pospeševanje razvoja na znanju temelječega gospodarstva; 

• povečanje kakovosti in prilagoditev zahtevnosti delovnih mest, ki zahtevajo zahtevnejša 
znanja in sposobnost zaposlenih; 

• daljša delovna aktivnosti; 

• vertikalno in horizontalno napredovanje; 

• prilagoditev hitrim tehnološkim spremembam; 

• prilagoditev spremembam na delovnih mestih zaradi digitalizacije; 

• omogočanje vseživljenjske karierne usmeritve; 

• dvig konkurenčnost na trgu; 

• prilagoditev zahtevnosti dela; 

• prožne oblike zaposlovanja; 

• uvajanje novih oblik dela; 

• zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja; 

• odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih; 

• medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji; 

• izboljšanje managementa starejših delavcev; 

• preprečevanje neenakosti dostopa do znanja in učenja; 

• zmanjšanje diskriminacije med zaposlenimi. 
 
 
3. Zaključek  
 
Na vključitev v izobraževanje vpliva več dejavnikov (P. Beltram idr, ACS, str. 63-71), od 
individualnih, kjer prevladujeta psihološki in socialni vidik, do izobraževalno institucionalnih. 
Dileme za ali proti vključitvi najboljše premagujejo tisti zaposleni, ki čutijo podporo podjetja v 
tej smeri. Pri vsem tem pa ima pomembno vlogo tudi država, ki je lahko izobraževanju bolj ali 
manj naklonjena. 

Zaradi narave dela, ki je v proizvodnih panogah večizmenska, je usposabljanje in izobraževanje 
veliko težje usklajevati, vendar se je izkazalo, da se v primeru kvalitetnega sodelovanja vseh 
vključenih strani – kadrovske službe, vodji oddelkov in vodstvom organizacij - programi lahko 
uspešno izvajajo. Za razvoj regije in zagotavljanje konkurenčnosti tudi v prihodnje je nujno, da 
so zaposleni fleksibilni in sposobni hitrega odzivanja na zahteve in potrebe trga, zato 
potrebujejo stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojih temeljnih in poklicnih kompetenc. 

Temeljne in poklicne kompetence gredo z roko v roki. Če bogatimo ene, povečujemo druge. 
Enako poudarja tudi Strategija vseživljenjskosti učenja. Pri razvoju kompetenc je potrebno 
prodreti tudi do globljih »plasti«, ki se dotikajo posameznikove osebnostne lastnosti. Le na ta 
način lahko omogočimo, da posameznik bolj suvereno odloča o smereh, dosežkih in uspešnosti 
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svojega nadaljnjega izobraževanja, življenja in dela (Strategija vseživljenjskosti učenja v 
Sloveniji, 2007).  

Vezi so se stkale. Prav tako zaupanje. Prvi koraki so za nami in so uspešni. Sodelovalno okolje, 
ki smo ga skozi projekt ustvarili s podjetji in njihovimi zaposlenimi, nas, upamo, vodi k še boljšim 
odzivom in rezultatom pri naslednjem razpisu. 
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APLIKACIJA ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI IN DINAMIKE POUČEVANJA 

(GRADE.ME)  

Application for monitoring the quality and the dynamics of teaching (Grade.me) 

 
Gabrijela Jošt, ŠC Kranj, enota SESGŠ 
 
Povzetek 
 
Dijaki poleg formalne izobrazbe, ki jo pridobijo v času šolanja, potrebujejo za nadaljnje 
izobraževanje in zaposlitev tudi veščine in splošne poklicne kompetence. Zato se morajo 
izpopolnjevati na vseh področjih. Šola jim omogoči, da svojemu znanju dodajajo novo. Od njih 
samih pa je odvisno, kako bodo zmogli osmisliti pridobljeno zanje v zasebnem in poklicnem 
življenju. Vse manj je kariernih priložnosti in možnosti za zaposlitev, zato jim bo znanje 
podjetništva, ki jim ga šole ponujajo, še kako dobrodošlo. Podjetništvo je način življenja, je 
spretnost zaznati priložnosti tam, kjer jih drugi ne vidijo, ali pa izpeljati inovativen projekt. Zaradi 
teh razlogov se na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Kranj prizadevamo, da bi 
dijakom približali razmišljanja o podjetništvu. Podjetništvo je spretnost, ki omogoča, da vsa 
pridobljena znanja, veščine in kompetence lahko uporabijo pri razvijanju novih idej in da s to 
prednostjo zaznajo priložnosti tam, kjer jih drugi ne vidijo. Nova poslovna ideja, ki jo pričnejo 
nato razvijati in dopolnjevati, jih lahko pripelje do uspešne realizacije. Pozitivne izkušnje, ki jih 
pri tem pridobijo v šoli, so pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev o nadaljnji poklicni poti. 
Izkušnje in evalvacije po izvedbi različnih projektov kažejo, da je takšen način sodelovanja med 
dijaki in profesorji zaželen in smiseln.  
 
Ključne besede: podjetništvo, priložnost, ideja, veščine, projekt 
 
Abstract 
 
Students in addition to the formal education, acquired at their school, need for further education 
and employment as well skills and general professional competences.  For this reason, they need 
to improve in all areas. School allows them to gain new knowledge. However, it is depending on 
themselves how they will be able to give meaning to gained knowledge in their private and 
professional life. Career opportunities and employment prospects are on the decrease, so for 
this reason, the knowledge of enterprise offered by their schools, will be greatly appreciated. 
Entrepreneurship is a way of life, is the skill to perceive opportunities where others do not see, 
or run an innovative project. For these reasons, the Central Economic, Service and Construction 
School of Kranj tries to give students a closer understanding of entrepreneurship. 
Entrepreneurship is a skill that allows using all the acquired knowledge, skills and competences 
in the development of new ideas and to that to perceive preference in opportunities where 
others cannot see them. New business idea, the students start to develop and amplify, can lead 
them to successful realisation. The positive experiences that they can acquire at school are an 
important factor when making a decision on the further career. Experience and evaluation after 
the implementation of the different projects show that this way of cooperation between 
students and professors is desirable and reasonable. 
 
Keywords: Entrepreneurship, opportunity, idea, skills, project 
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1. Uvod 

 

V preteklem šolskem letu se je Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj (v 
nadaljevanju: SESGŠ) prijavila na Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja 
spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki ga je 
objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (kratko SPIRIT). K sodelovanju smo privabili 
Srednjo tehniško šolo (organizacijsko enoto našega šolskega centra), Gimnazijo Kranj in OŠ 
Staneta Žagarja. S prijavo smo želeli spodbuditi sodelovanje učencev in dijakov različnih 
izobraževalnih programov, spodbuditi inovativnost in jih uvesti v svet podjetništva – ne zgolj 
skozi spoznavanje teorije, temveč z razvojem poslovne ideje, ki se lahko realizira v praksi.  
 
Z uspešno prijavo smo tako izvedli tri aktivnosti, in sicer: 

• aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti,  

• »start-up« vikend za dijake,  

• obšolske dejavnosti za dijake. 
 

Na »start-up« vikend, ki je potekal na Šolskem centru Kranj (v nadaljevanju ŠC Kranj), se je 
prijavila tudi skupina dijakov naše enote – SESGŠ. Dijaki so pod vodstvom zunanjega mentorja 
na področju korporativnega inoviranja reševali različne probleme. Vse sodelujoče skupine so 
imele odmerjen čas – v dveh dneh so morali izoblikovati in potem tudi predstaviti svojo idejo v 
zaključnem delu »start up« vikenda. Naši dijaki so oblikovali aplikacijo za spremljanje kakovosti 
in dinamike poučevanja (Grade.me), saj menijo, da bi bilo pri realizaciji pouka treba uvesti 
spremembe. Po njihovih izkušnjah poteka pouk vedno na enak način, kar vodi v 
nezainteresiranost tako dijakov kot profesorjev, zato so spremembe na področju poučevanja 
nujne. To je bilo tudi vodilo njihove rešitve – aplikacije Grade.me. Aplikacija je namenjena 
dijakom in profesorjem, ki pridobijo povratne informacije, kako učinkovita je bila izvedena učna 
ura.  Namen prispevka je predstaviti, kako naj bi aplikacija delovala, kakšen je bil odziv 
uporabnikov na predstavljeni prototip in s kakšnimi izzivi smo se pri izvedbi končne nadgradnje 
aplikacije srečevali. 
 
Aplikacija je bila uspešno predstavljena na srečanju mladih inovativnih dijakov (ki je bilo tudi 
tekmovalnega značaja) agencije Spirit. Z dobro idejo in odlično predstavitvijo so dijaki prejeli 
denarno nagrado 500 evrov, ki so jo lahko uporabili za strokovno podporo pri razvoju ideje. V 
obdobju dveh mesecev so jo še nadgradili in tako postali po izboru komisije javne agencije Spirit 
ena izmed najbolj inovativnih dijaških skupin v Sloveniji. Svojo idejo so predstavili tudi 
učiteljskemu zboru naše šole.  
  
 
1.1. Namen in cilj aplikacije 
 
Namen ideje in razvoj aplikacije je, da dijaki opredelijo pomembnost povratnih informacij, tako 
med profesorji kot tudi dijaki. Aplikacijo Grade.me predstavljajo kot možno hitro rešitev, ki nudi 
enostavno pridobivanje informacij. Hkrati bi s tem radi povečali odgovornost tako profesorjev 
kot dijakov ter poskrbeli za bolj sproščen in učinkovit potek pouka. 
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Cilj aplikacije za spremljanje kakovosti in dinamike poučevanja je spodbujanje osebnostnih 
lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje 
tveganja in odgovornosti, samozavest – pridobitev osnovnih znanj o poslovnem svetu in stikih 
v poslovnem svetu – spodbujanje zavesti o podjetništvu – sodelovanje med dijaki različnih 
izobraževalnih programov in usmeritev z osnovnošolci ter lokalno skupnostjo in podjetji. (Kos, 
2017) 

Dijaki nameravajo prepričati vsaj petindvajset profesorjev, kako pomembne so povratne 
informacije, in jim povečati željo po osebnostni rasti. Obenem želijo pridobiti vsaj pet srednjih 
šol, ki bi pričele uporabljati spletno aplikacijo Grade.me. Povečati želijo odgovornost dijakov in 
tako zagotoviti boljši pretok informacij med dijaki in profesorji. S tem želijo ustvariti bolj 
sproščeno delovno okolje v razredu. 
 
 
1.2. Iskanje ideje 
 
Dijaki so s pomočjo metode viharjenja možganov razvijali poslovne ideje, jih razdelali in 
predstavili. Uporabljali so poslovni model kanvas. Namen kanvasa je, da poslovni model 
vizualiziramo. To pomeni, da na enem listu papirja s pomočjo kanvasa predstavimo vse bistvene 
sestavine poslovnega modela, kar omogoča, da dejansko vidimo vse medsebojne povezave in 
soodvisnosti. Omogoča tudi, da enostavneje izmenjujemo ideje. Vse to nam pomaga pri 
hitrejšem sprejemanju odločitev. (Gablon, 2017)    Sodelujoči dijaki so v proces priprave modela 
kanvas vključili tudi svoje starše in učitelje, ki jih poučujejo, podjetnike in društva iz lokalnega 
okolja. Starši so jim nudili razne informacije ali lastne podjetniške izkušnje. Ostali učitelji so jih 
v projektu podprli z znanji drugih strokovnih področij. V veliko pomoč so jim bile izkušnje oz. 
informacije podjetij in društev iz lokalnega okolja.  
 
 
2. Izvedba aktivnosti 

Dijake smo spodbudili, da bi lahko na podlagi doseženega uspeha aplikacijo nadgradili in jo 
dejansko pospremili na trg. V letošnjem šolskem letu smo se zato odločili, da bodo aplikacijo 
nadgradili in vložen trud povezali v projektno nalogo. Projektna naloga bo predstavljena ob 
zaključku četrtega letnika kot četrta izpitna enota na poklicni maturi. Motivacija je pri dijakih 
zato še toliko večja. Priprave za končno izvedbo in uporabo aplikacije so v zaključni fazi.  
 
 
2.1. Analiza aktivnosti 
 
Dijaki so si na podlagi že pridobljenih izkušenj zastavili nekaj ciljev, ki jih bodo vodili skozi proces 
končne izvedbe aktivnosti.  
 
Najprej so ugotovili, da bodo morebitni kupci aplikacije vodstveni kader šol in ljudskih univerz, 
kasneje pa tudi samostojni predavatelji in vsi, ki jim je kvaliteta javnega nastopanja pomembna. 
Ugotovili so, da profesorji in vodstva šol ne dobivajo dovolj povratnih informacij o kvaliteti 
podajanja snovi. Razne ankete se največkrat rešujejo zelo neresno, saj anketirancem ni 
predstavljena pomembnost povratnih informacij. Izvajajo se običajno ob koncu šolskega leta za 
celotno šolsko leto ali zgolj enkrat letno. Veliko bolje bi bilo, če bi dobili povratne informacije 
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večkrat na mesec oz. takrat, ko bi jih želeli imeti. Aplikacija omogoča takojšnje rezultate po 
izvedeni uri ali predavanju. 
 
Na nakup njihove aplikacije lahko vplivajo: cena, kakovost storitve in osebni stik. Na začetku, tj. 
v fazi testiranja, bo aplikacija oz. spletna stran brezplačna in na voljo vsem uporabnikom. Na 
podlagi komentarjev in pripomb uporabnikov bodo poskrbeli za izboljšave. V primeru, da bo 
stranka zadovoljna z uporabo aplikacije, bo lahko sklenila naročniško razmerje. (Stare, 2011) Z 
aplikacijo želijo ponuditi profesorjem informacije o poteku učnih ur in o tem, kaj bi lahko 
spremenili, kako bi lahko prilagodili potek pouka. S tem bi se odnosi med profesorji in dijaki 
izboljšali. Povečala bi se motivacija na strani dijakov, kar bi vplivalo predvsem  na višji nivo 
kvalitete pouka, bolj zanimiv pouk in odgovornost dijakov, saj ima njihova ocena določeno težo. 
 
Težava, ki so jo dijaki zasledili pri profesorjih in javno nastopajočih na splošno, je predvsem v 
tem, da dobijo premalo povratnih informacij poslušalcev. Tudi sama komunikacija med 
profesorji in dijaki se jim zdi slaba, ker se premalokrat debatira o načinu podajanju snovi, 
gradivu, odsotnostih … Vse skupaj posledično pripomore k temu, da dijaki premalo izkoristijo 
svoj potencial. 
 
 
2.1.1. Predvidena rešitev 
  
Aplikacija za spremljanje kakovosti in dinamike poučevanja – Grade.me je namenjena vsem, ki 
javno nastopajo in želijo s svojim nastopom doseči čim boljše rezultate. Alternative, kot so 
ankete, individualni pogovori ipd., po navadi vzamejo veliko časa, sploh pri analizi. Pri aplikaciji 
Grade.me bo analiza narejena zelo hitro. Ob koncu profesorjevega predavanja bodo prisotni ob 
izstopu iz učilnice preko pametnega telefona, ki ga ima velika večina, odčitali QR-kodo. Tako 
bodo vstopili v sobo, kjer bodo lahko predavanje ocenili s preprostim klikom na določenega 
predavatelja. Prikazala se bodo vnaprej pripravljena vprašanja in možnosti za odgovor. Na 
začetku bo vprašanje: »Bi to predavanje priporočili naslednji generaciji?« To vprašanje se lahko 
spremeni, lahko pa se pripravi drugačna  vprašanja. Ocenjevalec bo oddal svoj glas, ki bo na 
voljo predavatelju, takoj ko bo zaključil s predavanjem. Pregled odgovorov, ki bo na voljo vsak 
dan, teden ali mesec posebej, bo viden takoj, zato bo predavatelj lahko vsako predavanje 
analiziral, ga izpopolnil, izboljšal ali obdržal enak način dela. Možen bo vpogled tudi za  
povprečje pri vprašanjih z oceno od 1 do 5 in za komentarje. Na voljo bo tudi pregled vprašanj 
na enako temo ter napredek vsakega predavatelja. Komentarji bodo imeli že vnaprej določen 
filter besed in besednih zvez, ki niso primerne ter ne koristijo nikomur, saj so zlonamerne in 
nezaželene. Vsaka vrsta konstruktivne kritike pa je seveda dobrodošla. Utemeljeni komentarji 
omogočajo osebnostni razvoj in izboljšanje predavateljskih veščin in tako boljše vzdušje v 
razredu oz. predavalnici. (Stringer, 2008)  
 
 
3. Prototip aplikacije 
 
Prva predstavitev aplikacije je bila izpeljana v papirni obliki in je bila izvedena med dijaki  in 
profesorji na pedagoški seji. Ob koncu predstavitve so lahko podali svoje mnenje. Odziv je bil 
zelo dober. Profesorji so potrdili uporabnost. Nekaj profesorjev je dijakom dovolilo, da jih takoj 
po končani učni uri ocenijo  s pomočjo tiskanega obrazca.  
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Na spodnji sliki je primer ocenjevalnega lista. 
 
                      Koliko misliš, da si odnesel od ure? 
 

 
Nič Skoraj 

nič 
Malo Veliko Ogromno 

Predmet: 
 

 

 

  

Prostor za komentar: 

Predmet:      

Prostor za komentar: 
 

Predmet:      

Prostor za komentar: 

Predmet 
     

Prostor za komentar: 
 

 
Slika 1: Ocenjevalni list v tiskani obliki 

(Vir: Meglič Luka. Ocenjevalni list. 2018) 
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Uporabnost aplikacije je v zadnji fazi nadgradnje in je prikazana na povezavi in sliki. (Matušek, 
2018) 
 
https://marvelapp.com/279026j/screen/27075025 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prikaz aplikacije Grade.me 

(Vir: https://marvelapp.com/279026j/screen/27075025) 
 

 

 

https://marvelapp.com/279026j/screen/27075025
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4. Zaključek 
 
Dijaki so s tem projektom pridobili veliko dobrih izkušenj in spoznali oz. se lotili veliko izzivov. 
Skozi projekt so videli smisel v učenju različnih strokovnih in drugih predmetov. Profesorji smo 
jim pokazali, kako se predmetna področja povezujejo z vsebinami, s katerimi se soočajo pri 
izvedbi projekta. Sami so ugotovili, da je s tem povezovanjem usvojeno znanje bolj kakovostno 
in trajno. Spoznali so, da je ideja dobra šele takrat, ko se začne preskušati v praksi pri 
uporabnikih. Tudi komunikacija pri takem načinu dela temelji na medsebojnem spoštovanju, 
razumevanju in odprtosti odnosov. Mentorjem je omogočen povsem drug pogled na dijake. 
Spoznavajo osebnostne lastnosti, ki jih pri rednem pouku velikokrat niti ne opazijo. Tovrstne 
šolske ure se dijakom zdijo bolj zanimive, sproščene in jim popestrijo vsakdanji urnik. Na drugi 
strani pa je veliko večja odgovornost mentorjev, ki morajo pri takem načinu dela poskrbeti, da 
v skupini z manj motiviranimi dijaki uspejo izpeljati zastavljeni projekt. Šole bi se morale še bolj 
odpreti in povezati s pomembnimi institucijami v okolju. Samo tako se mladim lahko zagotovi 
celovito opolnomočenje s kompetencami, s katerimi bodo lahko konkurenčni na trgu. 
Razvijanje podjetniške miselnosti vsem deležnikom koristi tako v zasebnem kot tudi v poklicnem 
življenju, poleg tega pa se pospešuje tudi zaposljivost dijakov po končanem šolanju.  
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POSLOVNA ZAMISEL IN POSLOVNO OKOLJE 

Business idea and business environment 
 
Viktor Stare, mag., Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 
Poslovna zamisel je vedno aktivnost, ki jo opredeljuje določena stopnja negotovosti. Biti 
podjetnik pomeni prevzeti tveganje, ki ga lahko le delno nadzoruje, prav tako pa obstaja tudi 
vedno določeno področje poslovne zamisli, ki ga podjetnik ne more neposredno obvladovati in 
je prav tako podvrženo tveganju. Obenem predstavlja zagonsko podjetništvo priložnost 
umeščanja slehernega podjetnika v tržno okolje. Ravno zagon podjetniške zamisli in vstop 
podjetnika v konkurenčno tržno tekmo predstavlja iskanje odgovora  podjetnika, če zanj sploh 
obstaja mesto na konkurenčnem trgu in kakšne so tržne omejitve oziroma pasti.  
 
Ključne besede: poslovna zamisel, podjetnik, začetek podjetniških idej 
 
Abstract 
 
Business idea is always in its domain of activity, which defines a certain degree of uncertainty. 

To be an entrepreneur means to take a certain risk, which can only be partially controlled, 

however, it is always a particular area of the business idea, which an entrepreneur cannot 

directly managed and is subject to a certain level of risk. At the same time, represents the startup 

of entrepreneurship, opportunity of placement of all of the entrepreneur in the market 

environment. Just start up entrepreneurial ideas and the entry of the entrepreneur in a 

competitive market match, represents the search of the response of the entrepreneur or not 

there is place for it in a competitive market and what are market restrictions, or traps. 

Keywords:  business idea, an entrepreneur, start up entrepreneurial ideas 
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1. UVOD – PASTI POSLOVNIH ODLOČITEV 
 
Poglavitno vprašanje vsakega investitorja pri uresničevanju poslovne zamisli predstavlja 
ugotovitev  potreb po upravičenosti izvedbe poslovne odločitve. Zagon poslovne zamisli je 
vedno prežet z določenim tveganjem in ravno preko strokovnega članka ugotavljam  morebitne 
pasti zagona podjetniške zamisli. Zagonske (start-up) podjetniške ideje najprej od podjetnika 
zahtevajo razumevanje pomena t. i. podjetniškega trikotnika, ki predstavlja odgovor na 
vprašanje, kakšna je povezanost poslovne zamisli z njeno uspešno izvedbo. 
 
Ekonomski razvoj predstavlja ključ za vsak napredek in razvoj v gospodarstvu. V ta namen je 
potrebno ustvariti pogoje, v katerih bodo gospodarski subjekti lahko prispevali k uresničevanju 
ključnih makroekonomskih ciljev posamezne države, ki pa zagotovo vključujejo možnost 
zadovoljitve sleherne potrebe kupca. Podjetniki so gonilna revolucionarna sila gospodarstva po 
vsem svetu. Kljub temu pa se premalo pozornosti posveča analizi trga in njegovim zakonitostim 
pred vstopom v poslovni svet, zato je veliko malih podjetij obsojenih na propad, še posebej to 
velja za čas konkurenčnega boja, saj je podjetniška ideja v hudem boju izredno ranljiva in 
predstavlja področje, ki je prežeto z vrsto dejavniki, ki lahko praktično čez noč obrnejo vse 
pozitivne trende na območje negotovosti. Obenem bodoči podjetniki naredijo največ napak že 
pri ustanovitvi podjetja, saj sta predustanovitvena strategija in načrtovanje prvotnega pomena 
za zagon dejavnosti. Potrebno je vedeti, kaj je ključ do uspeha oz. kaj je tisto, kar bo obdržalo 
podjetje živo.  
 
Pogosto neuspeh novonastalih podjetij tiči v slabi prodaji njihovih produktov ali storitev, 
nezadostni prepoznavnosti, premalo vloženih sredstvih v marketinške namene, v slabo 
opravljenih analizah trga ter v finančnih strukturah podjetja pred začetkom delovanja. Visoka 
stopnja neuspehov med podjetniki je skrb in bojazen vsakega podjetnika. Zato je ključno 
razumevanje dejavnikov, ki prispevajo k podjetnikovemu zaznavanju tega, ali je podjetje 
uspešno, tako z ekonomskega vidika kot z osebnega stališča, zadovoljstva zaposlenih.  

 
2. STROKOVNE ANALIZE PRED POSLOVNO ODLOČITVIJO 
 
Osredotočil sem se torej na zagon podjetniške zamisli v specifičnem tržnem okolju, ki je prežeto 
s konkurenčnim bojem in zahteva od podjetnika oblikovanje takšnega proizvoda, ki v celoti 
upošteva po eni strani tako želje kupcev, kot tudi stroškovni vidik poslovne zamisli. Navedeno 
predstavlja zelo zahtevno nalogo vsakega podjetja, ki je izpostavljeno ostri tržni konkurenci 
(Novel, 2008, str. 141). 
 
Zabukovec Baruca (2011, str. 17) pravi, da pogoji za poslovanje podjetij postajajo vse težji zaradi 
povečevanja zasičenosti trgov, cenovne konkurenčnosti, segmentacije proizvodov in 
intenziviranja mednarodne konkurence ter da ob tem tudi potrošniki postajajo vse bolj zahtevni 
zaradi vse večje ponudbe in rasti dohodka, ki je na razpolago za njihovo potrošnjo.  
Vsako podjetje, ki želi skrbeti in vzdrževati svojo tržno mesto oziroma ki želi uresničiti lastno 
podjetniško idejo, mora skrbeti za inovativnost. Šuligoj (2011, str. 85–99 in str. 102–103) pravi, 
da je inovativnost v vsaki organizaciji neločljivo povezana z njeno organizacijsko kulturo ter da 
mora biti inoviranje pomembna vrednota vsake organizacije, vodstvo pa mora nenehno 
spodbujati inovacijske procese, tako z zgledi kot z ustreznimi ukrepi. 
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a.  Raziskava trga 
  
Ker danes večina začetnih podjetniških zgodb znotraj svojega kompleksa nudi ob svojih 
osnovnih ponudbah še celo vrsto dodatnih (dopolnilnih) storitev, je konkurenca izjemna. 
Problematika podjetniških idej je ravno visoka stopnja nihanja povpraševanj. V želji, da bi se  
izognili tem nihanjem, mora danes podjetniški akter ponuditi nekaj svojevrstnega, kar je v 
poplavi ponudb in storitev, katere je mogoče najti na trgu, skorajda nemogoče oz. precej 
težavna naloga. V ta namen mora vsak podjetnik, ki se odloči preizkusiti na trgu, s temeljito 
raziskavo ugotoviti, kaj potencialni odjemalci takšnih storitev še želijo, kaj pogrešajo, kaj bi jih 
zanimalo, kaj se jim zdi privlačno itd. Torej, kaj je tisto, ki bi prinašalo uspeh za podjetje in 
zadovoljstvo za uporabnike ter kaj bi lahko bila inovacija. 
 
Potencialni investitor mora torej najprej proučiti tržne potrebe, jih strokovno analizirati in nato 
oblikovati ustrezno ponudbo, ki mora biti predvsem konkurenčna in tržno zanimiva, da bo 
prinašala uspeh. Podjetnik se mora zavedati, da z vstopom na trg prevzema tržno tveganje, 
katerega lahko s strokovno analizo delno omeji, ne more pa ga v celoti odpraviti. Ravno 
poslovno tveganje je torej pogosto razlog, da se marsikatera poslovna zamisel ne uresniči, 
temveč zgolj ostane pri zamisli. V tem kontekstu se skriva tudi odgovor, zakaj je uspešnih zgolj 
manjši delež poslovnih zamisli zagonskih podjetij, saj je pot od ideje do njene realizacije zelo 
dolga in finančno vprašljiva.  
 
Trg je torej prostor, ki določa zmagovalce in poražence. Ob tem pa na tržno presojo vplivajo 
tako dejavniki, ki na tržne akterje delujejo neposredno kot tudi posredno. Mednje gotovo 
uvrščamo gospodarski položaj okolja ter posledično kupno moč potrošnikov. Prav tako mednje 
uvrščamo tržne dejavnike, kot npr. gospodarsko krizo, ki negativno vpliva na marsikatero 
poslovno zamisel in posledično investitorja pripelje do finančnega propada. Poznani so primeri 
s področja gradbeništva, turizma, bančništva itd. Vsem navedenim je bila skupna finančna 
nedisciplina, ki je investitorje pripeljala do položaja finančne nevzdržnosti oziroma finančnega 
propada.  
 
Temeljni namen predhodne strokovne analize podjetniške zamisli torej predstavlja izpeljavo 
tržne raziskave ter kritične presoje. Ugotoviti je namreč potrebno namenskost izvedbe poslovne 
ideje v povezavi s podjetniško idejo in pripravljenostjo okolja na novo pridobitev. Nastopanje 
novih podjetij na konkurenčno zelo zasičenem področju raznih ponudnikov in njihov razvoj sta 
izjemno pomembna za rast gospodarstva ter za celotno družbo. Kljub temu pa se potencialni 
investitor, glede na trenutne razmere v gospodarstvu, lahko vpraša o smiselnosti dodatnega 
investiranja, saj je že obstoječa ponudba lahko zadostna in v celoti pokriva tržne potrebe. 
Investitorji morajo enostavno ugotoviti, kolikšno ponudbo trg še lahko prenese oziroma ali je 
njegova ponudba toliko boljša, da bo konkurenčno uspešna in si bo uspela pridobiti ustrezno 
tržno mesto ter si posledično zagotoviti stalen denarni tok. V tem delu bi omenil boj 
konkurentov za lasten delček uspeha ter propad predvsem manjših – kapitalsko šibkejših 
poslovnih subjektov, ki temu boju niso bili kos. Znani so tako primeri propada novih ponudnikov 
praktično na vseh področjih, kot npr. v trgovini, gradbeništvu, turizmu, industriji itd.  
 
S pomočjo raziskave naj podjetnik poskuša ugotoviti, kaj bi bilo smiselno ponuditi na trgu, da bi 
v obstoječo okolje prinesel nekaj novega, da bi kot konkurent izstopal in dal na trgu svoj pečat. 
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Lahko bi združili področja raziskav potencialnih investitorjev na sledeče cilje: 
 

• proučiti problematiko podjetništva ter se pri tem omejiti na lastne podjetniške ideje; 

• proučiti potencialno konkurenco s poudarkom na ključnih dejavnikih, kot so dejavnost, 
organizacija, vodenje, upravljanje itd.; 

• proučiti standarde kakovosti v določeni panogi ter jih primerjati z lastnimi; 

• ugotoviti stopnjo namenskosti investiranja denarnih sredstev v določenem okolju; 

• podati SWOT analizo (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) za aktivno 
sodelovanje pri zagonu podjetniške zamisli; 

• na podlagi rezultatov raziskave podati predloge in ideje za morebitno inovativno 
ponudbo potencialne investicije v okolju. 
 

b.  Tržne karakteristike 
 
Kot primarni vir naj potencialni investitor uporabi anketni vprašalnik, ki naj ga preda v izpolnitev 
potencialnim odjemalcem določenega kraja. Z zbranimi odgovori naj poskuša ugotavljati 
namenskost njegovega aktivnega sodelovanja v vlogi investitorja. Nato naj na podlagi zbranih 
odgovorov oblikuje oceno tveganja pri uresničevanju poslovne zamisli.  
 
Potencialni investitor mora pri sprejemanju odločitve glede poslovne investicije razumeti 
sledeče karakteristike potencialnega trga: 
 

• Raznovrstnost ponudbe in povpraševanja je v glavnem edina značilnost, v kateri sta si 
ponudba in povpraševanje enaka, v večini drugih primerov sta si nasprotna. 

• Ugotoviti stopnjo elastičnosti tako povpraševanja kot ponudbe na določenem trgu. 

• Ugotoviti spremenljivost ponudbe in povpraševanja skozi časovno razdobje. 

• Ugotoviti stopnjo organiziranosti potencialnega trga. 
 
Ob zgoraj naštetih dejstvih mora potencialni investitor pravilno razlikovati med primarno in 
sekundarno ponudbo. Tako primarna ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali ki 
jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. Medtem  
sekundarna ponudba zajema dobrine, ki so proizvod dela in jih človek ob drugih 
nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani kakovosti in z enako uporabno 
vrednostjo. Obsega tako proizvodne zmogljivosti kot tudi same proizvode in storitve, ki pridejo 
na trg. 
  
Sekundarno ponudbo sestavljajo: 

• infrastruktura ali temeljne naprave in objekti, ki jih uporabljamo samo posredno, sicer 
pa po njih ne povprašuje (komunalna in osnovna prometna ureditev: vodovod, 
kanalizacija, električna in plinska napeljava, itd.); 

• objekte z njihovimi zmogljivostmi, kjer se proizvajajo proizvodi in ponujajo storitve, po 
katerih kupec neposredno povprašuje, jih kupi ali vzame v najem; 

• rezultate proizvodnje v teh obratih, tj. blago ali storitve v različnih dejavnostih, na primer 
v gostinstvu, agencijah, trgovini, itd. Te proizvode kupec kupuje in porabi. 

 



 
 

179 
 

Sta pa oba dela ponudbe med seboj tesno povezana in soodvisna. Naravne ali kulturne 
privlačnosti so brez ustrezne infrastrukturne podpore za potencialne kupce podjetniških zamisli 
nezanimive, saj jih slednji s težavo uporabljajo. Brez dobrin sekundarne ponudbe ostanejo le 
privlačnosti. Po drugi strani pa tudi sekundarna ponudba sama, tj. brez ustrezne prisotnosti 
naravnih ali kulturnih značilnosti, ne more obstajati, saj bi tako postala sama sebi namen. Torej 
je potrebna soodvisnost obeh ponudb, pri čemer je stopnja te soodvisnosti različna.  

Veliko se da izboljšati s pomočjo propagande in promocije. Propaganda je menedžersko orodje 
za dosego zastavljenih ciljev, promocija pa je plan ponudbe, ki naj bi omogočila, da bi se 
zastavljeni cilji dosegli. Za doseganje ciljev je potrebnega veliko vloženega znanja in raziskav, 
predvsem je potrebno preučiti trg, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje ter se 
posledično  oblikujejo tržne cene. Pozorno je potrebno spremljati konkurenco in prednjačiti 
pred njo oziroma se od nje učiti. Razumeti je potrebno misel, da se moramo konkurenci 
zahvaliti, da smo ravno zaradi nje boljši. 

 

3. ZAKLJUČEK – PODJETNIK MORA BITI TUDI MALCE DRZEN 
 
Spremenjene potrebe ljudi ter vse hitrejše življenje sta pokazatelja, da imajo podjetniki pri 
zagonu podjetniške ideje velik potencial oziroma se jim obetajo ustrezne letne stopnje rasti. 
Kot posledica navedenega dejstva je razumljivo, da bodo ljudje bolj kot kadarkoli prej 
povpraševali po vedno novih in novih produktih in ravno v tej smeri se kaže visok potencial 
podjetniških zamisli. Navedeno dejstvo privablja vedno nove ponudnike (konkurente), ki 
predstavljajo tveganje, da sleherna podjetniška zamisel ne bo finančno uspešna. Konkurenca se 
stalno povečuje, kar pa mora investitorju predstavljati predvsem priložnost in izziv. Podjetnik, 
ki želi uspeti in se obdržati na vrhu, mora stalno proučevati tržna dogajanja in se posvetiti 
potencialnim kupcem, da bodo predstavljali glavni vir prihodkov njegove podjetniške zamisli. 
 
Ob tem se mora podjetnik zavedati, da samo prodaja njegovega produkta ni vedno dovolj za 
poslovni uspeh, temveč je ključ poslovnega uspeha pridobitev stalnih odjemalcev, ki 
zagotavljajo stalen denarni tok, ki podjetniku zagotavlja stalen priliv denarnih sredstev in delno 
zmanjšuje poslovno tveganje. 
 
Svetovne raziskave izkazujejo vedno višje stopnje povpraševanj po specifičnih produktih in 
ravno ti podatki sicer dajejo nekakšne smernice želenih produktov (uporabnost ter praktičnost), 
ki bi ga bilo smiselno ponuditi na trgu glede na obstoječo ponudbo, vendar pa to ni dovolj. 
Potrebna je kreativnost in izvirnost podjetnika, ki se odloča za tak korak. Potrebne so torej 
stalne inovacije, nekaj, kar bo v dano okolje prineslo novost, svežino, zanimivost, nekaj, kar bo 
pritegnilo pozornost ljudi. Torej nekaj, kar bo njihovo pozornost ohranilo oz. obdržalo. Kupcu 
mora produkt v celoti zadovoljiti določeno potrebo in ob tem se mora v njem oblikovati želja 
po ponovnem nakupu določenega produkta. Podjetnik pa mora imeti vedno pred očmi  dejstvo, 
da zanj predstavlja pridobitev novega kupca veliko večji strošek, kot pa ohranitev starega. 
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RAZVIJANJE PODJETNOSTI PRI MLADIH V POVEZAVI Z OKOLJEM 

Developing the creative and innovative potential of young people through non – 
formal learning 
 
Polona Maček, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 
 
 
Povzetek 
 
Podjetnost se začne graditi že v mladih letih.  
Strokovni članek je osredotočen na področje podjetnosti. Delodajalci so vedno bolj zahtevni in 
želijo imeti zaposlene ljudi, ki vedo, kaj je njihovo delo, predvsem pa se znajo v nepredvidenih 
situacijah znajti in reagirati. Velikokrat se očita šoli, da ne vzgaja za življenje, temveč so preveč 
usmerjeni v ocene. Na Območno obrtno - podjetniško zbornico Kranj in Gimnazijo Franceta 
Prešerna Kranj so večkrat prišle pobude staršev, da želijo, da se v pouk uvede več vsebin, ki 
razvijajo veščine, spretnosti, praktična znanja, zaradi katerih bodo mladi konkurenčnejši na trgu 
dela. Članek opisuje, kako smo s podjetniškimi delavnicami  začeli razvijati podjetnost že v 
osnovni šoli, učenci sami, pa bodo lahko te stvari prenesli v svoja osebna življenja. Pri razvijanju 
podjetnosti nas podpira tudi Mestna občina Kranj. 
 
Ključne besede: podjetnost, vzgoja za življenje, mladi, podjetniške delavnice 
 
Abstract 
 
Entrepreneurship starts at an early age. 

The paper is focused on entrepreneurship. The employers are more and more demanding and 

they want to employ people who know what their job is and they are able to react in unexpected 

situations.  It is often believed that school doesn't prepare for life and it is more focused on 

grades. The Chamber of Craft and Small Business in Kranj and The France Prešeren Gymnasium 

Kranj have received many initiatives from parents who want more teaching contents which 

develop skills and practical knowledge. Therefore young people will be more competitive in 

labour market. The paper describes that the entrepreneurship workshops are meant to develop 

entrepreneurship already in primary school. Pupils themselves will be able to use skills in their 

personal lives. The municipality of Kranj also supports the development of entrepreneurship.  

Key words: entrepreneurship, education for life, young people, entrepreneurship workshops 
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1 Uvod 

Šolanje je uspešno takrat, kadar je posameznik po končanem šolanju sposoben prevzeti 
odgovornost za svoja dejanja in je sposoben reševati probleme, s katerimi se srečuje. Mladi so 
po naravi drzni, polni idej, neobremenjeni, a kljub temu se že v osnovni šoli izgubi mnogo od 
naštetega, kar kasneje vpliva na poklicne odločitve in osebno pot. Šole bi morale pri učencih 
sistematično razvijati ustvarjalnost, inovativnost, pogum za podjetniško razmišljanje, orodja za 
reševanje težav in konfliktov, temeljne vrednote, kot so znanje, etika, spoštovanje, odgovornost 
in sodelovanje, da se bodo lahko uspešno razvijali in ravnali družbeno odgovorno.  

Klasične metode poučevanja predstavljajo zastarel način učenja, pri katerem ostajajo splošni 
problemi, kot so premajhna trajnost znanj, nizka motivacija, odpor do pouka in posledično slabi 
rezultati. 

Namen prispevka je predstavitev projekta razvijanja podjetnosti po kranjskih osnovnih šolah, ki 
ga izvajata Območna obrtno – podjetniška zbornica Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj. 

 
2 Pomen podjetnosti 

Na ravni Evropske unije (v dokumentu Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski 
referenčni okvir) je izbranih in opredeljenih 8 temeljnih zmožnosti, ki jih državljani potrebujejo 
za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi 
znanja. 

Sedma ključna kompetenca govori o podjetnosti in to je tisto, kar želimo razvijati in spodbujati 
pri mladih. Bolj ko bodo naši otroci podjetni in bolj ko bodo razvili ostale ključne kompetence, 
uspešnejši bodo v življenju, na delovnem mestu oziroma podjetniški poti, če se bodo zanjo 
odločili.  

»Temeljna zmožnost samoiniciativnost in podjetnost je opredeljena kot zmožnost 
uresničevanja posameznikovih zamisli, ki zajema: ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje 
tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za dosego konkretnega cilja. Njena 
značilnost je, da je v pomoč posameznikom ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, 
ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja samega dela in izrabljanju ponujenih 
priložnosti.« (Veldin Bednjanič, 2016, str. 9) 

Vsak posameznik bi moral biti v življenju podjeten. Pomembno je, da najde svoje talente, jih 
razvija in z njimi živi. Na razvoj naše podjetnosti vplivata v prvi vrsti družina in okolje, v katerem 
se gibljemo, potem pa šolsko okolje. Začne se z osnovno šolo, srednjo šolo in izbiro fakultete. 
Potem pa na našo podjetnost vpliva, kje se zaposlimo in kakšno delo opravljamo. 

Ustanovitelj in vodilni mož podjetja Alibaba Jack Ma pravi: »Če bomo vztrajali pri tradicionalnih 
izobraževalnih metodah, denimo pomnenju ali seštevanju in odštevanju, ter našim otrokom ne 
bomo dovolili, da bi poskusili narediti nekaj, za kar so nadarjeni, ali da bi se preskusili v takšni 
dejavnosti, vam zagotavljam, da se naši otroci čez 30 let ne bodo več mogli zaposliti.« (Baković, 
Delo, 2018) 

 
V današnjih časih podjetnost poganja svet in razvoj. Lastnosti kot so pogum, kreativnost, 
ustvarjalnost, iznajdljivost, etičnost, samoinciativnost, komunikativnost, odprtost, pomagajo, 
da res živimo polno življenje. Podjeten človek ve, da ga ne določa samo delo, ampak, da mora 
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poskrbeti tudi zase, za svoje zdravje, za družino, za sprostitev, za hobije, za šport, za prijatelje, 
za svojo duhovnost, vero, za tisto kar ga poganja in mu daje smisel. Podjeten človek, ki je 
uravnotežen na vseh področjih svojega življenja lahko poskrbi zase in daje več tudi družbi. 
 
Delovnih mest je vedno manj in zato si jih bo moral podjeten posameznik ustvariti sam. To lahko 
naredi tako, da pozorno opazuje okolico, izhaja  iz  potreb in želja potencialnh kupcev in potem 
ponudi trgu tisto, kar le ta želi in kar bo plačal.  
 
 
2.1 Podjetnost in podjetništvo 
 
Kompetenco podjetnosti je treba ločevati od pojma podjetništvo, ki je širši pojem. Podjetnost 
razumemo kot lastnost  človeka, podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetnosti je koristen za 
posameznika in bogati njegovo življenje, zato sedma kompetenca, imenovana samoiniciativnost 
in podjetnost, poudarja razvoj podjetnosti oziroma »sposobnost posameznika za uresničevanje 
svojih zamisli« in ne podjetništva. (Cankar, Deutsch, 2015, str. 37) Seveda pa mora imeti 
podjetnik kompetenco podjetnosti zelo dobro razvito, saj uresniči svoje poslovne zamisli v 
okviru lastnega podjetja. 
 
 
3 Razvijanje podjetnosti med osnovnošolci 
 
Podjetnost je potrebno začeti graditi že v mladih letih, zato sta se Območna obrtno – 
podjetniška zbornica Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, ob podpori Mestne občine 
Kranj, povezali v skupnem projektu razvijanja podjetnosti in podjetniških vsebin med 
osnovnošolci. 
 
 
3.1 Podjetniške delavnice Učenje za življenje 
 
Podjetnost med mladimi smo začeli razvijati v šolskem letu 2015/16. Prvo podjetniško 
usposabljanje učencev je potekalo na OŠ Predoslje. Izvedli smo ga v obliki  podjetniškega krožka, 
enkrat tedensko po dve uri. Organiziranih je bilo 12 srečanj, ki se jih je udeležilo 15 učencev iz 
7. in 8. razreda. Sodelujoče učence smo bolj kot k podjetništvu spodbujali k podjetnosti, 
kreativnosti, samoiniciativnosti, etičnosti, delavnosti in k zadovoljstvu po dobro opravljenem 
delu, kar je zelo pomembno tudi v vsakdanjem življenju. V okviru krožka nas je obiskala 
predstavnica Delavske hranilnice, ki je učencem predstavila vlogo banke. 
 
»Podjetniški krožek ni toliko šola podjetništva, kot pa šola za življenje. Otroke smo zato učili, naj 
zgrabijo življenje za roge in da je treba najprej rešiti najtežje probleme. Poudarjali smo, da sta 
za uspeh pomembna samozavest in odločnost, četudi se kdaj odločimo napačno in storimo 
napako. V življenju je treba nenehno postavljati cilje in iskati rešitve« poudarja direktorica OOZ 
Kranj, gospa Daniela Žagar, ki je hkrati ena od mentoric podjetniških delavnic (Šubic, Gorenjski 
glas, 2016). 
 
Krožek smo zaključili s prireditvijo za učitelje, starše in učence. Udeležilo se je je približno 180 
udeležencev, katerim so bile predstavljene te praktične delavnice in pomen vključitve 
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podjetniških vsebin v okvir šolskega izobraževanja. Prireditev se je zaključila z bazarjem, na 
katerem so učenci razstavili svoje izdelke in jih ponudili v zameno za prostovoljne prispevke. 
 
Aktivnosti smo nadaljevali v šolskem letu 2016/17. Projekt, ki smo ga poimenovali Učenje za 
življenje je nadaljevanje oziroma obogatitev podjetniškega krožka. Jeseni 2016 smo organizirali 
dvodnevne delavnice Učenje za življenje na OŠ Orehek, za vse učence 7. razreda in kasneje še 
za osmošolce. Vsaka skupina učencev je obiskala podjetnika, ki je predstavil svojo dejavnost in 
jim povedal veliko koristnih informacij, učenci pa so mu zastavljali vprašanja. Obiskali smo 
podjetja Pletenine Oblak, Dedrasport, Pravljične pite, Avtoličarstvo Izidor Draksler in kmetijo 
Zlate. Po vrnitvi v šolo, so učenci v manjših skupinah, s pomočjo mentorjev, spoznali značilnosti 
uspešnega podjetnika in kaj vse je pomembno, da podjetje dobro posluje. Reševali so učne liste, 
s pomočjo katerih so po skupinah izdelali plakate in predstavili podjetje, ki so ga obiskali, drugim 
učencem. Pri učencih smo razvijali veščine timskega dela, ustvarjalnosti in javnega nastopanja.  
 
Drugi del delavnice smo izvedli na Gimnaziji Franceta Prešerna. Učenci so morali najprej poiskati 
svoje prednosti in slabosti. Pogovarjali smo se o pomenu hobijev za nadaljno kariero. Vključili 
smo vaje za razvijanje ustvarjalnosti.  
Kasneje so skupine učencev dobile nalogo, da pripravijo načrt svojega »Sanjskega podjetja«, 
mentorice smo jih usmerjale in podkrepile z osnovnimi znanji o podjetništvu. 
Zadnji del delavnice je bil namenjen predstavitvi podjetniških idej. Učenci so se lahko odločili za 
predstavitev s pomočjo projekcije Power Point, lahko pa so izdelali plakat.  
Učence je nagovorila Darja Bučan, pomočnica direktorja Delavske hranilnice Kranj, ki je 
povedala, da je ena od nalog bank, da posoja denar za res dobre ideje in možno je, da bo kdo 
od današnjih učencev podjetnik, tudi zaradi našega projekta. Vsi učenci so dobili možnost, da 
napišejo spis na temo Moje sanjsko podjetje, Delavska hranilnica Kranj pa je najboljše spise 
nagradila. 
Projekt Učenje za življenje na OŠ Orehek smo zaključili z zaključno prireditvijo 3. aprila 2017, na 
kateri smo učencem podelili nagrade za najboljše predstavitve podjetij in najboljše spise na 
temo Moje sanjsko podjetje.  
 
Delavnice Učenje za življenje smo izvedli še na OŠ Matije Čopa in na OŠ France Prešeren. Vse 
aktivnosti smo strnili v enodnevne delavnice, za celotno generacijo 7. in 8. razredov, skupaj 
približno 250 učencev. Učenci so obiskali enega ali več podjetnikov, ki so jim predstavili njihovo 
delo in jim podali veliko koristnih informacij za njihovo karierno pot. Obiskali so podjetja Krajček, 
d.o.o., Fundacijo Vincenca Drakslerja - socialno podjetje, frizerstvo Stylish, izdelovalca testenin 
Kralj nudeljcev in Atelje Mincina popravljalnica. Nadaljnje delo je potekalo na Gimnaziji Franceta 
Prešerna, kjer smo opravili analizo obiska podjetnika. Z učenci smo se pogovarjali o lastnostih 
uspešnega podjetnika in kaj vse je pomembno, da podjetje dobro posluje. Mentorice smo 
usmerjale učence, da so po skupinah, s pomočjo učnega lista, razvijali ideje o svojem sanjskem 
podjetju oz. delu, ki izhaja iz njihovih hobijev. Pripravili so predstavitve Power Point, s pomočjo 
katerih so na zaključni prireditvi predstavili svoje ideje. 
 
Delavnice promocije podjetnosti učencev nadaljujemo v šolskem letu 2017/18. Oktobra smo 
izvedli delavnice za 7. razrede OŠ Matije Čopa. Učence je najprej pozdravila predstavnica 
podjetja Wiservice Kranj in jim predstavila svojo karierno pot. Pogovarjali smo se o lastnostih 
podjetnika, učenci so pripravili svojo SWOT analizo in reševali vaje, ki spodbujajo ustvarjalnost 
in inovativnost. V nadaljevanju so učenci po skupinah razvijali lastne poslovne ideje, ki so jih ob 
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zaključku enodnevne delavnice predstavili. Z učenci smo razvijali veščine javnega nastopanja, 
timskega dela, ustvarjalnosti, inovativnosti, spoštovanja, učenci so uporabljali IKT tehnologijo 
in pridobili veliko novega znanja na prijeten način. 
 
Izvedli smo tudi evalvacijo projekta. Učencem so bile delavnice všeč, čas jim je hitro minil, delo 
je bilo prijetno. Učenci radi rešujejo praktične primere, z odličnimi idejami so se izkazali nekateri 
tudi učno slabši učenci. Učenci želijo več takih praktičnih delavnic oziroma takega načina pouka. 
 
Poleg delavnic, ki smo jih izvajali z učenci, smo tudi za ravnatelje, učitelje in starše izvedli veliko 
predavanj in delavnic o pomenu vključevanja podjetnosti ter podjetniških vsebin med mlade. 

 
 
4 Zaključek 
 
Mlade je potrebno začeti usposabljati pravi čas, da bodo znali prepoznati svoje poklicne 

interese in se res usmeriti na področja, kjer imajo največ talentov, sposobnosti in veselja. Vse 

raziskave kažejo, da smo najboljši na področjih, kjer smo tudi osebno angažirani in motivirani.  

Zanimivo je opazovati mlade, ki imajo sveže in nove ideje, ki spreminjajo in bodo spreminjale 

svet. Živimo v času, kjer je edina stalnica sprememba, vse ostalo pa se neprestano spreminja. 

Mlade moramo že danes vzgajati za poklice, ki jih ta trenutek še ni na trgu in prav s takimi 

projekti jih spodbujamo, da bodo začeli razmišljati o svojem življenju. Ob tem pa jih je treba 

motivirati, da znajo opravljati svoje dolžnosti in sprotno šolsko delo, da jim ostane več časa za 

razmišljanje o svoji prihodnosti in priložnostih, ki jih je danes res ogromno, samo opaziti jih 

moramo. 

Projekt razvijanja podjetnosti je majhen, a pomemben prispevek k spremembi ustaljenega 

razmišljanja staršev, ki otrokom svetujejo pri izbiri poklicnih odločitev, predvsem pa otrok, da 

se znebijo različnih blokad in v sebi poiščejo sposobnosti in ambicije za uspeh v poklicu in 

življenju. 

Projekt se bo nadaljeval v prihodnje, ker je podjetnost med mladimi nujno potrebno razvijati, 

saj jim bo v pomoč pri iskanju zaposlitve in na različnih področjih življenja. 
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ODGOVORNI TURIST VARUJE RAZNOLIKOST KULTUR, LJUDI IN OKOLJA 

Responsible traveller values diversity of culture, people and environment 
 
Andreja Gasser, Gimnazija Franceta Prešerna 
 
Povzetek 
 

Turizem je ena izmed največjih globalnih industrij in je kot takšen neločljivo povezan z 
globalizacijo. Oba imata tako pozitivne kot negativne posledice na naravno in družbeno okolje. 
Kot posledica njunih negativnih vplivov se v zadnjem času pojavljajo pozivi k bolj odgovornim 
oblikam turizma, ki naj bi temeljile na ideji trajnostnega razvoja in odgovornosti različnih 
akterjev v turistični industriji. Odgovorni turizem spodbuja zavedanje turistov o njihovem vplivu 
na naravno in kulturno dediščino destinacije, ustvarja pa tudi pozitivne učinke na lokalno 
gospodarstvo in povečuje blagostanje lokalne skupnosti. V projektu smo raziskovali priložnosti 
za razvoj odgovornega turizma v lokalnem okolju ter pripravili popotniški program, vzporedno s 
temi aktivnostmi pa razvijali tudi podjetniške spretnosti. Vrhunec projekta so bile kratkoročne 
mednarodne izmenjave skupin dijakov, kjer smo izvedli popotniške programe po principih 
odgovornega turizma. 

Ključne besede: odgovorni turizem, podjetniške spretnosti, principi, raznolikost, mobilnost 
 

Abstract 
 

Tourism is one of the biggest global industries and as such, it is inseparably connected with 
globalization. They both have positive as well as negative impacts on natural and social 
environment. The consequence of their negative impacts are recent calls for more responsible 
forms of tourism, which are supposed to be based on the idea of sustainable development and 
on the responsibility of different agents in the tourist industry. Responsible travel raises 
awareness of tourists impact on natural and cultural heritage of destination, but also creates 
positive effects on local economy and prosperity of local community. In this project we 
explored the opportunities for development of responsible travel in our local areas and 
organized travel programs according to following 10 principles of responsible travel. These 
principles are results of participants work during first project period. And we apply them 
ourselves while travelling. 
 
Keywords: responsible travel, principals, entrepreneurial skills, diversity, mobility 
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1. Uvod 
 

Turizem je ena izmed največjih industrij v današnji družbi, v kateri sodeluje množica različnih 
akterjev, poleg tega pa se turizem pojavlja v različnih oblikah. Gre torej za širok in kompleksen 
pojem in zato je njegovo enotno definicijo težko opredeliti. Sama beseda turizem izhaja iz 
francoske besede tour, ki pomeni krožno gibanje ali krožno potovanje. (Mežnar, 2009, str. 21) 
V 17. stoletju pa je beseda 'turist' opisovala posameznika, ki se je udeležil t. i. Grand Tour 
potovanja. (Pearce, 2007, str. 4). 
 
Kar se tiče potovanja iz užitka, na vse popotnike, neodvisno od njihove ravni potovalne kariere, 
vplivajo najbolj pomembni in osrednji potovalni motivi (kot so novost, pobeg/sprostitev in 
odnos) kot tudi manj pomembni motivi (kot so izolacija, nostalgija in družbeni status). Ko se 
raven njihove potovalne kariere razvije, z drugimi besedami, ko se starajo, gredo skozi stopnje 
njihovega življenjskega cikla in pridobijo več potovalnih izkušenj, se bodo njihovi zmerno 
pomembni potovalni motivi zamenjali od notranje usmerjenih potreb (kot je samorazvoj) do 
zunanje usmerjenih potreb (kot sta izkušanje narave in vključenost v gostiteljsko skupnost). 
(Pearce, 2007, str. 79). 
 
Turizem je pomemben dejavnik razvoja lokalnega podjetništva. Oblika turizma, ki prinaša 
dobrobit lokalnemu gospodarstvu (ne multinacionalkam) in prebivalcem ter spoštuje lokalno 
kulturo, se imenuje odgovorni turizem. (Čemažar, 2017). 
 
V projektu z naslovom Odgovorni turist varuje raznolikost kultur, ljudi in okolja, ki je trajal od 
1.9.2015 do 31.12.2017, smo sodelovale štiri partnerske šole: Gimnazija Franceta Prešerna, 
Kranj, Slovenija, First Sofia Mathematical School LTD, Bolgarija, Gymnázium Rumburk, Češka, 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija, Litva, skupno 32 dijakov v starosti med 15 in 19 let ter njihovi 
mentorji. Aktivnosti v projektu so bile spoznavanje in učenje o odgovornem turizmu ter 
oblikovanje 10 principov, po katerih smo izvajali naše aktivnosti. Sledilo je raziskovanje 
priložnosti za razvoj odgovornega turizma v lokalnem okolju ter priprava popotniškega 
programa, vzporedno s temi aktivnostmi pa smo razvijali tudi podjetniške spretnosti. Vrhunec 
projekta so bile kratkoročne izmenjave skupin dijakov, kjer smo izvedli popotniške programe po 
principih odgovornega turizma.  
 
V prispevku skušam utemeljiti pomen in vlogo koncepta razvijanja veščin, podjetniških 
spretnosti in družbene odgovornosti dijakov na področju odgovornega turizma. Pri tem izhajam 
iz lastnih izkušenj in razmišljanj, podkrepljenih s primeri ter teorijo znanih avtorjev. 
 
 
2. Aktivnosti v projektu 

 
V projektu so mladi iz štirih partnerskih šol svoje podjetniške spretnosti in družbeno 
odgovornost razvijali na področju odgovornega turizma, ki spodbuja zavedanje turistov o 
njihovem vplivu na naravno in kulturno dediščino destinacije, ustvarja pa tudi pozitivne učinke 
na lokalno gospodarstvo in povečuje blagostanje lokalne skupnosti. 
 
 
2.1  Principi odgovornega turizma, ki smo jih oblikovali z dijaki 
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Aktivnosti v projektu so bile spoznavanje in učenje o odgovornem turizmu ter oblikovanje 10 
principov odgovornega turizma, po katerih smo izvajali naše aktivnosti. Ti principi so dostopni 
na https://www.gfp.si/documents/gfp/PRINCIPLESWEB.pdf in so sledeči: 
 
1. Načrtuj in pripravi se, 
2. Odkrivaj nova obzorja, 
3. Spoštuj lokalno kulturo, 
4. Sodeluj z domačini, 
5. Misli na okolje, 
6. Podpri lokalno gospodarstvo, 
7. Izogibaj se nevarnostim, 
8. Bodi samozadosten in neodvisen, 
9. Bodi del skupine, 
10. Ozaveščaj okolico o odgovornem turizmu. 
 
 
2.2  Mobilnosti 
 
Po osem dijakov iz štirih gimnazij, Češke, Litve, Bolgarije in Slovenije se je  med 9. in 14.  majem 
2016 srečalo na prvi mobilnosti v Rumburku in Nacionalnem parku Czech Switzerland na severu 
Češke. Na Gimnaziji Rumburk smo raziskovali podjetniške priložnosti za razvoj odgovornega 
turizma, nato pa smo tak princip potovanja preizkusili v idiličnem nacionalnem parku. Štiri 
skupine dijakov mešanih narodnosti so na različnih poteh preizkušali svoje zmožnosti skupinske 
izvedbe odprav. Taborili so, s prostovoljnim delom pomagali pri utrjevanju gozdnih poti ob 
nekdanjem mlinu in se učili o parku. Najlepše jim je bilo zvečer ob tabornem ognju in po šestih 
dneh druženja so si želeli, da se ob naslednji priložnosti še srečajo. Seveda so se potrudili, da so 
upoštevali principe odgovornega potovanja, ki so si jih sami zadali. Na večini področjih so bili 
uspešni, na nekaterih so našli priložnosti za izboljšave. Izkazali so se pri pripravah na potovanje, 
sodelovanju z domačini in odkrivanju novih obzorij. Upoštevali so namero, da se poslužujejo 
lokalnih storitev in proizvodov, a so ugotovili, da imajo tu še rezerve. Enako velja za varovanje 
okolja. 
 
Septembra 2016 smo se srečali v Bolgariji. Prvi dan so se dijaki spoznavali, se učili cirilice, o 
bolgarskih tradicionalnih jedeh in zgodovini dežele. Naslednji dan so spoznavali Sofijske 
znamenitosti, obiskali lokalno tržnico in etnografski muzej. Dva dni in pol smo preživeli v 
nacionalnem parku Vitosha in se učili timskega duha. Na koncu so v nacionalno mešanih 
skupinah pripravili predstavitve o tem, kako so med celotnim potovanjem uresničevali principe 
odgovornega potovanja.  
 
Aprila 2017 smo potovali v Litvo, kjer so nas sprejeli v glavnem mestu Vilna. Program je bil 
ponovno v smislu odgovornega potovanja. Že prvi dan smo se pridružili vsesplošni čistilni akciji 
in tako naredili nekaj koristnega za naše gostitelje in okolje. Z javnim prevozom smo potovali v 
nacionalni park Labanore, kjer smo kolesarili in veslali. Srečali smo se z litvanskimi 
okoljevarstvenimi organizacijami, ki so nas spodbujale k sodelovanju v okoljevarstvenih 
projektih. Udeleženci so v skupinah ustvarili kratke videofilme o naših aktivnostih. 
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Jeseni 2017 smo kot odgovorni turisti raziskovali lokalno turistično ponudbo podjetij v Sloveniji. 
Naša dežela je dovolj majhna, da lahko z nekajdnevnim potovanjem spoznaš in raziščeš njeno 
raznolikost. Uspelo nam je izvesti zanimivo krožno potovanje z vlakom iz Ljubljane v Koper, nato 
do Mosta na Soči in skozi predor v Bohinjsko Bistrico na Gorenjsko.  
Naši gostje, ki večinoma prihajajo iz večjih mest, so bili navdušeni nad lepo pokrajino, a so nam 
povedali, da je največji vtis na njih naredilo sodelovanje z domačini, ki so jim predstavili lokalno 
kulturo in svoje podjetje. Organizirali smo veliko aktivnosti, pri tem so bili zelo aktivni gostiteljski 
dijaki z Gimnazije Franceta Prešerna. Na kratko opišimo le nekatere: v Ljubljani smo obiskali 
tržnico, udeleženci so v skupinah poiskali lokalne pridelovalce in jih intervjuvali o tem, kako je 
voditi lastno malo podjetje. V Drugi violini, restavraciji v stari Ljubljani, v kateri strežejo ljudje s 
posebnimi potrebami, so nam skuhali kosilo. Kako so za naravovarstven uspeh potrebne tudi 
podjetniške veščine, smo se naučili med vodenim ogledom v naravnem rezervatu Škocjanski 
zatok; tu je namreč Društvu za opazovanje in preučevanje ptic sredi urbanega koprskega 
prostora uspelo ponovno vzpostaviti že skoraj uničeno biotsko pestrost. V dolini Soče so nam 
med seboj povezani lokalni turistični ponudniki organizirali nepozaben dan. Obiskali smo dve 
ekološki kmetiji, Lovrčevo v Čadrgu pri Tolminu in Šlibarjevo v Kovorju pri Tržiču. Ekološke 
kmetije so dober primer, kako lahko turistom omogočimo umik iz hrupnega mesta v umirjeno 
okolje, jim pokažemo način življenja na podeželju in jim ponudimo domačo hrano. Na 
Gorenjskem so gostiteljski dijaki svoje vrstnike peljali v svoj kraj in jim ga predstavili. 
 
 
2.3 Razvijanje veščin pri dijakih 

 
Za učenje o odgovornem turizmu ter odkrivanje priložnosti za odgovorni turizem v lokalnem 
okolju smo uporabili metode študija literature, raziskovanja in opazovanja na terenu. Razvijanje 
podjetniških spretnosti smo izvajali v okviru skupinskega dela ter izkustvenega učenja. Priprava 
popotniških programov ter njihova realizacija so bili izkustveno učenje. V procesu izkustvenega 
učenja so udeleženci spoznavali tudi raznolikost ljudi, kultur in okolja.  
 
Pričakovani rezultati so povezani z večjo ozaveščenostjo o pomenu odgovornega turizma in 
poznavanju njegovih principov. Te rezultate smo lahko izmerili s pomočjo anketiranja in pisanja 
esejev (Zakaj je raznolikost pomembna, Uresničevanje principov odgovornega turizma, 
Povezovanje in vključevanje lokalnih podjetnikov v turizem,…), kar smo izvajali pred, med in po 
projektu. Udeleženci in partnerske šole smo oblikovale in podpisale namero o upoštevanju 
principov odgovornega turizma v prihodnjih aktivnostih. Z oceno uspešnosti izvedbe 
popotniškega programa ter samooceno udeležencev smo ugotavljali, kakšen rezultat smo 
dosegli na področju podjetniških spretnosti.  
 
 
3. Zaključek 

 
Slovenija je bila že ob več priložnostih proglašena za najbolj trajnostno in zeleno destinacijo na 
svetu, zato je veliko priložnosti, da se tuji gostje tudi kaj naučijo od nas. Mala lokalna podjetja 
se lahko razvijejo na tak način, da ponudijo gostom najbolj avtentične in preproste stvari, 
značilne za njihovo okolje, ki so drugačne od vsakdana turistov.(Čemažar, 2017). 
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Z mednarodnimi izmenjavami, ki smo jih  izvedli s pomočjo partnerskih srednjih šol iz Bolgarije, 
Litve, Češke in Slovenije, smo razvili in izvedli model odgovornega potovanja. Način, s katerim 
smo to izvajali, je v šolskem prostoru inovacija, pomembna tudi zato, ker šole v svojih programih 
ponujamo vedno več mobilnosti za mlade. V tem kontekstu se nam zdi vzgoja za odgovorni 
turizem področje, ki ga je potrebno vključiti tudi v šolski prostor. 
 
Glavni cilji projekta Odgovorni turizem so bili realizirani. Dijaki so se naučili spoštovati naravo, 
pokrajino, varno in previdno potovati, osebno rasti. Tekom projekta so dijaki napredovali v 
spretnostih komuniciranja, podjetniških spretnostih, kreativnem razmišljanju, reševanju 
problemov in timskem delu. Soočili so se s svojimi šibkimi in močnimi področji. Povečali so 
samozavest, samomotivacijo in samozaupanje. Nenazadnje so stkali mnoga prijateljstva. Po 
tem projektu so sigurno bolje pripravljeni na življenjske izzive in kariero. 
 
Dolgoročne koristi našega projekta so v promociji odgovornega turizma med posamezniki, na 
področju izobraževanja, v lokalnih skupnostih ter mladinskih in turističnih organizacijah. 
Dolgoročne koristi pa so tudi na področju podjetništva, saj podjetniške aktivnosti usmerja na 
področje družbene odgovornosti.  
 
Raziskava projekta je pokazala, da so vsi vpleteni udeleženci postali bolj odgovorni popotniki. 
Hkrati so priznali, da znanje in spretnosti, ki so jih pridobili med projektom, niso pomagali samo 
njim, temveč tudi njihovim družinam, prijateljem in sošolcem. Da se zavedajo določenih načel 
in pravil, da lahko naše potovanje postane nepozabno in bolj koristno za naš svet in ljudi. 
Projekti, kot je ta, so zelo poučni in primerni za dijake različnih starosti, predvsem pa so mladi 
zelo motivirani, da spremenijo svet na ta način. Uporabo in upoštevanje desetih zelo preprostih 
in enostavnih principov, ustvarjenih med projektom, priporočamo vsem, ki radi potujejo. 
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»IN-HOUSE« JAVNO NAROČANJE KOT IZJEMA JAVNEGA NAROČANJA 

In-house Doctrine as an Exemption from Public Procurement Rules 
 
Miha Šubic, univ. dipl. pravnik 
 
 
Povzetek 
 
Prispevek pojasnjuje temeljne elemente javnega naročanja, predvsem pa se ciljno osredotoča 
na eno od izjem, t. j. in-house javno naročanje na splošnem področju in poudarja njegovo 
uporabnost. Kljub konotaciji, da gre za javno naročanje v strogem pomenu besede, gre za 
dopustno izjemo, v kolikor so za to izpolnjeni vnaprej določeni pogoji, ki jih je v začetku 
izoblikovala bogata sodna praksa sodišča EU. Pri omenjeni izjemi namreč ne gre za ravnanje v 
nasprotju z veljavnimi predpisi na področju javnega naročanja. Še več, v kolikor so izpolnjeni 
pogoji, ki jih taksativno navajam in razčlenjujem v samem jedru prispevka, je za učinkovito 
porabo javnih sredstev lahko celo imperativ, da se naročniki poslužujejo »in-house« instituta. 
Institut je pravno urejen tudi v nacionalni zakonodaji, aplikacija s strani naročnikov pa je v praksi 
navadno toga, zaradi slabšega poznavanja o možnostih »in-house« pravnih poslov pa je izvedba 
velikokrat celo opuščena, kljub vsej predvideni »pravni svobodi«. 
 
Ključne besede: javno naročanje, in-house javno naročanje, izjema. 
 
Abstract 
 
The article deals with the basic elements of public procurement, but focuses primarily on one of 
the exemptions, i. e. in-house public procurement in the general field, emphasizing its usability. 
Despite the connotation of public procurement in the strict sense of the word, this is an 
admissible exemption, if the pre-determined conditions, which were originally shaped by the rich 
case law of the EU Court, have been met. It should be noted that this exception does not involve 
conduct contrary to the in force regulations in the field of public procurement, moreover, if the 
conditions, thoroughly analyzed in the main part, are fulfilled. It is, in my opinion, imperative 
that, in order to use public funds efficiently, the in-house institute is used.  The institute is also 
legally regulated in the national legislation, however its application by contracting entities is 
usually rigorous in practice.  Due to poor knowledge of the possibilities of in-house legal 
transactions, the implementation is often even abandoned, despite the foreseen »legal 
freedom«. 
 
Keywords: rules of public procurement, in-house doctrine, exemption. 
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1 Uvod 
 
Predpisi na področju javnega naročanja služijo kot orodje za transparentno in učinkovito 
trošenje javnih sredstev, stremijo k njihovi gospodarni in namenski rabi, za razliko od civilno-
pravnega področja, ki je v večjem delu prepuščeno avtonomiji oziroma pogodbeni svobodi 
strank, deloma pa je zaradi varovanja javnega interesa omejeno tudi s predpisi prisilne 
(kogentne) narave. Javno naročanje je sistemsko urejeno tudi oz. predvsem na ravni pravnega 
reda Evropske unije (Direktiva 2014/24/EU, 2014a, Direktiva 2014/25/EU, 2014b), ki ga 
nacionalna zakonodaja s sprejemom zakonov in podzakonskih aktov preliva v notranji pravni 
red Republike Slovenije. 
Javno naročanje v slovenskem pravnem redu ureja Zakon o javnem naročanju (2015), v 
nadaljevanju ZJN-3, »in-house« naročanje kot izjema (na splošnem področju) je opredeljeno v 
28. členu citiranega zakona. 
Namen prispevka je predstavitev prava javnih naročil, v osrednjem delu pa se analitično 
osredotočam na eno od izjem, t. j. »in-house« javno naročanje na splošnem področju, ki je v 
praksi premalo poznana in uveljavljena/uporabljena možnost pri javnem naročanju. 
 
 
2 O javnem naročanju 
 
Zakon o javnem naročanju (2015) definira javno naročanje oziroma javno naročilo kot pisno 
sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti in enim ali več naročniki, 
katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Da lahko torej govorimo 
o javnem naročanju, morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji: 
 

a) pisna oblika 
Pogodba o izvedbi javnega naročila mora biti v pisni obliki, sicer nima pravne veljave. 

b) odplačna narava pravnega posla 
Odplačnost (oneroznost) je nadaljnji konstitutivni pogoj, saj naročnik za izvedbo 
gradenj, storitev ali dobavo blaga izbranemu ponudniku plača pogodbeno dogovorjeni 
znesek. 

c) posel je sklenjen z gospodarskim subjektom 
Pojem gospodarskega subjekta ZJN-3 definira kot katero koli fizično ali pravno osebo ali 
skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v 
postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. 

d) naročnik naroča gradnje, blago ali storitve 
Predmet naročanja se mora glasiti na izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. 

e) pravni posel sklepa naročnik  
Za naročnika se v skladu z ZJN-3 štejejo: 
a) organi Republike Slovenije, 
b) organi samoupravnih lokalnih skupnosti, 
c) druge osebe javnega prava,  
č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju, 
d) subjekti, ki niso opredeljeni v točkah a) do č) tega odstavka in opravljajo eno ali več 
dejavnosti na infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ 
Republike Slovenije podelil posebne ali izključne pravice (ZJN-3, 2015, čl. 9). 
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V kolikor so kumulativno izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, je celoten postopek načeloma 
podvržen predpisom na področju javnega naročanja. ZJN-3 določa več različnih postopkov, ki 
jih morajo naročniki izbrati glede na specifiko posameznega javnega naročila. »In-house« 
naročanje pa predstavlja izjemo od tega pravila. 
 
 
3 In-house javno naročanje kot izjema od uporabe predpisov o javnem naročanju 

 
3.1 Razvoj  
 
Mejnik v razvoju in-house doktrine predstavlja sodba Sodišča EU v primeru TECKAL Srl proti 
Comune di Viano ter Szienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (Sodba sodišča, 
1999). Sodišče EU je v okviru svoje odločitve, ki zajema 52 točk, sprejelo stališče, da za izjemo 
od javnega naročanja šteje(jo) situacija(e) z izpolnjenima sledečima pogojema: 

- lokalni organ izvršuje nadzor nad pravno osebo na podoben način, kot to izvaja nad 
svojimi oddelki; 

- pravna oseba izvaja bistveni del njenih aktivnosti za potrebe nadzornega lokalnega 
organa oz. organov. 

  
Navedena sodba je postavila ogrodje in temelj za nadaljnji razvoj in-house javnega naročanja, 
pri čemer so na tem področju pomembne tudi ostale sodbe Sodišča EU, ki pa časovno sledijo 
primeru Teckal, ga dopolnjujejo in razširjajo. Glede na to, da predmet tega prispevka ni celovita 
analiza (pol)pretekle sodne prakse, pač pa je namen osredotočiti se na veljavno ureditev v 
slovenski zakonodaji in pri tem izpostaviti določene izvedbene dileme, ki se pojavljajo v praksi, 
vseh odločitev Sodišča EU ne analiziram. Pri tem ni odveč omeniti, da je na področju in-house 
razmerij prav bogata sodna praksa predstavljala tisti odločilni dejavnik, ki je zaslužen za 
današnjo ureditev v pozitivno-pravni zakonodaji. 
 
 
3.2 Analiza normativne urejenosti »in-house« instituta na splošnem področju v slovenskem 
pravnem redu 
 
V veljavnem ZJN-3  je materija in-house naročanja na splošnem področju urejena v 28. členu, 
vključuje pa tri vrste oziroma variante. Vsem variantam je skupno to, da gre za gospodarsko in 
funkcionalno povezanost med različnimi pravnimi subjekti, pri čemer v lastniški strukturi 
odvisne osebe zasebni kapital ne sme biti prisoten, razlikujejo pa se po tem, kdo komu javno 
naročilo odda in pod kakšnimi pogoji. 
 

 
3.2.1 Varianta 1  
 
 

Diagram 1: procesni prikaz variante 1 
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Varianta 1 poteka pod določenimi pogoji, in sicer:  
 

a) naročnik obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje službe  
V drugem odstavku 28. člena ZJN-3, 2015, je določeno, da se šteje, da naročnik obvlada pravno 
osebo podobno kot svoje službe, če odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve 
odvisne pravne osebe. Tako obvladovanje lahko izvaja tudi druga pravna oseba, ki jo na enak 
način obvladuje ta naročnik.  

 
b) odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za 

izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta naročnik, ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta naročnik 

ZJN-3 v sedmem odstavku 28. člena določa, da se kot kriterij pri določanju odstotka dejavnosti 
(80 %) upošteva skupni povprečni promet ali drug ustrezen dejavnik, ki temelji na dejavnosti, 
kot so stroški pravne osebe ali naročnika v zvezi s storitvami, blagom in gradnjami v treh letih 
pred oddajo javnega naročila. 

 
c)  v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni udeležen (ZJN-3, 2015,    
     čl. 4)  

V kolikor je v odvisni pravni osebi udeležen neposredni zasebni kapital, ne moremo govoriti o 
in-house razmerju, saj za zasebni sektor veljajo drugačne, tržne zakonitosti, ne pa tudi javni 
interes. 

 
č)    vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu   
       (ZJN-3, 2015, čl. 6)  

Predmetni pogoj oz. zahteva zavezuje naročnika, da izvede analizo trga oziroma izdela analizo 
o ekonomski upravičenosti (v smislu zbiranja konkurenčnih ponudb) oddaje naročila odvisni 
pravni osebi. Ratio takšne ureditve je v tem, da mora naročnik naročati gradnje, storitve oz. 
blago po tržnih cenah in ne po višjih, saj bi to pomenilo negospodarno rabo javno-finančnih 
sredstev. 

 
   

3.2.2 Varianta 2  
 

Diagram 2: procesni prikaz variante 2 
 
 

NAROČNIK odda javno naročilo
ODVISNA PRAVNA 

OSEBA
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Za in-house naročanje gre namreč tudi v primeru, če odvisna pravna oseba, ki je naročnik, odda 
javno naročilo naročniku, ki odvisno osebo obvladuje, ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje isti 
naročnik, če v pravni osebi, ki ji je oddano javno naročilo, neposredni zasebni kapital ni udeležen 
(ZJN-3, 2015, čl. 28, 3. odst.).  
V prvem primeru gre za zrcalno sliko variante 1, v drugem primeru za povezanost odvisnih 
pravnih oseb z naročnikom, ki jih obvladuje, za oba primera pa veljajo pogoji, opisani v varianti 
1. 
 
 
3.2.3 Varianta 3  
 
  

Diagram 3: procesni prikaz variante 3 

 

 
 
 
 
Naročnik, ki ne obvladuje pravne osebe javnega prava, kot je določeno v varianti 1, lahko tej 
pravni osebi vseeno odda javno naročilo, ne da bi pri tem uporabil ZJN-3, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 

a) naročnik skupaj z drugimi naročniki obvladuje pravno osebo podobno kot svoje 
službe;  
b) pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so ji 
jih ti naročniki, ki jo obvladujejo, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih obvladujejo 
ti naročniki; 

ODVISNA PRAVNA 
OSEBA

DRUGA (ODVISNA) 
PRAVNA OSEBANAROČNIK

NAROČNIK
ODVISNA PRAVNA OSEBA, 

ki jo naročnik obvladuje skupaj 
z drugimi
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c) v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni udeležen (ZJN-3, 2015, čl. 28, 4. 
odst.). 

 
ZJN-3 v 5. odstavku nadalje določa pojem »obvladovanja pravne osebe«, in sicer: 
 

a) Organe odločanja odvisne pravne osebe sestavljajo predstavniki vseh udeleženih 
naročnikov. Posamezni predstavniki lahko zastopajo več sodelujočih naročnikov ali vse 
te sodelujoče naročnike.   
b) Naročniki lahko skupaj odločilno vplivajo na strateške cilje in pomembne odločitve 
odvisne pravne osebe. 
c) Odvisna pravna oseba nima interesov, ki so v nasprotju z interesi teh naročnikov, ki 
jo obvladujejo. 
 

V praksi gre za primere, ko odvisno pravno osebo obvladuje več naročnikov, ki vplivajo na njene 
strateške cilje, njena dejavnost pa zajema izpolnjevanje nalog za več naročnikov in ne zgolj za 
enega samega. Zanimivo je, da ZJN-3 tu nekritično opušča pogoj, ki je določen v primeru, ko 
odvisno osebo obvladuje en sam naročnik, in sicer ne zahteva, da je vrednost predmeta 
naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu. 
 
 
4 ZAKLJUČEK 
 
Učinkovito in-house javno naročanje bi po mojem mnenju moralo predstavljati pomemben 
deležnik pri trošenju javno-finančnih sredstev. Ob izpolnjevanju za ta namen vnaprej 
predpisanih pogojev lahko predmetna tehnika oddajanja pravnih poslov oz. »naročil« 
predstavlja mejo ločnico med gospodarnim in negospodarnim ravnanjem, saj je njihova oddaja 
relativno enostavna, zato bi bili postopki, vodeni v skladu s »klasičnim« javnim naročanjem, v 
nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Razumeti je potrebno, da se je 
institut razvijal polnih dvajset let, vsakokratno je pridobival na pravnem in dejanskem pomenu, 
a se v praksi zaradi nepoznavanja še vedno premalo uporablja. Legitimnost izbire in-house 
naročanja je namreč podana vsakokrat, ko so za to izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v prispevku, 
pri čemer ugotavljam, da statistika o oddanih in-house naročilih sploh ne obstaja. 
 
Rešitev vidim predvsem v objavi sklenjenih in-house pogodb ter v vodenju evidenc na nacionalni 
ravni, kot to velja za ostale pogodbe na področju javnega naročanja. S takšnimi ukrepi bi 
nedvomno pripomogli k večji prepoznavnosti in transparentnosti tega instituta, država in 
zainteresirana javnost pa bi s tem sočasno opravljali funkcijo nadzora v izogib potencialnim 
zlorabam in ostalim nepravilnostim. 
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Prispevki – Sekcija 1 - Splošno 
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UČNE TEHNIKE  ZA IZGRAJEVANJE USTVARJALCEV PRIHODNOSTI   

Learning techniques for building young generations 
 
Tatjana Božič Ogrin, Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 
 
 
Povzetek 
 
V gradivu predstavljam vzorec učne priprave, ki temelji na trenutno najaktualnejših pedagoških 
modelih. Kompleksnost vzorčnega dokumenta izvira iz odločitve, da v okviru letošnjega 
projektnega tedna izpeljem učni proces, kjer bom zajela in upoštevala vsa metodološka 
priporočila, katerih pedagoške učinke sem spoznavala na nedavnih izobraževanjih. 
Strokovna učna vsebina je vezana na prostorske dileme, ki jih v svoji najnovejši knjigi leta (Planet, 
ki ne raste) izpostavlja njena avtorica dr. Lučka Kajfež Bogataj. Strukturo priprave učnega 
sklopa, temelječo na že preverjenih pozitivnih učinkih tehnike VŽN (Vem, Želim vedeti, Naučil 
sem se), poskušam dopolniti oz. nadgraditi z izkustvi metode formativnega spremljanja (FS) 
dijakovega učnega napredovanja. 
Za poseben delovni izziv in pomemben prispevek h kognitivni motivaciji posameznega dijaka 
načrtujem uporabiti primere dobre prakse za razvijanje podjetnosti in podjetništva. Pritrjujem 
namreč trditvi, da spodbujanje k razvijanju podjetniške kreativnosti v času izobraževanja 
ustvarjalce prihodnosti opremlja s ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ki je 
nedvomno ena pomembnih poklicnih zmožnosti za suvereno nastopanje na trgu dela. 
 
Ključne besede: učna priprava, pedagoški modeli, tehnika VŽN, formativno spremljanje (FS), 
ključna kompetenca samoiniciativnost in podjetnost 
 
Abstract 
 
In the material I will represent a sample of Lesson plan, based on the latest pedagogical models. 
The complexity of the following sample-document is result of my decision to undertake study 
process that includes all methodological recommendations from my past seminars. This study 
process will be first carried out at our »Project week« this year. 
Professional learning content and it's spatial dilemma are based on Lučka Kajfež Bogataj's latest 
book, called »Planet, ki ne raste« (The Planet that doesn't grow). While structuring the 
preparation of the learning set, I will combine the verified positive imacts of the technique »VŽN« 
(Vem, Želim vedeti, Naučil sem se – I know, I want to know, I've learned) with method of 
formative asessment of a student's learning progress. 
I will try to use examples of good practices of developing business skills, which will be a special 
challenge and important contribution to cognitive motivation of every student. I agree with the 
statement, that promoting business creativity during education can result in improved self- 
initiative and better business skills. Both of them are undisputedly two of the morst important 
abillities for yonug people when taking their first steps to the labor force market. 
  
Keywords: Lesson plan, pedagogical models, technique I know, I want to know, I've learned,  
method of formative asessment, self- initiative and better business skills. 
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1 Uvod  
 
Strokovne usmeritve, kako sodobnega srednješolca opolnomočiti z uvidom o 

samoodgovornosti za kreiranje osebnostno-intelektualne rasti, spoznavamo na izobraževalnem 

seminarju s skrajšanim imenom Učenje učenja. Cilji teoretičnih dognanj so usmerjeni v krepitev 

učiteljevih kompetenc za vodenje inovativnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Izvirnost 

takega poučevanja je v znanstvenem spoznanju in praktičnem strinjanju ter sprejetju temeljne 

doktrine, da tehnologija prebivanja nove dekadence za svoj vrednostni preboj in obstoj 

potrebuje ekološko, sociološko, ekonomsko in raznovrstno strokovno odgovornega, ustvarjalno 

kritičnega in avtonomnega, predvsem pa aktivnega, visoko motiviranega posameznika. 

Temeljna naloga strokovnih delavcev v vzgojni in izobraževanju je zato sprejeti izzive 

vsakodnevnih sprememb za soustvarjanje, če že ne razvijanje, novih, modernih  pedagoških 

tehnik, katerih cilji bodo usmerjeni v ustvarjenje vsakokratnega pozitivnega učnega transfera, k 

čemur bosta enakovredno prispevala oba pola akterjev učnega procesa. Prioritetna naloga 

modernega, inovativnega pedagoga je nagovoriti oziroma navdušiti srednješolce za ustvarjalno 

sodelovanje pri posamezni učni uri. Aktivno sodelovanje je pogojeno z razumevanjem in 

znanjem obravnavane učne teme. Razumevanje in znanje je rezultat učenja. Učenje pa je 

občutljivo področje naših srednješolcev, zlasti onih, ki so vključeni v strokovne izobraževalne 

programe. Znanstvena prizadevanja pedagogike so usmerjena v razvijanje učnih tehnik, bolje 

povedano strategij, ki bi posameznega dijaka strokovne srednje šole motivirale za učinkovito 

učenje. Metacilj predstavljene pedagoške teorije je v dijakovem spoznanju, da je za kvaliteto in 

kvantiteto lastnega znanja odgovoren prav on sam in nihče drug. Pouk, ki spodbuja 

samouravnavanje učenja, je grajen na učni tehniki, ki jo nameravam predstaviti v teoretičnem 

delu prispevka, v izkustvenem odlomku pa bom poskušala teoretična priporočila vgraditi v 

konkretno učno pripravo. 

 

Aktualni učitelj prekinja s podajanjem znanja in posredovanjem novih informacij, ampak svoj 

pedagoški eros gradi na usmerjanju mladega posameznika v samostojno in kreativno iskanje 

podatkov za pridobivanje uporabnega znanja. Vloga sodobnega pedagoga je torej 

usmerjevalna, mentorska. Učitelj mentor naj bi mladostnika premišljeno usmerjal v izgrajevanje 

poklicnih kompetenc, opremljenih s praktičnimi veščinami. Učitelj mentor spremlja 

zaposlitvene politike, zato svoje učence seznanja z aktualnimi poklicnimi tehnikami. 

 

Pedagoška stroka je zaradi očitka realnega sektorja, da mladi prihajajo na trg dela brez  

podjetniških znanj, razvila projekt usposabljanja strokovnih delavcev za uvajanje podjetnosti in 

podjetništva v učni proces. Udeleženci seminarja smo na delavnici praktično spoznavali 

metodologijo razvijanja podjetniške ideje v tržno zanimiv izdelek. Predstavljen osnutek učne 

priprave na temo ohranjanja prostorskih in arhitekturnih kvalitet našega podeželja je tudi 

poskus vključevanja podjetniških vsebin v učna področja, ki na prvi pogled s krepitvijo ključne 

kompetence samoiniciativnost in podjetnost pri mladih nima ničesar skupnega.   

 

 

2 Razvijanje ključnih kompetenc zagotavlja emancipacijo posameznika v družbi znanja 
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Strokovnjaki, ki se znanstveno ukvarjajo s pedagogiko, kontinuirano posodabljajo metode 

poučevanja in nadgrajujejo didaktične tehnike z namenom učencem in dijakom ponuditi čim 

kvalitetnejšo obliko poučevanja, ki bo zagotavljala enostavno razumevanje in najučinkovitejše 

pomnjenje, katerega rezultat bo trajno znanje. Gre torej za prizadevanja, naravnana na 

razvijanje učenčevih/dijakovih učnih sposobnosti. Osrednji akter, ki je odgovoren za dijakov 

psihofizični razvoj, je njegov učitelj. Za uspešno vodenje in usmerjanje mladostnikov 

potrebujemo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju podporo v smislu tematskih 

spopolnjevanj. Trenutno so prioritetne znanstvene vsebine, ki razvijajo metodologijo krepitve 

kompetence učenje učenja (KUU); zlasti je tematika aktualna zaradi intervencije Evropske 

komisije, ki je KUU umestila v izbor osmih ključnih kompetenc, pomembnih  za uspešen razvoj 

družbe v  prvi polovici 21. stoletja.  

 

Ključne kompetence, ki jih Evropska komisija priporoča za izvajanje vseživljenjskega učenja, so: 

sporazumevanje v materinem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, matematična 

kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje 

učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest 

in izražanje. Pojem kompetenca se razlaga kot zmožnost ali sposobnost ustrezno ali primerno 

uporabiti rezultate učenja v različnih okoliščinah, kot so izobraževanje, delo, osebni in poklicni 

razvoj. Evropski parlament in Svet kompetenco opredeljuje kot kombinacijo znanja, spretnosti 

in odnosov. Pojem ključna kompetenca je širši in predstavlja sintezo temeljnih spretnosti, ki jih 

vsi ljudje potrebujemo za osebnostno izpopolnitev, dejavno državljanstvo, socialno vključenost 

in zaposljivost. (Povzeto po : Ravbar J., et al., Šmagelj J.: Izvedba četrtega predmeta na poklicni 

maturi – s poudarkom na ključni kompetenci samoiniciativnost in podjetnost: Priročnik za 

učitelje, Ljubljana, Center RS za poklicno izobraževanje, 2015).  

 

Načelo sodobne pedagogike je spodbujati posameznega učenca/dijaka k odkrivanju in 

razvijanju zanj najučinkovitejše učne strategije. Učinkovitost učenja se meri v kvaliteti globinsko 

usvojenega znanja ali trajnega (za)pomnjenja. Za doseganje učnega cilja, doseči znanje z 

razumevanjem, mora biti dijak notranje motiviran, kar pomeni, da ima interes razumeti učno 

snov in željo o njej izvedeti še več. Opisani t. i. kompetenčni pristop izobraževanja pomeni 

novost v teoriji pedagoške znanosti. Njeno presežno vrednost v procesu učenja predstavlja 

metakognitivna sposobnost, ki posameznika poleg sposobnosti zavedanja o lastnem 

spoznavnem procesu usmerja k razvijanju samo regulativnih zmožnosti učenja. Učeči se 

posameznik mora za izvajanje kvalitetnega in učinkovitega učenja poznati in uporabljati različne 

učne strategije, s pomočjo katerih bo lahko samostojno dosegal zastavljene učne cilje in jih 

odgovorno ocenjeval/evalviral. Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih 

učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahtevane 

situacije (Marentič Požarnik, 2000, str. 167).  

 

Osnovna naloga učitelja je v postopnem uvajanju dijakov v svet metakognitivnih sposobnosti 

učenja oziroma seznanjanje s strategijo samouravnavanja učenja. Učiteljev učni cilj je torej 

motivirati učence za učinkovito učenje. Stroka poudarja, da je dijakov interes in zanimanje za 

učno snov najučinkovitejša motivacija za učenje. Za opredmetenje trditve izpostavlja naslednje 

ključne korake: dijak mora poznati učne cilje, ki ga informirajo o količini učne vsebine, ki se jo 
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mora naučiti; kriterije znanja, ki ga informirajo o količini znanja, ki ga mora pokazati/dokazati; 

učne strategije, ki ga usmerjajo v uporabo načinov učenja, s katerimi bo učinkovito dosegel učne 

cilje; in dokaze, ki ga informirajo o načinih dokazovanja doseganja učnih ciljev. 

 

Predstavljena shema učne tehnike gradi na aktiviranju predznanja. Kvalitetno predznanje je 

pogoj, da se dijak »zagreje« za novo informacijo, kajti šele kombinacija obeh področij omogoča 

širjenje in aktiviranje delovnega spomina. Na tej točki vidim sorodne povezave med tehniko 

VŽN, ki jo prakticiram, in novim modelom. 

 

Pomembna didaktična novost učne tehnike samouravnavanja učenja je v učiteljevi aktivnosti, 

da sprotno spremlja dijakov učni napredek in o doseženem znanju dijaka nazorno/podrobno 

informira. Teorija  samo regulacijskega učenja zato temelji na premisi, da bo dijak zaradi 

globoke notranje motivacije uravnal učne strategije in na ta način sledil priporočilom učitelja za 

čim kvalitetnejša udejanjanja učnih ciljev. Strokovni pojem, ki v dveh besedah ilustrira opisani 

pedagoški dialog, ki se v procesu učenja razvije med učiteljem in učencem z namenom doseči 

kvalitetne učne uspehe, se imenuje formativno spremljanje (FS).  

 

Tehnika formativnega spremljanja se na prvi pogled zdi utopična metoda, ki v realni razredni 

atmosferi imaginarne poklicno strokovne šole ni izvedljiva, pa vendar so me teoretična 

dognanja prepričala, da kaže njihove učinke preveriti v praksi. Učitelj 21. stoletja je dokončno 

zaključil s frontalnim poučevanjem, učni proces se odvija na posreden način po principih 

formativnega spremljanja, kjer je učiteljeva vloga predvsem usmerjevalna. Učitelj je mentor, ki 

dijake z dialoškimi tehnikami navaja k samoiniciativnemu odkrivanju novih učnih vsebin. 

S skrbno načrtovanim učnim procesom, kjer je v ospredju aktivnost, ustvarjalnost in originalnost 

posameznega dijaka, ima mladostnik možnost  uspešno razvijati kompetenco samoiniciativnost 

in podjetnost. V sfero pedagogov počasi, ampak vztrajno, prodira uvid, da je mladostnike v 

poklicnih in strokovnih šolah potrebno opremiti s podjetniškimi veščinami in jih podpirati pri 

kreiranju njihove podjetnosti. 

 

Na usposabljanju z naslovom Spodbujanje podjetnosti in podjetništva za razvoj ključne 

kompetence samoiniciativnost in podjetnost smo se udeleženi strokovni delavci s srednjih 

poklicnih in strokovnih šol seznanili s procesno metodo preoblikovanja podjetniške ideje v 

strateški izdelek in najprej spoznali, v čem je razlika med podjetnostjo in podjetništvom. 

Podjetnost je sposobnost posameznika, da udejanji, uresniči svoje ideje; podjetništvo pa 

predstavlja sposobnost posameznika, da rešuje probleme in pričakovanja drugih, ki so za to 

storitev pripravljeni plačati. Podjetništvo je torej aktivnost, ki ima za cilj dobiček.  

 

Metodologija delavnice je temeljila na zelo uspešnem pilotnem projektu Vrata odpiram sam. 

Ob predstavitvi učnih rezultatov, ki so jih s projektom dosegli na BC Naklo, smo bili vsi evforično 

navdušeni. Kolegica Mojca Logar, ki je mimogrede odlična govornica, je kot pozitiven učinek 

projekta izpostavila kreativnost, odgovornost, vztrajnost, visoko motiviranost in timsko 

organiziranost dijakov. Vrat niso odpirali samo dijaki, ampak tudi učitelji. V evalvacijskem 

poročilu Center za poklicno izobraževanje (CPI) ugotavlja pozitivno naravnanost učiteljev, ki so 

z izvajanjem podjetniško naravnanega pouka pridobili izkušnje, katerih pred tem sploh niso 
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poznali. Vzpodbudna je generalna ugotovitev učiteljice iz novomeške pilotne šole, ki pravi, da 

dijakov ne kaže omejevati in ukalupljati v nek sistem, ampak jih je potrebno spodbujati pri 

viharjenju in snovanju inovativnih podjetniških idej.  

 
Torej, veselo na delo…, poskusimo sodelovati pri izgrajevanju samostojnih, podjetniško 
inovativnih in podjetno kreativnih ustvarjalcev prihodnosti … 
 
 
3 Shema učne priprave, ki s formativnim spremljanjem dijaka usmerja v razvijanje  

 podjetniške kompetentnosti 
 
Strukturna ideja letošnjega projektnega tedna je kompozit okoljske in podjetniške vsebine, 
aplicirane na konkretno strokovno temo. Miselna zasnova se glasi: ponovna uglašenost naše 
podeželske kulturne krajine je lahko dosežena s premišljenim upoštevanjem sistemskih rešitev 
trajnostne gradnje in konceptom krožnega gospodarstva, kar predstavlja za ustvarjalce 
prihodnosti  pomembno tržno nišo.  
V nadaljevanju predstavljam shemo učnega sklopa, ki ga nameravam izpeljati v času 
projektnega tedna, v prvi polovica letošnjega aprila.  
 
 

Tabela 1, Shema učnega sklopa 
 

SHEMA UČNEGA SKLOPA 

Splošne 
informacije 

Šola: ŠC Kranj – SESGŠ ŠC Kranj 
Učiteljica: Tatjana Božič Ogrin, univ. dipl. ing. arh. 
Strokovni modul: STAVBARSTVO in Varstvo arhitekturne dediščine (OK) 
Oddelek: 3. GT 
Učna tema/sklop: TRAJNOSTNA GRADNJA  
Podtema: okolje in podjetništvo 
Čas izvedbe: projektni teden (5 ur) 
Učni cilj:   

• Dijaki predznanje o trajnostni gradnji in prostoru uporabijo za 

razvijanje podjetniške ideje v konkretno rešitev, vezano na 

varovanje okolja. 

 

Vsebinski okvir učnega sklopa z elementi formativnega spremljanja (FS) v različnih etapah 
poučevanja: 

Prva etapa 
 

Aktiviranje predznanja 

Učni cilji: 
 

➢ Dijak izdela in predstavi študijo stavbnih členov avtohtone hiše iz 
domačega kraja.  

➢ Dijak vadi delovne operacije na terenu (opazovanje, izbira 
primernega detajla za fotografiranje, skiciranje in zapisovanje 
ugotovitev). 

➢ Dijak razvija natančnost in ročne spretnosti pri opremljanju in 
zlaganju lista A3 z dogovorjenimi tehničnimi domenami. 
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➢ Dijak krepi sistematiko in estetski čut ob strukturiranju strokovne 
vsebine v miselni vzorec. 

➢ Dijak utrjuje uporabo strokovnih pojmov. 
➢ Dijak uri veščine javnega nastopanja v primerni pogovorni slovenščini.  

 

Učni kriteriji: 
 

➢ Opredeljeni in razloženi s predhodno opravljeno praktično vajo 
identične delovne  vsebine – analiza stavbne mase kmečkega dvorca 
Županovšče.  

 

Učne strategije: 
 

➢ Navodila za terensko delo s priporočili o doslednem in natančnem 
opazovanju in obveznem zapisovanju ugotovljenih dejstev. 

 

Učni dokazi: 
 

➢ Izdelava tehničnega dokumenta – papir A3 format, tehnično 
opremljen, izdelan miselni vzorec (MV), v katerem so prioriteta 
študijske skice stavbnih ploskev in njihovih elementov, opremljene s 
kratkim strokovnim komentarjem. 

➢ Predstavitev študije oddelčni skupini.  
 

Povratna  
informacija: 

Oblikovanje kvalitetne povratne informacije po priporočilih stroke 
temelji: 

a) na spodbujanju dijaka k razmišljanju o količini usvojenega znanja; 
b) na priporočanju dijaku, kako dopolniti manjkajoče znanje; 
c) na usmerjanju dijaka k izboljšanju pomanjkljivosti; 
d) na pomoči dijaku k napredovanju. 

 

 Vir dodatnega učenja predstavlja večsmerna povratna informacija, ki 
poteka v treh smereh: 
✓ od učitelja k učencu – razvija se pedagoški dialog za razvijanje 

učnega napredka učenca; 
✓ od učenca k učencu –  z medvrstniškim vrednotenjem se krepi 

znanje vseh protagonistov; 
✓ od učenca k učitelju – s samovrednotenjem učenec učitelju 

dokazuje globino usvojenega znanja. 
 

 Konkretna merila za podajanje povratne informacije po izpeljani učni 
aktivnosti posameznega dijaka: 

- Ali je izkazano dovolj kvalitetno in kvantitetno predznanje?  
- Ali je tehnični izdelek brezhibno opremljen in obdelan? 
- Ali je zgradba miselnega vzorca sistematična in logična?  
- Kaj velja izboljšati pri predstavitvi – javnem nastopanju? 

 

Druga etapa Poglabljanje znanja usvojene učne vsebine: 
 

Učni cilji: ➢ Dijak v strokovni literaturi poišče hišo, ki je obravnavana kot 
identitetna arhitektura njegovega kraja bivanja in v obliki miselnega 
vzorca izpelje komparacijo s predhodno stavbno maso. 

➢ Dijak v strokovnem revijalnem gradivu poišče sodobno arhitekturno 
rešitev, za katero meni, da sodi v lokalno okolje njegovega doma. 
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Svojo odločitev argumentira z izvedbo študije stavbnih kvalitet, ki 
predstavljajo upoštevanje stavbnega izročila. 

➢ Dijak predlaga konstrukcijsko zasnovo in vrsto gradiva, ki odgovarja 
smernicam trajnostne gradnje.  

➢ Dijak na podlagi satelitskega posnetka izdela shemo prostorskega reda 
področja bivanja in razmišlja o morebitni smiselnosti širitve grajene 
strukture. 

➢ Ob zaključku učnega sklopa bo dijak predlagal lokacijo in vsebino 
morebitne širitve grajene strukture.  

 

Učni kriteriji: 
 

➢ Shematična obdelava strokovne vsebine v ilustrativnem izdelku – 
miselnem vzorcu. 

➢ Pričakujejo se izboljšave pomanjkljivosti, na katere je bil dijak 
opozorjen pri prvi učni etapi.  

➢ Kvalitetna skica tlorisa konstrukcijske zasnove z opisom karakteristik 
izbranega trajnostnega gradiva; priporoča se izraženje v obliki 
miselnega vzorca. 

➢ Delovna shema prostorskega reda z opredelitvijo smeri širjenja 
grajene strukture.    
 

Učne strategije: 
 

➢ Navodila za delo z besedilom. 
➢ Navodila za shematično strukturiranje učnih informacij v pisni izdelek 

– MV. 
 

Učni dokazi: 
 

➢ Izdelava tehničnega dokumenta – papir formata A3, tehnično 
opremljen, izdelan miselni vzorec (MV), v katerem so zajete vsebine, 
navedene v učnih ciljih. 

➢ Predstavitev študije oddelčni skupini.  
 

Povratna  
informacija: 
 

Smer: učitelj – učenec 
➢ Informacija o izboljšavah. 
➢ Priporočila za eventualne dopolnitve. 
Smer: učenec – učenec; medvrstniško 
➢ Primerjava in ocenjevanje dela sošolca z lastnim delom. 
Smer učenec – učitelj 
➢ Samovrednotenje izvedenega dela (na kaj je ponosen in kaj bo 

izboljšal). 
 

Tretja etapa Uvajanje novih učnih vsebin: 
 

Učni cilji: ➢ Dijak razmišlja o razvojnih smernicah svojega kraja; v ospredju so 
teme, povezane z okoljem. Nekateri učiteljevi namigi: trajnostna 
gradnja in lokalne arhitekturne kvalitete, manjši proizvodni obrati s 
trajnostnimi gradivi, ohranjanje čiste in neokrnjene narave, skrb za 
vodne vire, razvoj turizma, samooskrba, krožno gospodarstvo … 

➢ Dijak se seznani s podjetniškim modelom od ideje do izdelka. 
➢ Dijak predlaga podjetniško idejo, s katero se lahko izvedejo izboljšave 

na področju lokalnega okolja in prostora. 
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➢ Dijaki v timu razvijejo podjetniško idejo v končni izdelek, ki bo pokrival 
izbrano tržno nišo. 

➢ Posamezni timi pripravijo gradivo za učinkovito predstavitev izdelka 
potencialnim kupcem ali investitorjem.  

 
 

Učni kriteriji: 
 

➢ Aktivna udeležba posameznika v diskusiji na temo okolja in prostora 
(prevzemanje pobud, ponujanje argumentiranih predlogov, 
upoštevanje idej sošolcev). 

➢ Dijak ponudi zanimivo podjetniško idejo na osrednjo vsebinsko temo. 
➢ Dijak si izbere vlogo v timu, ki jo organizirano in disciplinirano opravlja. 
➢ Dijak v timu prispeva s svojo ustvarjalnostjo. 
➢ Dijak prispeva h končni predstavitvi projektne naloge, ki naj bo 

privlačna za potencialnega kupca ali investitorja. 
    

Učne strategije: 
 

➢ Priporočila se vežejo na raziskovanje in posnemanje modelov, ki so 
predstavljeni na spletu. 

➢ Učinkovitost in udarnost končne predstavitve je prepuščena 
inovativnosti posameznega delovnega tima.  
 

Učni dokazi: 
 

➢ Inovativnost podjetniške ideje. 
➢ Obdelava gradiva s spleta. 
➢ Priprava osnutka kanvasa poslovnega modela. 
➢ Koncept zaključnega govora. 

 

Povratna  
Informacija: 
 

Smer: učitelj – učenec (skupina) 
➢ Informacija o odličnih dosežkih. 
➢ Priporočila za eventualne dopolnitve. 
➢ Informacija o potrebnih izboljšavah. 
Smer: učenec – učenec; medvrstniško (tim : tim) 
➢ Informacija o kvaliteti rešitev. 
➢ Primerjava z delom v lastni skupini. 
Smer učenec – učitelj oz. skupina - učitelj 
➢ Samovrednotenje izvedenega dela (na kaj so ponosni in kaj bi lahko  

izboljšali). 
 

 

 
Tabela 2, Shema učne priprave 

 

Shema učne priprave za konkretno uro:  
Osrednja vsebina = KANVAS POSLOVNEGA MODELA 

Uvod: 
(10 minut) 

✓ Motivacijska misel na učno temo. 
✓ Evidenca učne ure. 
✓ Pod Vem (tehnika VŽN) dijaki zapišejo vsaj tri pojme, ki naj bi 

razlagali pomen izraza poslovni model. 
✓ Diskusija o zapisanem. 

  

Osrednji del: ✓ Dijaki na spletu poiščejo primere kanvasa poslovnega modela. 
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(20 minut) ✓ Skupinska analiza vzorčnega modela. 
✓ Učiteljica: usmerjam h kritičnemu medvrstniškemu vrednotenju, 

podajam povratne informacije o rezultatih. 
✓ Organiziranje delovnih timov. 
✓ Izvedba osnutka aplikativnega dokumenta, vezanega na izbrano 

poslovno idejo. 
 

Zaključek: 
(15 minut) 

✓ Vsaka skupina predstavi določen segment kanvasa, za katerega je 
mnenja, da je za izvedbo njihovega produkta najpomembnejši. 

✓ Učiteljica: spodbujam medvrstniško vrednotenje – dijakom 
priporočam »uporabo dveh zvezdic in enega oblačka« (dve 
pozitivni dejstvi in eno, ki ga je potrebno še dodelati); komentiram 
kvaliteto medvrstniškega vrednotenja; podajam povratno 
informacijo o izvedbi naloge (poročanje in aktivnost pri 
medsebojnem vrednotenju). 
  

Učni cilji: ✓ Dijaki spoznajo pojem kanvas poslovnega modela. 
✓ Dijaki poznajo vsebino kanvasa poslovnega modela. 
✓ Dijaki znajo predvideti prioritetne parametre kanvasa za poslovni 

uspeh lastnega produkta. 
✓ Dijaki vadijo izrekati kritične, argumentirane sodbe o delu 

vrstnikov. 
✓ Dijaki se urijo v iskanju in  predlaganju izboljšav. 

 

Evalvacija ure: ✓ Izvedba samovrednotenja: 
Ali sem motivirala dijake? 
Ali sem dosegla učne cilje? 
Kaj moram izboljšati? 
 

 
 
4 Vizija prihodnosti 
 
Predstavljena shema učnega sklopa vsebuje didaktične elemente, ki naj bi pri dijakih sprožili 
motivacijo za samouravnavanje učenja (razvijanje kompetence učenje učenja), učna vsebina pa 
vključuje segmente izvedbe poslovnega izdelka, s čimer naj bi dijaki krepili ustvarjalnost in 
podjetniške veščine (razvijanje kompetence samoiniciativnost in podjetnost). 
Za posodobitev še ne povsem »izpiljene« zgradbe učne ure sem se odločila, ker verjamem v 
praktični uspeh ciljnih novosti obeh ključnih kompetenc. Že z uporabo tehnike VŽN uspem 
motivirati dijake, da aktivno sodelujejo pri pouku. V primerih, ko je  klima nadpovprečna, so 
učni rezultati dobri in zadovoljstvo obeh polov procesa zagotovljeno.  
 
Ključno področje, kjer vidim potrebo po dodatni angažiranosti, je usmerjevalna vloga učitelja in 
dosledno spremljanje učnega napredka posameznega dijaka. Učno tehniko kaže dosledno 
vključevati v delovni proces po celotni vertikali izobraževalnega programa in na to izdelati 
analizo rezultatov. 
 



 
 

210 
 

Izvedbe vsebine učnega sklopa še ne morem ovrednotiti, ampak pričakovanja so optimistična. 
Dijake želim tako »potegniti« v učni proces, da bodo uživali pri kreiranju originalnih rešitev 
zastavljene naloge. 
 
Srečanje udeležencev mednarodne konference Ustvarjanje Prihodnosti 2018 pričakujem z 
upanjem, da bom lahko predstavila primer dobre prakse, kako ustvarjalce prihodnosti 
opolnomočiti v zavedanju, da je razvijati kompetence vseživljenjskega učenja nujnost in 
realnost sodobnega časa. 
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UČNA SKLOPA ANTIKA IN SREDNJI VEK TER LJUDSKO SLOVSTVO V LUČI 

INOVATIVNE PEDAGOGIKE 

Literary topics Antiquity and the Middle Ages in accordance with formative 
assessment 1:1 
 
Maja Jošt, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 
 
 
Povzetek 

Učna sklopa antika in srednji vek ter ljudsko slovstvo v 1. letniku srednjega strokovnega 
izobraževanja, smer tehnik mehatronike,  sta bila izvedena v skladu s cilji projekta Inovativna 
pedagogika 1:1. Dijaki so mobilne naprave uporabili kot podporo različnim učnim strategijam, 
prav tako pa je bil pouk zasnovan po načelih formativnega spremljanja; dijaki so bili soudeleženi 
pri določanju in razumevanju namenov učenja in kriterijev za uspeh,  izvedene so bile dejavnosti 
v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju, zagotavljanje  povratnih informacij, 
medvrstniško vrednotenje in ob koncu sklopa samoevalvacija. Izbrane strategije spodbujajo 
inovativno učno okolje, hkrati pa so povezane z učnimi cilji. 

Ključne besede: inovativno učno okolje, IKT, formativno spremljanje. 
 
Abstract 
 
Syllabus topics Antiquity and the Middle Ages in the first year of Upper secondary vocational 
education, programme mechatronics technician, were  carried out in accordance with the 
principles of formative assessment 1:1. In addition to the students using their mobile electronic 
devices to support various other learning strategies, the lesson was designed in accordance 
with the principles of formative assessment; namely, the students participated in defining and 
understanding the teaching goals and success criteria. Furthermore, we performed activities 
that enabled students to obtain evidence of learning, feedback, peer assessment and self-
assessment at the end of the syllabus topic. The selected strategies encourage innovative 
learning environment as well as tie in with the teaching goals.  
 
Keywords: innovative learning environment, ICT, formative assessment 
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1 Uvod 

Problem pouka v današnji srednji šoli je, da so dijaki preveč pasivni, premalo motivirani, niso 

soudeleženi pri razumevanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti, prav tako ne pridobivajo 

dovolj povratnih informacij, da bi postali v procesu učenja bolj aktivni oz. da bi  odgovornost za 

znanje/neznanje prevzeli nase. Mobilne telefone med uro uporabljajo za preganjanje dolgčasa, 

brskajo po spletnih straneh in družbenih omrežjih.  

Pri obravnavi omenjenih sklopov iz književnosti sem črpala znanje, pridobljeno v 2 projektih, 

Učenje učenja, Zavoda za šolstvo RS, v katerem sem sodelovala v letih 2014-2016,  v njem sem 

se seznanila s poukom po načelih formativnega spremljanja, ki mi je odkril nov pristop 

poučevanja, v katerem dijak aktivno sodeluje, je soudeležen pri določanju in razumevanju 

namenov učenja in kriterijev za uspeh.  Izkušnje in najnovejši izsledki raziskav kažejo (Holcar 

Brunauer, 2016, str. 24), da z vključitvijo dijakov v uravnavanje lastnega učenja in s 

spodbujanjem sodelovalnega učenja dijaki postajajo bolj aktivni v procesih pridobivanja znanja, 

prevzemajo večjo odgovornost za svoje učenje ter postanejo soustvarjalci vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

S projektom Inovativna pedagogika1:1 pa sem se seznanila v letošnjem šolskem letu. Projekt 

poleg uvajanja elementov formativnega spremljanja poudarja zlasti uporabo mobilnih naprav v 

podporo različnim učnim strategijam (Inovativna pedagogika, 2017). 

Model pouka, zasnovan po načelih FS in podprt z uporabo mobilnih naprav,  sem preizkusila pri 

pouku književnosti, odločila sem se za tematska sklopa antika in srednji vek ter ljudsko slovstvo 

v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, smer tehnik mehatronike. Izbrane strategije 

spodbujajo aktivne oblike pouka, hkrati pa so povezane z učnimi cilji. 

Moj cilj je bil z novim modelom poučevanja doseči pri dijakih višjo motivacijo za delo in boljše 

rezultate pri ocenjevanju. 

V članku bom sklopa antika in srednji vek ter ljudsko slovstvo predstavila tako, da bodo najprej 

na vrsti dejavnosti v razredu, s katerimi sem aktivirala predznanje dijakov, nato skupno 

postavljanje ciljev in kriterijev uspešnosti, dejavnosti, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o 

učenju, zagotavljanje povratnih informacij, medvrstniško vrednotenje in samoevalvacijo. 

Predstavljena bodo tudi mobilna orodja, s pomočjo katerih smo določene principe FS podprli. 

 

 

2 Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanju namenov učenja in kriterijev za 
uspeh 
 

 
2.1 Aktiviranje predznanja 
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Dijaki so predznanje sklopa antika aktivirali tako, da so s svojimi mobilnimi telefoni rešili kviz v 
programu Kahoot. Kviz je obsegal 10 vprašanj na temo antike. Na koncu so ugotovili, da o antiki 
ne vedo dovolj in da bo  dodatno znanje potrebno pridobiti. 

 

 

Slika 1: Aktiviranje predznanja o antiki z orodjem Kahoot (Vir: lasten) 

 

 Predznanje v sklopu srednji vek ter ljudsko slovstvo pa so aktivirali tako, da so narisali pet stvari, 
ki jih asociirajo na srednji vek, spomnili so se filmov, katerih tema je srednji vek, predlagali so 
ogled predfilma Nebeško kraljestvo, in razmišljali, s katerimi predmeti bi lahko povezali sklop 
srednji vek. Prišli so do ugotovitev, da bi sklop lahko povezali z zgodovino, tehniko in geografijo. 

 
Slika 2: Risanje asociacij na temo srednji vek (Vir: lasten) 

 
2.2 Postavljanje ciljev 
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Dijakom sem v obliki tabele predstavila učne cilje za sklop antika iz učnega načrta ter probleme 
in izzive, s katerimi se bodo pri obravnavi sklopa srečali. Cilje smo skupaj prebrali in komentirali, 
dijaki pa so poskušali na osnovi učnih ciljev oblikovati kriterije uspešnosti, minimalni standard 
za sklop je bil na listi že zapisan. 

 

 

Slika 3: Ugotavljanje kriterijev uspešnosti (Vir: lasten) 

 

 
3 Priprava dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju 
 
Navedla bom nekaj dejavnosti, s katerimi smo v okviru književnih sklopov pridobivali dokaze o 
učenju. 
 
3.1 Dijaki preberejo mit o trojanski vojni in na podlagi besedila oblikujejo zaporedje dogodkov. 
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Slika 4: Zaporedje dogodkov v Mitu o trojanski vojni (Vir: lasten) 

 
3.2 Dijaki razmislijo o razlikah med antiko in srednjim vekom ter pri zapisu uporabijo grafični 
organizator ribjo kost. 

 
 

 
 

Slika 5: Primerjava družbenih razmer v antiki in srednjem veku (Vir: lasten) 

 
3.3 V učbeniku Umetnost besede 1 preberejo besedilo o srednjeveški književnosti ter pri 

izpisovanju podatkov oblikujejo primerjalno matriko. 
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Slika 6: Primerjava srednjeveške književnosti s primerjalno matriko (Vir: lasten) 

 

 
3.4 Ogledajo si film o Brižinskih spomenikih in poslušajo zvočni posnetek II. Brižinskega 
spomenika. Določajo temo, motive, sporočilo in slogovna sredstva II. Brižinskega spomenika. 
 
3.5 Preberejo pesem trubadurke Comtesse de Die: Zapeti moram, česar ne želim in po učiteljevi 
razlagi sami določajo motive, temo, sporočilo, slogovna sredstva in jih zapišejo. 
 
3. 6 Po učiteljevi interpretaciji ljudske Desetnice in Desetnice Svetlane Makarovič besedili 
analizirajo in primerjajo, v krajšem zapisu  nakažejo spremembo motiva iz ljudskega slovstva. 
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Slika 7: Primerjava Desetnic, ljudske in Svetlane Makarovič (Vir: lasten) 

 
 
3.7 Ob koncu obravnave vseh treh sklopov dijaki s pomočjo orodja Padlet izdelajo plakat. 
 
Vsaka od 6 skupin dobi nalogo, da poišče 3 ključne besede na dano temo (antika, srednji vek, 
ljudsko slovstvo) in jih dopolni z ustreznimi podatki (fotografijami, videi). Prav tako se mora 
posvetovati z drugo skupino, ki ima isto temo, da se ključne besede ne bi podvajale. 
 
Dijakom kot vir podatkov služijo učbeniki za književnost, lastni zapiski in podatki s spleta. 
 
Učitelj jih med izdelavo plakata usmerja in jim je na voljo za zagotavljanje povratnih informacij. 
 
Na koncu ure je nastal plakat, ki so ga dijaki z učiteljem naslednjo uro vsebinsko uredili in 
pravopisno popravili. Dostop do plakata imajo vsi dijaki tega razreda in jim služi kot pripomoček 
za ponavljanje. 
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Slika 8: Plakat v orodju Padlet, primerjava literarnih obdobij (Vir: lasten) 

 
 
4 Zagotavljanje povratnih informacij 

 
Učitelj vse navedene dejavnosti v obliki grafičnih organizatorjev, ko dijaki zaključijo s svojim 
delom, tudi komentira in GO oblikuje tudi sam na tablo. Dijaki lahko svoje morebitne napake 
popravijo in učitelju zastavijo vprašanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi. 
 
Prav tako učitelj vsem dijakom pregleda nalogo v zvezi z II. Brižinskim spomenikom, pesmijo de 
Die in primerjavo obeh Desetnic ter zagotovi povratno informacijo. 
 
Med izdelavo plakata z orodjem Padlet dijake usmerja in jim je vse čas na voljo za zagotavljanje 
povratnih informacij. 
 
5 Medvrstniško vrednotenje 
 
5. 1 Med izdelavo plakata na koncu sklopa dijaki sodelujejo v 6 skupinah po 5 dijakov. Sami 
iščejo ključne besede na določeno temo in jih dopolnjujejo s podatki, pri tem sošolec sošolca 
tudi vrednoti. Prav tako pa se morajo skupine, ki imajo isto temo, med seboj posvetovati, da 
se ključne besede ne bi podvajale. 

 
 5.2 Za ugotavljanje posameznih ravni razumevanja uporabljamo vprašanja. Ta delimo s 
psihološkega vidika glede na miselne procese, ki jih sprožajo, v vprašanja nižje in višje ravni. 
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Vprašanja nižje ravni zahtevajo samo reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in dejstev, 
vprašanja višje ravni pa sprožijo višje miselne procese, kot so analiziranje, primerjanje, 
sintetiziranje. S tem ustvarjajo novo znanje (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 165, 166). 
 
Ob koncu sklopa dijaki s pomočjo glagolov, ki jih dobijo na listu, sestavijo vprašanja na treh 
ravneh razumevanja (informativno, interpretacijsko, kritično) za ustno ocenjevanje znanja.  
Nastane več sklopov vprašanj, ki jih učitelj po potrebi še dopolni in zapiše. Pri ocenjevanju vsak 
potegne listek, na katerem so tri vprašanja, prvo vprašanje se nanaša na 1. raven razumevanja, 
drugo na 2. raven razumevanja in tretje na 3. raven razumevanja. 

 
Slika 9: Vprašanja za ustno ocenjevanje na treh ravneh razumevanja (Vir: lasten) 

 
 

6 Samoevalvacija 
 
Dijaki ob zaključku sklopa izpolnijo vprašalnik s štirimi vprašanji. 
 

Tabela 1: Anketni vprašalnik 
 

1 V katerem literarnem delu od 
obravnavanih si najbolj užival in 
zakaj? 

 
 
 
 

2 Katero literarno delo ti je 
povzročalo največ težav in zakaj? 
 

 

3 Je bilo pri obravnavi katerega od 
sklopov kaj zabavnega? 
 

 

4 Bi lahko izpostavil kakšno 
dejavnost, ki te je pri obravnavi 
sklopov navdušila? 
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Najbolj zanimiv se jim je zdel odlomek iz Iliade (boj med Ahilom in Hektorjem), ker smo gledali 

tudi insert iz filma Troja, na 2. mestu pa je presenetljivo Kralj Ojdip zaradi zanimive vsebine. 

Največ težav so jim povzročali Brižinski spomeniki, ker jih niso razumeli.  Najbolj zabavno je bilo 

risanje asociacij na srednji vek na začetku obravnave sklopa in ogled filmskih insertov iz Troje. 

Dejavnost, ki jih je pri obravnavi sklopov navdušila, pa je izdelava plakata z orodjem Padlet. 

7 Zaključek 
 
Izvedba sklopov antika in srednji vek ter ljudsko slovstvo po načelih formativnega spremljanja, 
podprta z IKT, je bila uspešno izvedena, vendar verjetno ne bi bila, če ne bi prej oblikovala 
kvalitetnega osnutka. 
 
Kriterije uspešnosti smo oblikovali skupaj z dijaki in tako cilje iz učnega načrta spremenili v 
dijakom razumljive trditve. Sama sem take kriterije s tem razredom oblikovala že drugič in je 
delo potekalo nekoliko hitreje.  
 
Dijaki so že sami znali izbrati primeren grafični organizator glede na obravnavano besedilo.  
 
Povratne informacije so nujne za dijakov napredek, zato naloge vedno pregledujem in so del 
minimalnega standarda. 
 
Dijaki so prvič sestavljali vprašanja na treh ravneh razumevanja za ustno ocenjevanje in so delo 
opravili skoraj samostojno. Ugotovili so, da sestavljanje vprašanj vsekakor ni lahko in da moraš 
najprej zelo dobro poznati obravnavano snov. 
 
Pri samoevalvacijskem vprašalniku sem pričakovala odpor, vendar so odgovarjali zavzeto. 
 
Obravnava pouka književnosti skorajda pri vseh sklopih poteka po načelih FS. Novost je to, da 
je sedajo to učno okolje podprto tudi z IKT in tako omogoča implementacijo inovativne 
pedagogike 1:1. Dijaki so nova orodja sprejeli z navdušenjem, bili so veliko bolj motivirani za 
delo, nihče se ni dolgočasil, mobilne telefone so lahko uporabili za pridobivanje novega znanja 
in usvajanje novih kompetenc. 
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PRIMERI UPORABE IKT PRI DELU Z RANLJIVIMI SKUPINAMI 

Examples of using ICT in work with vulnerable groups 
 
Romana Kolar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
 
 
Povzetek 
 
V zadnjih letih poučevanja vse več časa posvečam motiviranju dijakov in iskanju primerov dobrih 
praks pri poučevanju. Na spletu obstaja ogromno orodij, pripravljenih gradiv, poučnih iger, itd., 
ki pomagajo motivirati. Pri poučevanju srednješolcev na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana 
(v nadaljevanju ZGNL) pri pouku veliko uporabljam IKT. V razredu imam običajno zelo različno 
populacijo dijakov in s tem tudi zelo različne prilagoditve, primanjkljaje, želje in cilje. V času 
mojega pedagoškega dela sem ugotovila, da ne glede na to, kako so si dijaki med seboj različni 
imajo skupno točko. Veselje do igranja igric. 
 
Med vsemi orodji sem odkrila portal Educaplay, kjer igre pripraviš sam. Na voljo je več možnosti, 
kot so: križanke, spomin, interaktivne vsebine, puzzle, povezave, iskanje besed, kvizi, itd.  
 
Ključne besede: motivacija, Educaplay, igra, pouk. 
 
 
Abstract 
 
Over the last few years I have been spending more time to motivate students by presenting them 
with good teaching practices. A plethora of tools, prepared material, games and other utilities 
can be found online which enable us to teach primary school topics in a more interesting way. 
During my teaching sessions at ZGNL I often use ICT (Information and Communication 
Technologies). We have a varied population of students and thus various goals, ideas, deficits 
and adaptations. My teaching practices have taught me that despite all the differences between 
the students, they all share one common interest – playing games. 
 
I have found a webapplication named Educaplay, where you can create your own games. The 
user can create various types of games from crosswords, memory games, interactive games, 
puzzles, connections, word formation, quizzes etc. 
 
Keywords: motivation, Educaplay, games, teaching. 
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1 Uvod  
 
Dijaki, ki se izobražujejo na ZGNL, imajo različne posebne potrebe: gluhoto, naglušnost, govorno 
jezikovne motnje, motnje avtističnega spektra. Veliko jih ima tudi motnje pozornosti.  
Oddelki so manjši od običajnih, v relativno majhni učilnici istočasno spremljajo pouk dijaki s 
popolnoma različnimi težavami. Zaradi manjšega števila dijakov v nekaterih programih, se ti pri 
strokovnih predmetih kombinirajo z drugimi letniki iste smeri. Tako zaradi omenjenega prihaja 
do velikih razlik v znanju, motivaciji, željah in sposobnostih.  
 
Da bi šolsko delo postalo razgibano, da bi se lahko približali vsakemu posamezniku in ga na svoj 
način motivirali, smo začela uporabljati spletno aplikacijo Educaplay. Kot je napisal Lük: 
»Tradicionalne metode učenja z enosmernim podajanjem znanj ne zadovoljujejo vse večjih 
potreb po ustvarjalni družbi. Nadomestiti jih morajo metode, kjer bo dovolj pozornosti 
posvečene tudi refleksiji, presoji, odzivu in sodbi mladega človeka.« (Lük, 2016, str. 1) Educaplay 
uporabljamo kot motivacijsko orodje v uvodnem delu ure, kot orodje za preverjanje in 
utrjevanje znanja, včasih pa samo za sprostitev ob koncu šolske ure. 
 
 
2 Educaplay 

 
2.1 O spletnem mestu Educaplay  
 

 
Slika 35: Logotip spletnega mesta Educaplay 

 
Danes lahko najdemo ogromno dobrih spletnih mest, ki omogočajo ustvarjanje spletnih učnih 
gradiv, vendar le redka omogočajo tako raznolike možnosti kot Educaplay. Educaplay je 
brezplačna spletna aplikacija, kjer lahko enostavno pripravimo različne vrste multimedijskih 
učnih dejavnosti, katere lahko kasneje vdelamo v lastno spletno mesto. Edina stvar, ki jo 
potrebujemo, je spletni brskalnik s flash vtičnikom. Pripravimo lahko različne dejavnosti 
oziroma aktivnost: 

- kvize, 
- dialoge, 
- skrite besede, 
- zemljevide, 
- puzzle, 
- spomin, 
- … 
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Slika 36: Izbor aktivnosti 

Educaplay omogoča beleženje statistike, rezultatov, večjezične dejavnosti, ustvarjanje skupin, 
delitev vaj na socialnih medijih, itd. 
 
 
2.2 Začetek  
 
Educaplay najdemo na spletnem naslovu https://www.educaplay.com/, kjer lahko ustvarimo 
popolnoma nov račun, ali se prijavimo s Facebook, Google ali Microsoft računom. Po prijavi 
lahko takoj pričnemo z uporabo javnih aktivnosti, ki so jih pripravili drugi uporabniki ali 
pripravimo lastne aktivnosti.  
 
Priprava vsake posamezne aktivnosti je na spletni strani podrobno razložena v video vodičih. 
Vsaka aktivnost ima prikazan tudi primer. 
 

 
Slika 37: Primer strani z video vodičem 

 
Educaplay beleži tudi rezultate, ki se lahko enostavno izvozijo v MS Excel.  
 
 
2.3 Preverjanje znanja z Educaplay 
 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 
govori, da mora učitelj znanje preverjati pred, med in ob koncu obravnavanih učnih vsebin,  pri 
tem pa lahko uporablja različne načine preverjanja znanja. 
 
Na ZGNL imamo v oddelkih hkrati dijake s popolnoma različnimi posebnimi potrebami. Učitelji 
moramo tako preverjanja, kot ocenjevanja znanja prilagajati posameznikom. Velikokrat je 
klasično preverjanje znanja premalo. Preverjanje znanja se največkrat izvede med šolsko uro, 
dijak pa velikokrat nima možnosti dodatnega preverjanja znanja doma. Educaplay nam 

https://www.educaplay.com/
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omogoča ravno to. Preverjanje, ki ga pripravimo z eno ali več aktivnostmi v spletni aplikaciji 
Educaplay lahko dijaki doma rešujejo večkrat. Naloge znotraj posamezne aktivnosti se lahko 
naključno izvajajo in so ob vsaki ponovitvi v drugačnem vrstnem redu, kar preprečuje 
avtomatizacijo pri iskanju odgovorov. Zahtevnost posameznih aktivnosti lahko stopnjujemo z 
dodatno omejitvijo časa. Po potrebi lahko za gluhe dijake vstavimo video navodila v slovenskem 
znakovnem jeziku (v nadaljevanju SZJ). Gluhi dijaki na ZGNL imajo pravico do tolmačenja v SZJ 
in z dodanimi video navodili jim to tudi omogočimo. Dijaki, katerim se po odločbi o usmerjanju 
ne ocenjujejo pravopisne napake ali imajo zapisovalce, imajo s omenjenim načinom preverjanja 
znanja možnost reševanja nalog brez lastnih zapisov. Tistim, ki imajo dodeljene bralce, pa lahko 
preverjanje olajšamo z dodanimi glasovnimi navodili. Dijaki lahko uporabijo tudi možnost 
prikaza aktivnosti v celozaslonskem načinu, kar poveča preglednost, hkrati pa lahko uporabljajo 
vse pripomočke, ki jim jih za lažje delo omogoča uporaba računalnika.  
 
Educaplay največkrat uporabljamo ravno v namene preverjanja znanja. Zaradi specifike 
poučevanja (strokovni predmeti s področja računalništva ter posamezne posebne potrebe), 
večino aktivnosti pripravljamo sami. Zaradi lažje organizacije in kasnejše komunikacije za vsak 
letnik ustvarimo ločene skupine. Posamezne uporabnike v skupino dodamo s povabilom preko 
e-naslova.  
 
V nadaljevanju predstavljamo uporabo nekaterih aktivnosti, ki se jih trenutno poslužujemo na 
srednji šoli ZGNL. 
 
 
2.3.1 Zapolni polja 
 
V prvem koraku priprave nove aktivnosti nas čaka okno za izbiro aktivnosti, naslov in opis ter 
določitev zahtevnosti oziroma priporočene starosti uporabnika. 
 

 
Slika 38: Začetno okno izbire aktivnosti 
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Pri aktivnosti Zapolni polja bo uporabnik imel izpisano besedilo s praznimi prostori, kamor  bo 
moral vstaviti besede, ki so mu na voljo. Da ne prihaja do zapisa sopomenk, posamezne možne 
besede določimo sami. 
 
V postopku priprave zapišemo navodilo naloge, število poskusov, ki jih bo posameznik lahko 
imel, morebitno časovno omejenost ter način zapolnitve prostih mest (pisanje ali klik). Za ZGNL 
imamo kar nekaj dijakov s težjo obliko disleksije3, ki jim možnost izbire besede s klikom 
predstavlja potrebno prilagoditev za doseganje zadovoljivih rezultatov. 
 
V spodnjem delu okna zapišemo celotno besedilo, vključno z besedami, ki jih bodo uporabniki 
aktivnosti morali poiskati. V naslednjem koraku odstranimo željene besede iz teksta. Aktivnosti 
lahko dodamo še značke za lažje iskanje ter jo objavimo. 
 

 
Slika 39:Izbira besed za izločanje 

 
 

2.3.2 Križanke 
 
V križanke lahko dodamo opis besed, slikovni ali glasovni prikaz, kar omogoča dijakom s 
posebnimi potrebami nemoteno reševanje. Ob dodajanju novih besed se nam sproti izpisuje ali 
sistem z naborom naših besed križanko že lahko ustvariti ali ne. Ko imamo besedišče, ki 
omogoča izdelavo križanke, se nam izriše njen predogled. Vsaki besedi lahko dodamo tudi gumb 
pomoči. Prav tako lahko omejimo čas reševanja križanke ter tako še dodatno povečamo 
zahtevnost reševanja. Educaplay v svoji brezplačni različici ne podpira šumnikov, kar je 
potrebno upoštevati tudi pri pripravi križank.  
 
 

                                                           
3 »Disleksija je specifična učna težava, ki prizadene predvsem veščine pismenosti in jezika.« 

(Černe, b.d., odst. 1) 
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Slika 40: Primer osnovne križanke 

 
 
2.3.3 Kviz 
 
Pri kvizu gre za klasičen način odgovarjanja na zastavljena vprašanja. Uporabniki lahko izbirajo 
med nanizanimi možnimi odgovori, med katerimi uporabnik izbere enega ali več, lahko pa se 
jim omogoči zapis odgovora na črto. Vprašanja so lahko razvrščena naključno ali vedno v istem 
vrstnem redu. Določimo lahko potreben odstotek pravilnih odgovorov, da je test opravljen. Prav 
tako lahko nastavimo preverjanje rezultatov ter končno povratno informacijo, glede na število 
pravilnih odgovorov. Sistem vsakemu pravilnemu odgovoru avtomatsko dodeli eno točko. 
 
Na ZGNL smo poskusno izvedli tudi ocenjevanje znanja s pomočjo kviza, ki se je izkazalo za 
odlično možnost preverjanja teoretičnega dela učne snovi. Dijakom smo omogočili izbiro 
ocenjevanja s pomočjo kviza ali klasično na papirju. Vsi dijaki so se odločili za ocenjevanje preko 
aplikacije Educaplay. Rezultati so bili vzpodbudni. Pri naslednji uri smo dijakom enaka vprašanja 
zapisali na papir. Dijaki so morali odgovoriti na vprašanja v 10 minut daljšem časovnem obdobju, 
kot so ga imeli na voljo pri odgovarjanju na spletu. Če bi dijake ocenjevali na podlagi pisnih 
rezultatov, bi bile njihove ocene enake oziroma slabše, kot so bile, ko smo jih ocenjevali preko 
spletne aplikacije Educaplay. Pri tem moramo upoštevati še dejstvo, da so vprašanja in 
odgovore videli že drugič. Dijaki so bili seznanjeni z obema rezultatoma. S pomočjo evalvacije 
in pogovora o obeh načinih reševanja, pa smo prišli do odgovora, da so dijaki bili bolj sproščeni 
pri odgovarjanju preko spleta, čutili so manjši pritisk, sam način ocenjevanja pa se jim je zdel 
prijaznejši in zanimivejši.    
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Slika 41: Primer točkovanja ter obvestila o oceni 

 
Educaplay nam omogoča tudi izpopolnjeno različico kviza. Pripravimo lahko video kviz. 
 
 
2.3.4 Iskanje parov 
 
Dejavnost pri kateri imamo dve možnosti priprave. Aktivnost lahko pripravimo tako, da 
uporabnik v dveh stolpcih nanizane besede, stavke, slike ali drugo med sabo povezuje, ali 
oblikujemo skupine s ključnimi besedami, ki jih uporabnik izbere glede na določeno skupino.  
 

 
Slika 42: Izbira načina iskanja parov 

 

 
Slika 43: Primer uporabe skupin 

 
 
2.3.5 Spomin 
 
Educaplay nam omogoča izdelavo klasične igre spomin. Kjer uporabniki poleg med iskanjem 
ustreznih parov utrjujejo snov, hkrati pa urijo še spomin. Spomin je lahko različno zahteven, 
odvisno od določenega števila parov. Kot večino aktivnosti, ga lahko časovno omejimo. Pri 
pripravi pa lahko uporabljamo tako slikovni kot besedilni prikaz. 
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Slika 44: Primer aktivnosti spomin 

 
 
3 Zaključek  
 
Pred uporabo Educaplay smo veliko časa porabili za iskanje novih metod in načinov poučevanja 
ter utrjevanja znanja. Pri poučevanju dijakov s posebnimi potrebami smo se vedno znova 
srečevali z omejitvami, ki so jih različne spletne aplikacije imele. Poleg zelo enostavne uporabe 
je najpomembnejša prednost Educaplay uporaba različnih multimedijskih vsebin. Omogočena 
je kombinacija hkratne uporabe videa, zvoka, slikovnih materialov in besedila, kar nam daje 
možnost, da vprašanja prilagodimo različnim potrebam. Educaplay so hitro sprejeli tudi dijaki. 
Kljub začetnemu strahu oziroma pritisku, ki so ga nekateri čutili predvsem zaradi časovnih 
omejitev posameznih aktivnosti, je preverjanje znanja s pomočjo različnih aktivnosti že prišlo v 
navado. Dijaki so se bolj povezali v smislu izmenjave idej ter pogovora o vprašanjih, ki so jih 
dobili. Predvsem se kaže večja motivacija za aktivnosti, ki omogočajo tekmovalnost.  
 
S kvizom smo izvedli že prva teoretična ocenjevanja znanj pri predmetu Vzdrževanje in 
postavitev podatkovnih baz. Rezultati so bili nad pričakovanji. Dijaki so dosegli enak oziroma 
boljši rezultat, kot bi ga imeli, če bi ocenjevanje potekalo klasično z odgovarjanjem na vprašanja 
zapisana na listih. V prihodnje si želimo več takšnih ocenjevanj, saj se s tem načinom 
razbremenimo tudi subjektivnega ocenjevanja znanja ter morebitnih napak pri ocenjevanju.  
 
Na ZGNL Educaplay uporabljamo razmeroma kratek čas, zato trenutno še veliko časa namenimo 
pripravi posameznih aktivnosti. V prihodnje želimo pripraviti več multimedijskih aktivnosti, ki bi 
našim dijakom omogočile potrebne prilagoditve pri njihovi uporabi.  
 
Brezplačna različica Educaplay nam ne omogoča vseh možnosti, ki jih aplikacija ponuja sicer. Za 
zahtevnejše uporabnike so na voljo še drugi plačljivi paketi.  
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FORMATIVNO NAD BRANJE 

Dealing with writing by using formative assessment 
 
Simona Merljak , OŠ Orehek Kranj 
 
Povzetek 
 
Zanimanje za branje upada in z reševanjem tega problema se na različne načine spopadamo 
tudi v šolah. S projektom Rastem s knjigo se je vanj vključila tudi država – vsako leto 
sedmošolcem in dijakom prvih letnikov podari knjigo slovenskega avtorja. Knjiga je po tematiki 
aktualna in zanimiva, zato jo na šoli že več let vključujemo med obvezno domače branje. Zadnji 
dve leti pa smo nanjo navezali tudi pisanje šolskega spisa. Učenci dobijo pred branjem bralni 
dnevnik, ki jim pomaga, da so že med branjem pozorni na besedišče, slog, glavne osebe, 
dogodke, čas in kraj dogajanja … V šoli sledijo razgovori o vsebini, branje in pregled dnevnikov 
(tudi pravopisen). Priprave na pisanje šolskega spisa se lotimo formativno. Učenci morajo doma 
napisati spis, nato skupaj izdelamo kriterije za t. i. »dober spis«. Spise sovrstnikov učenci 
vrednotijo sami – na ta način širijo besedišče, spoznavajo različne sloge pisanja, pridobivajo nove 
ideje. Svoje mnenje o prebranem spisu morajo tudi zapisati. Rezultat dela po dveh letih je 
vzpodbuden, saj so učencem take ure zanimive in ocene dobre.  
 
Ključne besede: formativno spremljanje, domače branje, spis 
 
Abstract 
 
The interest for reading is in decline and solving this problem is being addressed in different 
ways in schools. The government has also addressed that issue - every year, seventh grade 
pupils and students of the first year of secondary school are given a book by a Slovenian 
author. The book is contemporary and interesting in topic, so it has been included in the 
compulsory reading for several years at school. For the last two years, we have also linked to it 
the writing of the essay. Students are given a reading diary, which helps them to pay attention 
to the vocabulary, style, main characters, events, time, and place of the event while reading. 
At school, conversations about content, reading and review of diaries (also spelling) take 
place. Preparations for essay writing are done formatively. Pupils need to write an essay at 
home, then we together make criteria for the so-called "good writing". Peers' essays are 
evaluated by peers themselves - in this way, they spread vocabulary, learn different writing 
styles, and gain new ideas. They must also write their opinion on the reading of the essay. The 
result of the work is encouraging after two years, as such lessons are interesting to students  
and the results (grades) are good. 

 
Keywords: formative assessment, home reading, essay 
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1 Uvod  
 
Branje je za učence osnovnošolskega izobraževanja ključnega pomena. Je sredstvo, s katerim 
učenec najučinkoviteje osvaja različna znanja (Pečjak, Gradišar, 2012). Je tudi eden glavnih 
ciljev, ki naj bi ga skozi šolanje otroci in mladostniki dosegli. Kot kažejo raziskave, branje in 
bralna pismenost vedno bolj upadata in naloga nas učiteljev je, da to zajezimo.  
 
Velik del odgovornosti nosijo učitelji razrednega pouka, slovenisti in knjižničarji, čeprav je uspeh 
odvisen od vseh. Kot učiteljica slovenščine se vsakodnevno srečujem z branjem in s tem, da 
učenci vedno manj posegajo po knjigah. To kaže naša šolska statistika opravljenih bralnih značk. 
Dejstvu pritrjujejo raziskave (Pečjak, Gradišar, 2012), ki ugotavljajo, da se z višanjem starosti 
motivacija manjša in je slabša pri fantih kot pri dekletih. Ne gre sicer zanemariti učencev, ki 
berejo izredno veliko, toda dejstvo je, da veselje do branja začne upadati na prehodu iz druge 
v tretjo triado in se nadaljuje v srednji šoli.  
 
S tem problemom se ukvarja tudi država – zajeziti ga skuša s projektom Rastem s knjigo, kjer 
mladim podari v branje kakovostno knjigo slovenskega avtorja.  
 
Na naši šoli te knjige že več let vključujemo med domače branje, zadnji dve leti pa na njeno 
tematiko  navežemo tudi pisanje šolskega spisa. Pri pripravi na ocenjevanje in pri obravnavi 
knjige smo začeli uspešno uporabljati metode formativnega spremljanja. Učenci aktivno 
sodelujejo, ura hitreje mine in mnenje vrstnikov – njihove pripombe in nasveti – pri učencih 
padejo na veliko bolj plodna tla, kot če iste stvari pred tablo govori učitelj. Uspeh pri 
ocenjevanju kreativnega poustvarjalnega pisanja je boljši, kar je vsekakor naš cilj. 
 

 
2 Upad bralne pismenosti   
 
Bralna pismenost upada, razlogi za bralno motivacijo pa so zelo različni. Na ameriškem 
nacionalnem bralnem inštitutu v Marylandu so preverjali,  katere probleme v šolah  bi bilo po 
mnenju učiteljev najbolj potrebno raziskati. Med 99 možnostmi so učitelji na prvo mesto 
postavili interes za razvijanje branja. V Sloveniji je raziskava Socialna ranljivost mladih (Ule, 
2000, str. 80-82) pokazala, da se kar 37 % osmošolcev v prostem času ne ukvarja z branjem. 
Samo 20 % jih redno bere knjige. Kar 23 % osnovnošolcev pa pravi, da nikoli ne berejo knjig. 
Zanimiv je podatek, da pri branju v prostem času mladi že nekaj časa dajejo prednost 
periodičnemu tisku pred knjigami.  
 
V slovenskih šolah se učitelji različnih predmetnih področij že nekaj let pospešeno ukvarjamo s 
tem problemom. Grosmanova (2006, str. 26) piše, da višjo pismenost otrok omogočata 
sistematično prizadevanje in dobro usposobljeni učitelji. Generacije mladih so navajene 
konzumirati velike količine TV in drugih oblik vizualne tehnologije. Namesto da bi porabljale 
poprej običajno količino časa za branje, prebijejo vedno več časa pred televizorji in pri 
računalnikih ter tako preprosto ne razvijejo zadostne sposobnosti za ravnanje z zgolj besednim 
gradivom: za poslušanje in branje pisane besede ter posledično tudi za tvorjenje besedil. Z 
reševanjem problema se ukvarja tudi država, rešitev nosi ime Rastem s knjigo. 
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3 Projekt Rastem s knjigo 
 

To je nacionalni projekt, ki že od leta 2006/2007 spodbuja bralno kulturo in se je dodobra 
zasidral med mlade v Sloveniji. S projektom skušamo učitelji in država osnovnošolce in 
srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi 
k obiskovanju knjižnic.  
 
V projekt so vključene splošne in šolske knjižnice v Sloveniji, projekt sega celo preko meja, saj 
knjige prejmejo tudi učitelji in učenci, ki poučujejo slovenščino v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem 
udeleženim so skupni naslednji cilji:  

• spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,  
• promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
• spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic. 

 
Vsako leto je za  sedmošolce izbrano drugo delo, zelo dobro pa je, da knjigo na pot pospremi 
avtor v kratki video predstaviti, ki je mladim bralcem blizu. (Pridobljeno na: 
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo.) 
 
Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižnično-informacijskega 
znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem, kar učiteljem omogoča tudi različne 
naloge primerjav med postavitvijo knjig, velikostjo, organizacijo dela … v splošnih in šolski 
knjižnicah. Kakšno srečo imamo, da so šolske knjižnice v Sloveniji obvezne.  
 
Kot v svoji knjigi Bralna pismenost četrtošolcev v Sloveniji in po svetu piše avtorica Marjeta 
Dupona Horvat (2011, str. 45) so knjižnice pomemben vir branja na šoli. Piše, da so knjige kot 
dobrina po svetu zelo neenakomerno porazdeljene, vendar ugotavlja, da je Slovenija po 
velikosti šolskih knjižnic med bogatejšimi državami. Po raziskavah, ki jih navaja avtorica, pa 
velikost šolskih knjižnice ni povezana z bralnimi dosežki otrok. 
 

 
4 Branje na OŠ Orehek Kranj 
 
Na OŠ Orehek Kranj na različne načine učence spodbujamo k branju:  

• obvezna interesna dejavnost bralna značka na razredni stopnji, 
• bralni maraton (slovesni začetek bralne značke z branjem pri vseh urah pouka), 
• projekt Rastem s knjigo, 
• noč v knjižnici,  
• bralni prijatelj (starejši pomagajo mlajšim pri branju), 
• pravljična hišica (decembrska bralna srečanja), 
• obisk knjižnega sejma v Ljubljani, 
• knjižnica kot čitalnica, prostor za druženje. 

 

 

4.1 Obravnava knjige za domače branje 
 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo
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Učiteljice slovenščine knjigo projekta Rastem s knjigo že vrsto let uvrščamo na seznam 
domačega branja za sedmošolce, ki ga objavimo v šolski publikaciji. Izbrana knjiga, ki jo vsako 
leto prejmejo, je odlično izhodišče za obravnavo, saj vsi običajni izgovori učencev, da knjige ni 
moč dobiti, odpadejo. Zadnji dve leti smo na temo knjige pisali tudi šolski spis.  
 
Knjige so vedno sodobne, kakovostne, tematika je aktualna (Slika 1), zato ne čudi dejstvo, da te 
knjige preberejo (skoraj) vsi učenci. Pravzaprav kakšno knjigo  uvrstimo tudi na seznam 
osmošolcev. Na ta način spodbujamo medvrstniško sodelovanje. Revija Bukla o knjigah iz 
Projekta  podaja dobro oceno:  
 

 

Slika 1: Zaslonska slika spletne strani Bukla (online). Pridobljeno dne, 24. 1. 2018, iz spletne strani: 
http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=24608. 

 
 

4.1.1 Dnevnik domačega branja – delo doma 
 
Učence je potrebno iz  pasivnih poslušalcev spreminjati v aktivne udeležence, kajti če sodelujejo 
pri oblikovanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti, so bolj motivirani in s tem bolj 
osredotočeni na učenje, kar vodi v prevzemanje odgovornosti (Holcar Brunauer, 2016), zato so 
učenci  morali ob branju izpolnjevati bralni dnevnik. Ta jih je vodil skozi vsebino in jih (še pred 
obravnavo v razredu) opozarjal na nekatere glavne segmente knjige: učenci so morali označiti 
glavne osebe, opazovati avtorjev način pisanja, napisati mnenje, poiskati in razložiti besede 
slenga ... Nekaj dela je bilo raziskovalnega (napisati nekaj o avtorju, poiskati knjigo s podobno 
tematiko, raziskati, kaj je downov sindrom …). K domačemu delu je sodilo tudi kreativno pisanje: 
izmenjati nekaj SMS sporočil med glavnimi osebami, zgodbo nadaljevati, spremeniti konec, 
razmišljati o prijateljstvu … (Sliki 2 in 3) 
 

http://www.bukla.si/index.php?action=books&book_id=24608
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Slika 2: Učni list za učence, šolsko leto 2016-2017 (nekaj primerov vprašanj in navodilo za spis) Vir: Simona Merljak. 
 

 
Slika 3: Učni list za učence šolsko leto 2017-2018. Vir: Simona Merljak.  

 

 

4.1.2 Obravnava domačega branja v šoli 
 
Obravnavo knjige smo nadaljevali v šolski knjižnici (Fotografija 2). Knjižničarka je učencem 
predstavila knjige pisatelja, ki so jih prej sami poiskali.  Učence je opozorila na založbe, ki mladim 
v branje ponujajo dobre knjige. S pomočjo power pointa je predstavila avtorja, zanimivosti so 
učenci dopisali v miselni vzorec (ki so ga o avtorju že zapisali doma).  
 
Vsak učenec je nato napisal test za svojega sošolca – test se je navezoval na knjigo in je vseboval 
pet vprašanj. Teste so nato pomešali in vsak je izžrebal enega, tako da nihče ni reševal svojega 
testa. Avtor testa ga je nato popravil in ocenil. Rešitve in napake so nato v parih predebatirali. 
Na ta način hitro in kakovostno preverimo, če so knjigo res prebrali. Učenci so pri zastavljanju 
vprašanj zelo kreativni. Radi so v vlogi ocenjevalca, kritični so do pisave, oblike, napak in zelo 
natančni pri odgovorih, ki jih zahtevajo. Delo je potekalo nemoteno in zagreto. 
 
Nato so se pari povezali v skupine, ki so samostojno pregledale rešitve učnega lista in se o njih 
pogovorile. Ker gre za manjše skupine, delo poteka mnogo bolj intenzivno, kot če bi bila 
obravnava frontalna v razredu. Učenci so aktivni in svoje mnenje zavzeto argumentirajo. Ko učni 
list pregledajo, drug drugemu postavljajo vprašanja – podajajo »odštevalnik časa«, kar še 
poveča napetost. Učenec postavi vprašanje, naslednji nanj odgovori. Če se je komu zataknilo 
pri odgovoru, je  bila vedno na voljo pomoč ljudstva – sošolcev.  
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Ko smo tako dodobra ponovili vsebino, slog, temo, motive, slog … smo se lotili še vrednotenja 
spisov – poustvarjalno pisanje. Pred pisanjem smo se pogovorili, kaj se učencem zdi pomembno 
pri pisanju oz. ocenjevanju spisa. Ali preprosteje: »Kakšen mora biti spis, da je dober, zanimiv?« 
Uporabila sem orodje kritičnega mišljenja po de Bonu – UVD (upoštevaj vse dejavnike).  Ideje 
so kar deževale in ko smo izčrpali vse in so jih zapisovalke zapisale na tablo, smo se pogovorili, 
kaj se zdi pomembno posameznikom. Tako so se na tabli znašli naslednji zapisi: 
- da ne ponavljaš vsebin (za npr. filmi, knjigami); 
- besedilo mora imeti: uvod, jedro, zaključek (členjenje na odstavke);  
- vključevanje primer;  
- lepa pisava;  
- dober pravopis;  
- naj bodo misli dokončane, da ne »nakladaš«; 
- dober zaključek;  
- napeto pisanje;  
- daljše povedi …  
 
Po de Bonu je potrebno po orodju PPP (izberi prioritete) izmed vseh idej izbrati 
najpomembnejše – vsak učenec je od 22 idej izbral zanj tri najpomembnejše. In z izborom sem 
se morala strnjati tudi jaz. Najpomembnejši kriteriji za dober spis so bili (Fotografija 1):  
- spis mora biti zanimiv, 
- domišljija mora biti bujna, 
- naj bo zabaven. 
 

 
Fotografija 1: Kakšen naj bi bil dober spis? Vir: Tabelska slika. Foto: Simona Merljak. 
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Fotografija 2: Obravnava v šolski knjižnici. Foto: Arhiv knjižnice. 

 
Nato so učenci tiho brali spise sovrstnikov. Sledilo je individualno delo – formativno spremljanje 
v smislu medvrstniške povratne informacije. Učenci so spis prebrali, ga pravopisno popravili in 
na koncu napisali, kaj jim je bilo všeč  in kako bi spis lahko še izboljšali (Fotografija 3). Ko je 
učenec spis prebral, je dvignil roko. Ko sta bili v zraku dve roki, sta se spisa v tišini zamenjala. 
Vsak učenec je na koncu dobil svoj pisni izdelek nazaj skupaj s komentarji, ki so jim omogočili, 
da so se še bolj kakovostno lahko pripravili na  pisanje šolskega spisa. Branju sem se pridružila 
tudi sama in spise prav tako opisno ovrednotila. Najbolj kakovostne po mnenju učencev smo 
nato še glasno prebrali.  
 

 
Fotografija 3: Mnenja učencev. Vir: Zvezek učenca 7. razreda. Foto: Simona Merljak. 

 
 
5 Zaključek 
 
Projekt Rastem s knjigo smo koristno povezali z delom v šolski knjižnici, s spoznavanjem avtorja 
in njegovega dela, s formativnim vrednotenjem spisov. Prav tako smo skupaj z učenci izdelali 
kriterije, kakšen mora biti spis, da je »dober«. S pomočjo vaje, primerjanja, pisanja, razgovora 
… so bile kasneje šolske naloge (spisi) zelo dobro ocenjeni.  
 
Učenci, učiteljica in knjižničarka smo bili z vloženim delom, s katerim smo podprli in nadgradili 
projekt, zadovoljni. Prav tako smo na malce drugačen način usvojili dva ključna učna cilja: učenci 
berejo književna besedila ter samostojno pišejo o književnem besedilu. Svoje trditve oziroma 
ugotovitve o književnih besedilih ponazorijo, utemeljijo in vrednotijo. Prav tako smo bili 
zadovoljni s  povratnimi informacijami učencev, pohvalami in koristnimi nasveti, ki so jih dobro 
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»vnovčili« pri ocenjevanju. Po evalvaciji ure smo ugotovili, da je bila obravnava večini všeč – 
pohvalili so, da so se lahko znašli v vlogi ocenjevalca, da so lahko predlagali svoje ideje in prejeli 
koristne nasvete.  Posebej  so izpostavili prednost tihega branja, saj je tako lahko vsak po svoje 
doživel zgodbo. Lahko so aktivno delali in se niso dolgočasili med glasnim branjem sovrstnikov.   
 
Obravnava domačega branja na tak način zahteva vsaj tri šolske ure. Toda kvalitetno doseženi 
cilji in pester pouk kažeta na to, da čas ne bi smel (vedno)  biti učiteljev in učenčev gospodar. V 
prihodnje bom skušala vključiti v obravnavo tudi IKT tehnologijo, saj prepletanje ključnih 
kompetenc 21. stoletja in klasičnega branja pripomore h kvalitetnejšemu pouku in večji 
motivaciji učencev. (Pridobljeno na: http://www.inovativna-sola.si/component/k2/item/438-
le-kako-naj-zacaram-ucence-da-bodo-prebrali-domace-branje)  
 
Prispevek zaključujem s sklepno mislijo projekta Rastem s knjigo (Pridobljeno na: 
http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo): Še naprej skupaj navijajmo za branje!  
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RAZISKOVANJE PROŽNOSTI IN TRDNOSTI LAS S POMOČJO 

PAMETNEGA TELEFONA 

Researching flexibility and strength of hair using a smart phone 
 
Miha Povšič, Šolski center Kranj 

 
Povzetek 
 
Možnost uporabe najnovejših pripomočkov za opazovanje določenih fizikalnih ali kemijskih 
zakonitosti pri pouku je, glede na finančno omejenost večine šol dandanes, okrnjena. Veliko šol 
se sooča s težavo zagotoviti dovolj veliko število ustreznih pripomočkov za večje število učencev, 
da bi lahko pouk potekal nemoteno in bi učenci s pomočjo izkustvenega učenja pridobili nova 
znanja. Namreč le izkustveno učenje učencem omogoča pridobitev dolgoročnega znanja, ki jim 
bo koristilo pri nadaljnjem izobraževanju oz. na njihovi poklicni poti. Pri pouku frizerstva so dijaki 
s pomočjo uporabe mobilne aplikacije na lastnih pametnih telefonih opazovali prožnost in 
trdnost različno obdelanih las ter se iz praktičnega primera naučili teoretskih osnov zgradbe las. 
Da bi lahko preveril smiselnost uporabe mobilne aplikacije na pametnem telefonu pri učenju 
vpliva sredstev za barvanje las na disulfidne vezi,  sta bili oblikovani testna in kontrolna skupina 
dijakov. Testna skupina dijakov je uporabljala telefone za opazovanje trdnosti in prožnosti las, 
kontrolna skupina pa je uporabljala mikroskope. Rezultati so pokazali, da statistično bistvenih 
razlik med znanjem učencev različnih skupin po izvedenih vajah ni bilo. 
 
Ključne besede: mobilna aplikacija, disulfidna vez, trdnost las, barvanje las, izkustven pouk 
 
Abstract 
 
Given the financial constraints of most schools today, the possibility of using the latest tools to 
observe certain physical or chemical laws in class is curtailed today. Many schools are faced 
with the problem of providing a right number of suitable tools for a larger number of pupils, so 
that lessons can be conducted smoothly and students gain new knowledge through 
experiential learning. Namely, only experiential learning enables students to acquire long-term 
knowledge that will benefit them in further education or on their career paths. In hairdressing 
lessons, students used the mobile application on their own mobile phones to observe the 
flexibility and strength of differently treated hair, and learned from the practical example the 
theoretical basics of the hair structure In order to verify the sensitivity of using a mobile 
application on a smartphone to study the influence of hair dye agents on disulphide bindings, a 
test and control group of students was formed. The test group of the students used phones for 
observing the strength and flexibility of the hair, while the control group used microscopes. 
The results showed that there were no statistically significant differences between students' 
knowledge of different groups after exercises. 

 
Keywords: mobile application, disulfide bonding, hair strength, hair dyeing, experiential lesson 
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1 Uvod 

 

V učnem načrtu naravoslovnih predmetov večine izobraževalnih programov se nahaja kopica 

eksperimentalnega dela za učence, ki naj bi jih tekom učnega programa izvedli. Glede na to, da je 

izkustveno učenje eno izmed najpomembnejših načinov poučevanja, saj pripomore k trajnemu znanju 

učencev, je težnja, da učenci dejansko sami lahko izvedejo določen eksperiment in na ta način pridejo 

do svojih lastnih spoznanj, še veliko večja. Nekatera eksperimentalna dela pri določenih učnih vsebinah, 

ki predvidevajo uporabo mikroskopa, so za mnoge šole žal težko izvedljiva, saj se veliko šol dan danes 

srečuje z finančnimi omejitvami, zaradi katerih ni možno zagotoviti dovolj velikega števila mikroskopov 

za nemoteno delo (Gerlič, 2000). Nekatere šole, ki imajo dovolj veliko število mikroskopov, pa se večkrat 

soočajo s pomislekom uporabe dragih mikroskopov pri večjemu številu učencev, saj zaradi odsotnosti 

laboranta pri vajah, izgubijo nadzor nad pravilno uporabo mikroskopa. Posledično je nastala ideja, da 

namesto uporabe mikroskopa pri preučevanju fizikalnih in kemijskih lastnosti las, učenci uporabijo 

mobilne aplikacije na svojih lastnih pametnih telefonih. 

 

 

2 Izkustven pouk  
 

Že dolgo velja, da učitelj ni več edini vir informacij za učence pri pouku. Njegova vloga se je iz frontalnega 

načina podajanja informacij prelevila v vlogo mentorja in usmerjevalca. Če učitelj želi, da njegovi učenci 

prejmejo dolgoročno uporabno znanje, mora učence spodbuditi in jih postaviti v učne situacije, ki s 

pomočjo novih tehnologij omogočajo intenzivnejšo udeležbo med procesom učenja. Z uporabo in 

upoštevanjem konstruktivističnega pristopa pri izkustvenem učenjem, učitelj učencem pomaga razvijati 

nove vidike in povezovati praktične ugotovitve s teoretskimi osnovami (Tatli, 2011).  V primeru, da 

učenci naredijo napako, se le to ne smatra kot težava pri pouku, temveč priložnost, da lahko s pomočjo 

usmeritve in ponovnega poizkusa učenci pridejo do pravilnih zaključkov. Posledično mora učitelj 

nenehno opazovati učni proces in preverjati razumevanje učencev, da le-ti ne bi prišli do napačnih 

zaključkov.  

 

Danes učitelji strmijo k kognitivno-konstruktivističnem modelu pouka, kjer so učenci spodbujeni, da ob 

pomoči učitelja sami oblikujejo in pridobijo novo znanje, ne pa da bi učitelj zgolj podajal znanje. V 

primeru frontalno zasnovanega pouka, kjer učitelj zgolj posreduje znanje učencem, je takšno znanje 

kratkotrajno in večkrat, iz strani učencev, nerazumljeno, saj podane informacije niso bile pridobljene z 

lastno miselno aktivnostjo učencev (Martinčič Požarnik, 2003). Če je učencem znanje zgolj podano in ne 

pridobljeno z lastnim naporom, je njegova učinkovitost pri pomnenju slabša (Greene, 1996). 

Avtorji so različnega mnenja glede najboljšega načina pridobivanja znanja. Nekateri avtorji zagovarjajo 

samostojno izkustveno poučevanje s pomočjo uporabe informacijske tehnologije brez aktivne vloge 

učitelja (Gerlič, 2000), drugi avtorji pa vidijo ravno učiteljevo aktivno vlogo kot izredno pomembno pri 

doseganju dobrega znanja (Smith idr, 2009). Večina avtorjev pa je mnenja, da bi za dosego dobrega in 

dolgotrajnega znanja učencev moral pouk biti usmerjen učencem in ne učitelju. Aktivnega dela učenca 

pa v večini primerov, brez spodbujanja, motiviranja in usmerjanja učitelja ne moremo pričakovati, saj 

imajo le redki učenci dobro notranjo motivacijo za samostojno aktivno delo (Ormrod, J.E., 2014). 
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3 Uporaba pametnega telefona kot učni pripomoček 
 

Izobraževanje danes je drugačno kot je bilo nekoč, tudi zaradi uporabe različnih tehničnih 
pripomočkov, ki učencem pripomorejo razumeti določeno učno snov. Za razlago naravoslovnih 
pojavov je potrebna večkrat draga oprema, ki pa si jo šole večkrat ne morejo zagotoviti v dovolj 
velikem številu (Jereb, 1998). Eden izmed načinov, kako lahko nadomestimo drago opremo je 
uporaba mobilnih pametnih telefonov, katere ima velika večina učencev. Pametni telefoni, ki 
jih imajo danes učenci so večkrat zmogljivejši od osebnega računalnika, ki ga v učilnici uporablja 
učitelj. Razvijalci mobilnih aplikacij pa vsakodnevno razvijajo nove uporabne programe tudi iz 
vidika izobraževanja. Uporaba le-teh pa od učiteljev zahteva izzive in določeno spretnost pri 
izvajanju pouka s pomočjo pametnih telefonov (Lobe, Muha, 2011). Pametni telefoni imajo 
poleg zmogljive kamere tudi sposoben procesor, ki zlahka omogoča uporabo naprednih funkcij, 
ki jih danes telefoni ponujajo. Posledično lahko telefone v šoli uporabljamo z naslednjimi 
nameni: 
 - iskanje podatkov po medmrežju, 
 - snemanje izvedenih šolskih eksperimentov, 
 - ogled videoposnetkov, 
 - utrjevanje znanja.  
 
Kljub temu, da je lahko mobitel kot učni pripomoček izredno dobrodošel med poukom, mora 
učitelj tehtno premisliti kdaj in za koliko časa bo dovolil njegovo uporabo. Mobitel mora biti 
uporabljen smiselno kot orodje raziskave in preučevanja, ki s pomočjo učitelja usmerja tok 
učnega procesa (Čotar in sod., 2013). V nasprotnem primeru lahko mobilni telefon kmalu 
postane moteči faktor v razredu, z vidika prepogoste ali nepravilne uporabe. 
 
Glede na vsestranskost pametnih telefonov je bila izvedena raziskava, ki je uporabila pametne 
telefone, namesto uporabe mikroskopov pri preučevanju las pri strokovnem učnem predmetu 
frizerstvo. Glede na to, da kljub napredni tehnologiji, ki se nahaja v pametnih telefonih, vseeno 
le-ti ne omogočajo močne fizične povečave kamere, smo morali le-to nadomeščati z uporabo 
programske opreme, ki omogoča manipulacijo digitalno pridobljenih posnetkov. Poleg 
nadomestitve mikroskopov, so bili telefoni uporabljeni kot pripomoček pri ugotavljanju ob 
kakšni sili določen las poči. Postavljena je bila hipoteza, da bi lahko mikroskope pri izvedbi 
takšne vaje nadomestil pametni telefon.  
 

 

4 Raziskava 
 

V mesecu februarju so bili učenci 1. letnika frizerske smeri na Šolskem centru Kranj, z namenom 

ugotovitve smiselnosti uporabe pametnih telefonov, namesto mikroskopov pri izvedbi praktične vaje, 

razdeljeni v dve skupini. Prva kontrolna skupina je za izvajanje vaje za ugotavljanje prožnosti in trdnosti 

las uporabila mikroskope, medtem ko je druga skupina, pri isti vaji, uporabila zgolj mobilne telefone. Po 
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končani vaji so morali učenci napisati poročilo o svojih ugotovitvah in o tem, kako bi ocenili izvedbo ter 

smiselnost same vaje. 

Učenci kontrolne skupine so bili razdeljeni v dvojice, ki so pod mikroskopom opazovale različne tipe las 

pod različnimi povečavami (40x, 100x in 400x). Nato so lase potopili v 3 %, 6 %, 9 %, 12 % in 15 % 

raztopine vodikovega peroksida za 15 minut. Raztopine so učenci najprej morali pripraviti sami, in sicer 

iz 30 % raztopine vodikovega peroksida. Po 15 minutah so učenci lase osušili in jih s pomočjo silomera 

ob merilnem traku raztegnili do točke, ko se je las strgal. Vse to so morali natančno opazovati in zapisati 

silo, ki je bila potrebna, da se je različno obdelan las strgal. 
 

Slika 1: Prikaz učencev kontrolne skupine med mikroskopiranjem 

 

Dijaki eksperimentalne skupine so delali vsak za sebe, s pomočjo mobilnih telefonov, na katere so učenci 

pred samo vajo namestili aplikacijo za natančno digitalno povečavo, s katero so nato opazovali različne 

tipe las pod različnimi povečavami (4x, 10x in 40x). Dijaki so v večini primerov uporabljaji aplikaciji 

Magnifier & Microcsope, ki je narejena za operacijski sistem Android in Magnificent, ki je bila ustvarjena 

za operacijski sistem IOS. Nato so lase potopili v 3 %, 6 %, 9 %, 12 % in 15 % raztopine vodikovega 

peroksida za 15 minut. Raztopine so učenci eksperimentalne skupine prav tako morali pripraviti sami in 
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sicer iz 30 % raztopine vodikovega peroksida. Po 15 minutah so učenci lase osušili in jih s pomočjo 

silomera ob merilnem traku raztegnili do točke, ko se je las strgal. Vse to so učenci snemali s pametnim 

telefonom z uporabo funkcije počasnega snemanja, tako da so natančno videli, kakšna sila je bila 

potrebna, da se je različno obdelan las strgal. Ko se je las strgal, so učenci pretrgane lase zopet opazovali 

s pomočjo različnih aplikacij, ki so si jih naložili na svoje pametne telefone. Mobilne aplikacije so jim 

omogočale videti poškodbe, ki so nastale na različno obdelanih laseh, vendar le največ pod 40x 

povečavo, kjer se še ne vidijo poškodbe nastale na povrhnjici las, saj se le te vidijo od povečave 100x 

naprej. 

Slika 2: Prikaz učencev eksperimentalne skupine med uporabo mobilnih telefonov za opazovanje las 

 

Graf 1: Prikaz rezultatov sile, ko se je različno obdelan las strgal 

 

Po končani vaji so učenci obeh skupin morali zapisati poročilo o izvedeni vaji. Pred zapisom poročila so 

se učenci o svojih ugotovitvah pogovorili z učiteljem, ki jih je s postavljanjem vprašanj, zakaj je bila sila 

do pretrganja lasu vedno manjša pri uporabi bolj koncentrirane raztopine vodikovega peroksida 

usmerjal pri obravnavanju nove učne snovi oksidacije in redukcije disulfidne vezi. 

 

Pri analizi poročil je prišlo do razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino. Učenci eksperimentalne 

skupine so imeli v primerjavi s kontrolno skupino bolj natančne in dosledne rezultate, saj so točno silo 

na silomeru posneli s telefonom. Učenci kontrolne skupine so zgrabo lasu bolj razumeli, saj so lahko 

različne tipe las gledali pod večjimi povečavami, kot so to lahko naredili učenci eksperimentalne skupine. 

Tako so učenci testne skupine, ki je uporabljala mikroskope pri izvedbi vaje, na poročilih skicirali 

poškodbe na povrhnjici lasu, ki so jih videli pri opazovanju različnih las pod večjimi povečavami, medtem, 

ko takšnih poškodb učenci eksperimentalne skupine, s pomočjo aplikacije na telefonu niso uspeli videti 

in posledično narisati. Pri razumevanju delovanja disulfidnih vezi, pa ni prihajalo do statistično 

pomembnih razlik med skupinama. 
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5 Zaključek 
 

Uporabe novih učnih pripomočkov, kot so npr. pametni telefoni med poukom, z namenom pridobitve 

novega znanja ali utrjevanje le tega, je danes naklonjeno vse več učiteljev, vendar je smotrnost uporabe 

večkrat vprašljiva. Da bi pametni telefoni popolnoma nadomestili vso opremo, ki jo učenci uporabljajo v 

šoli je malo verjetno, saj se je tudi v tej raziskavi pokazalo, da uporaba pametnega telefona kot 

nadomestilo mikroskopa ne izkaže kot dobro nadomestilo. Bolj smiselno je razmišljati o uporabi 

pametnega telefona kot dopolnilo pri izvedbi nekaterih učnih ur, saj lahko na ta način povečamo 

pridobljeno znanje učencev. 
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UČENJE Z MOBILNIM TELEFONOM 

Learning with smartphone 
 
Klavdija Stropnik, profesorica kemije in fizike, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 
 
Povzetek 
 

V dobi naprednih tehnologij je potrebno tudi pouk v šolah  postaviti v čas 21. stoletja. Ko tabla, 
kreda ali barvni svinčniki niso dovolj, mora učitelj stopiti iz okvirja v širino. Strokovno znanje 
mora nadgraditi z uporabo napredne tehnologije, ki mu omogoča lažje delo.  

Mobilne napredne tehnologije je potrebno bolj vključevati v izobraževalni proces s primerno 
metodo ali elementi spremljanja napredka. Formativno spremljanjem pouka in uporaba 
pametnega  telefona kot didaktičnega pripomočka lahko prineseta uspešne učne rezultate.  

Ključne besede: aplikacija Padlet, aplikacija Kahoot, formativno spremljanje, mobilni telefon 
 
Abstract 
 
In the age of advanced technologies, it is necessary to set up school lessons for the 21st century. 
When the board, chalk or coloured pencils are not enough, a teacher needs to step out of the 
frame. Professional knowledge has to be upgraded by advanced technology, which provides 
more efficient teaching and learning conditions. 
Mobile advanced technologies need to be more involved in the educational process.  
Appropriate methods, particularly adequate elements of monitoring progress are of utmost 
importance. Formal monitoring and the use of smartphone as a didactic device can bring   
successful results. 
 
Keywords: application Padlet, application Kahoot, formative monitoring, smartphone 
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1 Uvod v spremljanje učenja z mobilnimi aplikacija 
 
V projekt Inovativna pedagogika 1:1 sem se vključila v šolskem letu 2017/18. Projektu sem se pridružila 
z namenom, da uvedem formativno spremljanje s pomočjo pametnih telefonov in tabličnega 
računalnika v 1. letniku. Z uvedbo napredne tehnologije lahko uspešno združimo že pridobljeno znanje 
in ga nadgradimo z novim. Čotar  et al. (2013) omenjajo, da je uvedba pametnega telefona v učni 
proces velik izziv za vse vpletene. Izziv v tem smislu, da nam nudi uporabo zelo zmogljivega 
didaktičnega pripomočka, s katerim dijaki združijo zabavo z uporabnim znanjem.   
Mobilni telefon in tablični računalnik sem uvedla kot didaktični pripomoček pri splošnem predmetu 
kemija in strokovnem predmetu preoblikovanje nekovinskih materialov. Didaktični pripomoček so 
dijaki uporabili najprej kot motivacijsko sredstvo za iskanje novih informacij in razlago strokovnih 
pojmov. Na mobilne telefone so si naložili brezplačni aplikaciji Padlet in Kahoot. Aplikacijo Padlet so 
uporabili za izdelovanje miselnih vzorcev in pojmovnih mrež. Z aplikacijo Kahoot so dijaki, z reševanjem 
kviza, preverili predznanje in ob koncu učne ure še ponovili učno snov.      
Uporabo mobilnega telefona sem nadgradila še z elementi formativnega spremljanja. Elementi 
formativnega spremljanja po Holcar Brunauerjevi et al. (2016) so nameni učenja in kritično mišljenje, 
samovrednotenje in vrstniško mnenje, vprašanja v pomoč učenju, povratna informacija in dokazi 
učenja. Elementi so bili v pomoč za pripravo učnega sklopa pri posameznem predmetu in za aktivno 
sodelovanje dijakov.  
 
 

2 Uporaba mobilnega telefona pri pouku in formativno spremljanje 
 

2.1 Ugotavljanje predznanja  
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Slika 45: Učni list - uporaba plastike 
Vir: Graumar  et al., 2008, str. 50. 

 

 
Ugotavljanje predznanja sem pri modulu preoblikovanje nekovinskih materialov izvedla s pomočjo 
učnega lista (Slika 1), s katerim so dijaki pokazali, koliko razumejo pojem plastika in zakaj lahko plastiko 
uporabijo. Pri reševanju nalog so dijaki uporabili mobilni telefon za iskanje fotografij in informacij, ki so 
jih potrebovali.  
Pri predmetu kemija sem za preverjanje predznanje uporabila kviz v aplikaciji Kahoot. Aplikacija Kahoot 
omogoča sestavljanje različnih oblik kvizov, ki jih uporabimo za preverjanje predznanja, ponovitev 
snovi ali za hitro preverjanje usvojenega znanja. Kviz Kahoot sem uporabila najprej za preverjanje 
predznanja o zgradbi snovi. Vstop v spletni kviz je s PIN številko, ki se ustvari ob vstopu v kviz. Dijaki so 
bili pri uporabi aplikacije navdušeni in motivirani za ponavljanje snovi. Težave so se pojavljale pri 
povezavi z brezžičnim internetom in z zmogljivostjo mobilne naprave.       
 

2.2 Nameni učenja 
 

Holcar Brunauer  et al.. (2016) namene učenja predstavijo tako, da učenec sodeluje pri oblikovanju 
namenov učenja in kriterijev uspešnosti. Ker oboje razume, je bolj motiviran, bolj aktiven in bolj 
osredotočen na učenje. Vse skupaj vodi v prevzemanje odgovornosti za svoje učenje.  

Namene učenja sem uvedla pri modulu preoblikovanje nekovinskih materialov in predmetu kemija. Pri 
modulu preoblikovanje nekovinskih materialov so dijaki sodelovali pri sestavi namenov učenja pri učni 
snovi Polimeri. Pri kemiji pa so namene učenja napisali pri učni snovi Kristali.  

 

Slika 46: Nameni učenja 
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Vir: osebni  

 

S pomočjo učbenika in spleta so dijaki samostojno povzeli snov in zapise oddali v pisni obliki (Slika 2). 
Pri podajanju namenov učenja so imeli učno šibki dijaki težave. 

2.3 Samovrednotenje in dokazi učenja 

 
 

Slika 47: Zid na aplikaciji Padlet 
Vir: https://padlet.com/klavdijastropnik/kristali1mb  

 

Drugi način uporabe mobilnega telefona je zahteval več znanja tehnologije in uporabe aplikacij. Dijaki 
so si naložili brezplačno aplikacijo Padlet iz mobilne trgovine na njihove mobilne naprave. Pri tem so 
potrebovali pomoč profesorice in nekaterih dijakov, ki so bolj spretni pri iskanju in nameščanju 
aplikacij. Aplikacija omogoča spletno sodelovanje med učenci in učitelji, kjer si prijavljeni udeleženci 
delijo povezave in slike s pomočjo objav v obliki samolepilnih listkov. V spletno aplikacijo se vstopi s 
pomočjo QR kode ali URL povezave. 
Pri uri kemije so dijaki na zid aplikacije Padlet (Slika 3) samostojno, s pomočjo krajših navodil, ustvarili 
izdelek na učno temo o kristalih.  Aplikacijo so  uporabili tudi pri modulu preoblikovanje nekovinskih 
materialov pri učni snovi Polimeri. 
 

 
 

Slika 48: Dijaki in uporaba mobilnega telefona 
Vir: osebni 

Pri kemiji in pri modulu so se razdelili v skupine s 3 ali 4 člani (Slika 4). Pri tem je moral vsak član 
skupine rešiti svojo nalogo in oddati objavo na zid v aplikaciji.  
Pri kemiji so bila navodila nalog sledeča:  

a) Razloži pojem kristal. 

https://padlet.com/klavdijastropnik/kristali1mb
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b) Razloži ionske, kovalentne, kovinske in molekulske kristale.  
c) Poišči zgradbo in lastnosti kristalov.  
d) Opiši najbolj pomembne lastnosti kristalov.  
e) Poišči  uporabo kristalov v stroki. 

 
Pri modulu so dobile skupine naslednje naloge: 

a) Opiši frakcionirno destilacijo. 
b) Kako nastanejo polirne verige pri polikondenzaciji in kako pri poliadiciji? 
c) Kako vpliva zgradba na lastnosti polimernih verig? 
d) Poišči formule, lastnosti in uporabo najpogostejših polimerov. 

 
V pomoč pri iskanju rešitev so jim bili različni učbeniki, strokovna literatura in spletne povezave. Večina 
dijakov se je posluževala spletnih povezav, ker so s tem  hitreje pridobili iskano informacijo za svojo 
nalogo.   
Po individualnem delu so dijaki predstavili izdelke in kriterije uspešnosti. Sledila je analiza predstavitve 
in ustna povratna informacija dijak dijaku ter povratna informacija profesorice dijakom. Dijaki so bili 
zelo kritični pri podajanju povratne informacije. Imeli so visoka merila pri ocenjevanju izdelkov. 
Podajali so naslednje informacije: natančnost pri pisanju besedila, pravilno in strokovno izražanje ter 
ustrezna razlaga posameznih novih pojmov. 
 
 
 

3 Samovrednotenje po procesu učenja 
 

Na koncu obravnavane snovi so dijaki reševali samoevalvacijski vprašalnik in pisno ocenjevanje znanja 
pri modulu preoblikovanje nekovinskih materialov. Z anketnim vprašalnikom sem želela izvedeti, kako 
so bili dijaki pri samostojnem učenju uspešni in njihov odziv na izvedbo pouka z uporabo mobilnih 
telefonov. S pisnim ocenjevanjem znanjem sem želela pokazati, kako uspešni so bili pri drugačnem 
pridobivanju znanja. 

Anketni vprašalnik je zajemal naslednja vprašanja: 

• » Kaj se mi je zdelo zanimivo?« Dijaki so se ovrednotili z dopisovanjem njihovih odgovorov. 

• »Kaj sem izvedel novega?« Dijaki so se ponovno ovrednotili z dopisovanjem njihovih     odgovorov. 

• »Česa sem se naučil?« Tudi pri tem vprašanju so se dijaki ovrednotili z dopisovanjem njihovih 
odgovorov. 

Pri anketi je sodelovalo 60 dijakov 1. letnika smeri tehnik mehatronike. 

Dijakom se uporaba mobilnih telefonov zdi zelo zanimiva (Grafikon 1), ker lahko uporabljajo dostop do 
spleta in razširijo znanje. Spoznavanje z novo aplikacijo se tretjini dijakov zdi zanimiva. Delo v skupini  
ima rada polovica dijakov.  
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Grafikon 1: Odziv dijakov na 1. vprašanje 

 

Za lastnosti kristalov je na novo izvedelo 40 dijakov (Grafikon 2). Polovici vprašanih  je bila nova 

zgradba snovi. Tretjini dijakov je nova beseda kristal in uporaba kristalov. 

Grafikon 2: Odziv dijakov na 2.vprašanje 

 

Iz  Grafikona 3 vidimo, da so dijaki usvojili obravnavano, samostojno naučeno snov. Naučili so se tudi 

uporabe nove aplikacije. Manj kot tretjina vprašanih se je naučila novega pojma.  

 

Grafikon 3: Odziv dijakov na 3. vprašanje 

 

Pisno ocenjevanje znanja pri modulu preoblikovanje nekovinskih materialov je bilo zelo dobro. V 1. Ma 
razredu je pisalo 30 dijakov. Iz Tabele 1 je razvidno, da so bili dijaki pri reševanju pisnega ocenjevanja 
znanja zelo uspešni, kajti 14 dijakov je bilo ocenjenih odlično, 13 prav dobro, 1 dobro in 2 zadostno. 
Povprečna ocena je bila 4,3.  
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Tabela 14: Rezultati 1. Ma 

Število dijakov Ocena Odstotek (%) 

0 nezadostno (1) 0,00 

2 zadostno (2) 6,67 

1 dobro (3) 3,33 

13 prav dobro (4) 43,33 

14 odlično (5) 46,67 

 

V 1. Mb razredu je pisalo 28 dijakov. Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo 57,14 % dijakov ocenjenih 
odlično, 17,86 % prav dobro, 21,43 % dobro in 1 dijak zadostno. Povprečna ocena je bila prav tako 4,3. 
Tudi v tem razredu so bili zelo uspešni. 

Tabela 15: Rezultati 1. Mb 

Število dijakov Ocena Odstotek (%) 

0 nezadostno (1) 0.00 

1 zadostno (2) 3,57 

6 dobro (3) 21,43 

5 prav dobro (4) 17,86 

16 odlično (5) 57,14 

 

Rezultati pisnega ocenjevanja so v obeh razredih pokazali, da novosti prinesejo zelo dobre rezultate in 
uspeh. 

Pri kemiji pri učni snovi o kristalih pisnega ocenjevanje nismo izvedli. 

 

 

 

4 Zaključek  
 
Uvedbo mobilnega telefona, kot didaktičnega pripomočka pri pouku, sem sprejela kot izziv. 
Pripomogel je k boljši motiviranosti in aktivnosti dijakov. Res pa je, da mora učitelj imeti zelo dobro 
učno pripravo za vsako aktivnost.  Samo tako učitelj dijake lahko pripelje do željenega rezultata. V 
bodoče bom še naprej z veseljem uporabljala napredno tehnologijo pri učnih urah, kjer bo to mogoče.   
Kombinacija mobilnih naprav in formativnega spremljanja je zelo dobra. Na ta način dijaki dobijo 
natančna navodila, so ustrezno usmerjeni in imajo hiter dostop do potrebnih informacij.  
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SPLOŠNA (LITERARNA) RAZGLEDANOST DIJAKOV TEHNIŠKE ŠOLE 

General (Literary) Knowledge of Technical School Students 
 
Maja Teran, Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Preizkusili smo splošno razgledanost dijakov tehniške stroke. Splošno razgledanost večinoma 
merimo na področju humanistike, na katerem ti dijaki večinoma niso močni. Pri slovenščini smo 
si ogledali videospot slovenske glasbene skupine. Besedilo skladbe je sestavljeno iz samih 
naslovov znanih literarnih del. Preverjali smo, koliko jih dijaki prepoznajo in poznajo. Na koncu 
smo jim ponudili, da tudi sami ustvarijo podobno pesem. Dijaki so nas (glede na tako različna 
področja zanimanja) prijetno presenetili z znanjem in sodelovanjem.  

Ključne besede: splošna razgledanost, humanistika, književnost, besedilo 
 
Abstract 
 
We tried out the general knowledge of the students of technical profession. General knowledge 
is mostly measured in the field of humanities, in which these students are mostly not good at. 
At Slovene lessons, we watched the video of a Slovenian music band. The text of the song 
consists of titles of well-known literary works. We checked how many of those students 
recognize and know. In the end, we offered them to create a similar song themselves. Students 
(with regard to such different areas of interest) turned out to be a surprise judging by their 
knowledge and cooperation. 
 
Keywords: general knowledge, humanities, literature, text 
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1 Uvod 

 
Splošna razgledanost je težko opredeljiv pojem – verjetno ima razlag toliko, kolikor je ljudi ali 
pa vsaj kultur. Nihče torej ne določa, kaj točno naj bi to bilo, večina pa bi nas vanjo (med drugim) 
zagotovo uvrstila humanistiko. Verjetno imamo tudi vsi občutek, da se njen pomen za 
posameznika izgublja. Pri tem največkrat in najraje seveda s prstom pokažemo na mlade.  
 
Humanistika je »področje znanosti, ki zajema vede, ki proučujejo sledi človeške duhovne in 
materialne dejavnosti v času in prostoru«, beseda pa pomeni tudi »dela s tega področja« 
(http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-
besedja/3621056/humanistika?page=4&Query=lu%C4%8D&View=3&All=lu%C4%8D). Med 
humanistiko tako spadajo jezikoslovje, književnost, umetnost, filozofija, zgodovina, pravo ... 
Večinoma ta vede nastopajo tudi v šolah kot splošnoizobraževalni predmeti. Pri dijakih 
strokovnih in poklicnih šol, ki imajo svojo poklicno pot načeloma že izbrano, pa so nepriljubljeni. 
 
Dijaki tehniških smeri se po pričakovanjih manj zanimajo za književnost in ostalo humanistiko. 
Ne samo da to ni njihovo tematsko področje, pač pa so tudi metode naravoslovja in humanistike 
tako različne, da jim zato ni blizu. Empirično naravnani ljudje se načeloma težko znajdejo v 
analitiki in kritičnosti. Pri pouku književnosti zato ne blestijo tisti, ki niso tudi bralci. Njim je 
obravnava in omemba književnikov in njihovih del zgolj kopičenje podatkov, ki jih po njihovem 
mnenju nikjer in nikoli ne bodo potrebovali. Odgovora, da jim to koristi kot splošna 
razgledanost, seveda ne sprejmejo. 
 
Zanimalo nas je, koliko naslovov in avtorjev pa bi vendarle prepoznali, če bi jih zasledili v okolju, 
ki načeloma ni povezan s slovenščino, torej izven pouka. Zavrteli smo jim videospot slovenske 
glasbene skupine DMP Komu zvoni. Besedilo skladbe sestavljajo samo naslovi znanih slovenskih 
in tujih literarnih del. Dijaki so jih morali prepoznati ter jim določiti avtorja. Povprašali smo jih 
tudi, koliko teh del so prebrali ali pa jih dejansko poznajo. Naša pričakovanja so bila slaba. 
 
Sodelovali so dijaki dveh razredov, 2. Mi (tehniki mehatronike) in 2. Ei/Ri (elektrotehniki in 
tehniki računalništva). Odzivi so bili podobni po znanju, različni pa po sodelovanju. Na koncu 
ure so tudi dobili ponudbo, da sami sestavijo podobno pesem. 
 
 
2 Splošna razgledanost s področja književnosti pri dijakih tehniške šole 

 
2.1 Splošna razgledanost in humanistika 
 
Splošna razgledanost ali izobrazba (nekateri ta dva pojma tudi ločujejo) je vsekakor podvržena 
zgodovinskim, pa tudi geografskim okoliščinam. Je podoben pojem »kot zdrava pamet: preveč 
izmuzljiva za točno definicijo, ko pa jo nekje oziroma pri nekom pogrešimo, se zelo dobro 
zavemo, da je ni« (Tomažič, 2012). »Nikjer ne piše, kaj točno bi morali vedeti in znati, tega tudi 
nihče od nas ne zahteva. Kljub temu pa je družbeno pričakovano, da bomo imeli vsaj določeno 
stopnjo znanja« (http://www.cvilimozek.si/teme/splosna-razgled/). 
 
Splošna razgledanost pa ni samo znanje, ki se tiče nas neposredno, našega dela in področij, ki 
nas zanimajo. Poznati moramo dogajanje okoli nas, pa tudi različne informacije z različnih 
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področij. Pogovarjati se naj bi znali tudi z ljudmi, s katerimi sicer nimamo istih želja in ciljev v 
življenju. Če npr. želimo navezati stik in spoznavati nove ljudi, je vsaj osnovna splošna 
razgledanost neizogibna (http://www.cvilimozek.si/teme/splosna-razgled/).  
 
Eno od področij, ki bi ga zagotovo vsak uvrstil v splošno razgledanost, je humanistika. Poleg 
(likovne) umetnosti in filozofije ima tu posebno mesto književnost. Vse te vede so namreč 
zastopane tudi v šolstvu kot šolski predmetih, med katerimi pa književnost prednjači po številu 
ur. Eden od razlogov za to je mogoče tudi dejstvo, da pouk književnosti vsebuje tudi ogromno 
znanja z ostalih humanističnih področij. Pa vendarle imajo ne samo dijaki do nje odklonilen 
odnos. Veliko dijakov strokovnih in poklicnih šol jo jemlje kot vsiljeno, saj jo imajo kot obvezno 
v predmetniku poleg stroke, ki pa so si jo sami izbrali. Odrasli, predvsem tisti naravoslovno 
usmerjeni, pa imajo nanjo še grenak spomin iz šolskih klopi in jo zato še vedno pojmuje kot 
nekaj svetega iz preteklosti, nekaj nedotakljivega, nerazumljivega in predvsem – neuporabnega. 
 
Za humanistiko se »rado govori, da je neuporabna, ker ne proizvaja dodane vrednosti, a vendar 
jo proizvaja – dodana vrednost je vednost« (Tomažič, 2012). Znanje pa danes ni več vrednota. 
Včasih so ljudje za kratek čas in trening malih sivih celic reševali križanke, danes je moden 
sudoku – to pomeni, da namesto brskanja po najrazličnejših podatkih (ki smo jih nekoč nekje 
že slišali) raje premetavamo istih devet števk v različna zaporedja. Že Srečko Kosovel je pred 
približno stotimi leti zapisal, da je »AB ˂ / 1, 2, 3« (Kosovel, 2003, str. 130). 
 
Že nekaj generacij dijakov meni, da Wikipedija kot vir informacij zadostuje, čeprav se hkrati 
dobro zavedajo, kaj točno je. Toda zakaj tako radi vsakič najraje s prstom pokažemo na mlade, 
kadar se nam dozdeva, da neke vrednote izgubljajo pomen? Ker so otroci naša prihodnost – 
toda mi smo tisti, ki jih učimo. Možgani pa naj bi bili najbolj sveži in odprti za novo znanje ravno 
v srednji šoli. 
 
 
2.2 Preverjanje splošne razgledanosti s področja književnosti s pomočjo naloge 
 
Na naši šoli se dijaki izobražujejo v tehniških strokah, zato se po pričakovanjih manj zanimajo za 
književnost in ostalo humanistiko. Ne samo da to ni njihovo tematsko področje, pač pa so tudi 
metode njihove stroke (naravoslovja) in književnosti (humanistike) tako različne, da jim 
književnost preprosto ni blizu. Empirično naravnani ljudje se načeloma težko znajdejo v analitiki 
in kritičnosti, ki ju humanistika zahteva. Radi imajo formule in jasne rezultate, ne pa odprtih 
vprašanj in neskončno možnosti interpretacije. 
 
Pri pouku književnosti dejansko blestijo res tisti, ki so tudi dobri (pogosti) bralci. Ostalim je 
obravnava in omemba književnikov in njihovih del zgolj kopičenje podatkov, ki jih po njihovem 
mnenju nikjer in nikoli ne bodo potrebovali. Odgovora, da jim to koristi kot splošna 
razgledanost, seveda ne sprejmejo – ker ji mnogi ravno zaradi nedefiniranosti (ki ni za ljubitelje 
definiranosti) tudi ne pripisujejo pomena. Priznati pa je treba tudi dvoje: da pač »niso vsi za 
vse« (verjetno bi v programih gimnazije našli več navdušencev nad literaturo in njenih 
poznavalcev) ter da sami podatki brez izkušenj prav nič ne pripomorejo h kakovosti 
izobraženosti. 
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Splošno razgledanost svojih dijakov smo pri slovenščini želeli preveriti z nalogo, koliko naslovov 
znanih domačih in tujih literarni del bi prepoznali, če bi jih srečali izven pouka književnosti. Vaja 
je bila izvedena v dveh razredih PTI-programov: v 2. Mi in 2. Ei/Ri, tj. v oddelkih vseh treh 
tehniških strok naše šole. Namenoma so bili izbrani zaključni letniki, ker je njihovo znanje 
književnosti najpopolnejše. V obeh razredih smo zaključili s snovjo književnosti, torej 
predvidevamo, da imajo dijaki zdaj vse znanje, kar naj bi ga pridobili v šoli. Za vajo smo porabili 
obakrat po eno šolsko uro. 
 
V obeh razredih je bilo po 15 dijakov. Prvotno je bilo zamišljeno, da bi dijaki delovali v dvojicah. 
Dvojice bi bile ravno pravšnje za dokaj samostojno razmišljanje, hkrati pa se dobi nekaj 
spodbude od partnerja. Pri večjih skupinah bi prehitro nastal kaos, če pa bi delali sami, bi bili 
rezultati slabši. Ker pa smo postavili tezo, da bodo prepoznali zelo malo naslovov, smo se 
odločili, da bodo odgovarjali skupaj, čeprav bi to pomenilo, da bi jih sodelovala zgolj peščica. 
 
Dijakom potek ure ni bil napovedan, zato se niso pripravili vnaprej. Najprej smo jim zavrteli 
videospot slovenske glasbene skupine DMP – Društvo mrtvih pesnikov. Skladba ima naslov 
Komu zvoni. Dijakom ni bilo sugerirano, na kaj naj bodo pozorni. Skladbo bi lahko poslušali tudi 
samo v avdio obliki, vendar nas je zanimalo tudi, koliko jih bo ob gledanju posnetka sploh 
poslušalo besedilo. Ljudje smo namreč vizualna bitja in tudi poslušamo z očmi. Po koncu 
predvajanja smo jih najprej povprašali po splošnem vtisu: kako jim je bil spot oz. skladba všeč 
ter ali so jo poznali z radia oz. ali so spot že kdaj videli. Odgovori so bili po pričakovanjih zelo 
skopi: svojega mnenja ne znajo izražati brez podvprašanj, zvrst glasbe pa mladim ni tako blizu, 
zato skladbe ne poznajo (oz. se jim zdi, da so jo že slišali, a ji niso posvečali pozornosti). Skupaj 
smo povedali obnovo zgodbe iz videospota. 
 
Nato smo prešli na besedilo pesmi. Priznali so, da ga sploh niso poslušali. Vprašali smo jih, če se 
jim je zdelo kaj poznano. Znali so ponoviti besede iz refrena, ker so ga seveda večkrat slišali, 
niso pa jim pripisali nobenega pomena. Besedilo pesmi smo jim pokazali na projektorju. 
Posebnost tega besedila je, da je v celoti sestavljeno iz naslovov raznih književnih del. Nekatera 
se obravnavajo tudi pri pouku, ostala so dokaj znana, nekatera morda kot filmska priredba. 
Dijakom 2. Mi še vedno ni bilo jasno, za kaj gre, dijaki 2. Ei/Ri pa so že ugotovili, da so nekateri 
verzi naslovi literarnih del (prepoznali so štiri). 
 
V naslednjem koraku smo jim pokazali besedilo skladbe že ločeno po vrsticah na naslove. 
Razkrili smo jim tudi, da gre za 29 takih naslovov, vključno z naslovom skladbe. Ponovno smo 
jih spodbudili, da poiščejo kaj znanega. Ker so sedaj vedeli, kaj iskati, je šlo lažje. Dijaki 2. Ei/Ri 
so prepoznali še štiri naslove, dijaki 2. Mi pa so jih zdaj dohiteli in prepoznali vseh istih osem. 
Od teh osmih je šest del, ki se jih obravnava v osnovni in srednji šoli, dve pa se le omenja. 
 
Zdaj smo jim postavili izziv, da prepoznanim naslovom določijo avtorje. Spet se je 2. Ei/Ri odrezal 
bolje, saj se je pravilno spomnil sedmih avtorjev, 2. Mi pa petih (obakrat od osmih). Naj 
omenimo, da oba razreda nista poimenovala avtorja romana, ki ga nikoli niso obravnavali, 
naslov pa so prepoznali verjetno zato, ker gre res za enega najslavnejših vseh romanov. 
 
Nazadnje smo razkrili seznam vseh avtorjev in njihovih del skupaj. Še enkrat smo jim naročili, 
naj ga preberejo in povedo, če prepoznajo še kaj novega. Včasih namreč avtorja in naslov dela 
jemljemo kot celoto, zato ju prepoznamo šele, ko ju vidimo/slišimo skupaj. Z naslovi tokrat ni 
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več šlo, so se pa spomnili kar nekaj avtorjev: 2. Mi še štirih, 2. Ei/Ri pa celo sedem. Sledilo je še 
provokativno vprašanje, koliko od teh del pa so prebrali. Izid je bil spet izenačen: oba razreda 
ista štiri. Od teh sta dve pesmi, eno je bilo domače branje v srednji šoli, eno pa v osnovni šoli. 
 
Treba se je bilo dotakniti še imena glasbene skupine. Samo en dijak (iz 2. Mi) je film Društvo 
mrtvih pesnikov gledal, ostali še niso slišali zanj, tako da jim tudi ime skupine nič ne pove.  
 
Na koncu so vsi dijaki dobili ponudbo, da tudi sami napišejo podobno pesem (za dobro oceno). 
Odziv razredov je bil tokrat povsem nasproten: 2. Ei/Ri jo je sprejel malodušno, zato od njih tudi 
ne pričakujemo izdelkov, medtem ko je 2. Mi spraševal, koliko mora biti pesem dolga (koliko 
naslovov naj vsebuje), ali lahko vključujejo tudi svoje besede (ne samo naslovov), katera dela se 
lahko uporabijo (samo slovenska, samo literarna itd.), do kdaj naj prinesejo izdelke ...  
 
Če je bilo končno »znanje« v obeh razredih primerljivo (nekaj prednosti 2. Ei/Ri), je bil sprejem 
naloge popolnoma nasproten. Naloga je bila izvedena v dveh zaporednih urah, zato je bilo to 
še posebej opazno. Prvotno smo jo želeli opraviti samo v 2. Ei/Ri, ker smo od njih glede na 
pretekle izkušnje tudi več pričakovali. Za vajo pa smo jo vendarle poskusili tudi eno uro prej v 
2. Mi. Presenetila sta nas torej oba razreda: 2. Mi je enakomerno sodeloval celo uro ter na 
koncu zagrabil priložnost za lepo oceno, v 2. Ei/Ri je večinoma odgovarjal en sam dijak, 
umetniški izziv je bil sprejet brezbrižno. 
 
Vseeno se naša teza ni potrdila. Od 29 naslovov književnih del je bilo vsaj deloma prepoznanih 
12 v enem ter 15 v drugem razredu. Pričakovali smo manj, zato so rezultati zadovoljivi. 
 
 
3 Zaključek  
 
Za preverjanje splošne razgledanosti dijakov smo se odločili ravno zato, ker so ti po duši tehniki. 
Zanimalo nas je, koliko literarnih podatkov ostane v spominu tistim, ki se za književnost ne samo 
ne zanimajo, temveč jo celo zavračajo. Učijo in berejo jo samo za oceno. Za domača branja 
priznavajo, da jih ne berejo oz. poiščejo samo obnove ali pa si ogledajo filme, posnete po 
knjigah. Kadar pri pouku preverjamo predznanje, ga v glavnem več ni ali pa je priklicano s 
težavo. (Toda povezovanje različnih podatkov ali snovi je že drug problem.) 
 
Splošna razgledanost pa je tisto, kar naj bi ohranili še leta po zaključku šolanja (upoštevajoč 
samo tisti del, ki se ga pridobi v šoli). Pričakovati je, da se bo mnogo znanja izgubilo, tako po 
obsegu kot po globini, zato je naš namen vsaj ohraniti občutek poznanosti ali prepoznavnosti, 
če že ne vedenja. 
 
Seveda izbrana naloga ni edini način preverjanja splošne literarne razgledanosti, morda ni niti 
pravi. Njena prednost pa je v tem, da je drugačna od običajnih kvizov – zaradi načina ter zato, 
ker ne vzbuja občutka, da gre za pravilne/napačne odgovore. Dijaki so sodelovali sproščeno tudi 
zato, ker niso vedeli, kaj se preverja. Pa tudi če bi jim povedali, jim je za svojo splošno 
razgledanost pretežno vseeno. Vajo bi se dalo izvesti tudi z drugačnimi ali dodatnimi navodili 
(npr. naslove besedil bi povezali z avtorjem), toda glede na razrede, ki so bili na voljo, so bila 
izbrana navodila/vprašanja, ki so poskušala čim bolj motivirati. 
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Rezultati so pozitivno presenetili, saj so dijaki enega razreda prepoznali prav vse naslove del ali 
pa vsaj imena avtorjev, za katere je bilo sploh pričakovati, da bi jih lahko. In čeprav se tudi sami 
radi pohvalijo, da o književnosti nimajo pojma (ali prosto po Sokratu: vedo, da nič ne vedo), so 
dokazali, da vendarle je del njihove splošne razgledanosti. 
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UVAJALNI TEDEN ZA DIJAKE PRISELJENCE 

Introductory week for immigrant students 
 
Nina Železinger, Šolski center Kranj, STŠ 
 
Povzetek 
 

Za dijake, ki prihajajo iz tujine in želijo šolanje nadaljevati na ŠC Kranj, smo organizirali uvajalni 
teden, ki je potekal zadnji teden v avgustu na STŠ Kranj. Udeležba na uvajalnem tednu je bila 
obvezna. Uvajalni teden je obsegal 25 šolskih ur. V tem času so dijaki v okviru petih tematskih 
sklopov spoznali osnove slovenskega jezika in se pripravili na način dela v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Namen izvajanja uvajalnega tedna je predvsem izboljšanje socialne 
vključenosti dijakov priseljencev v novo okolje in šolski sistem. Izvajanje uvajalnega tedna se je 
izkazalo za pozitivno, saj so se dijaki lažje spopadli s prvim stikom z vrstniki in novo življenjsko 
okolico. V dokaz napredka in zadovoljstva dijakov je bil po šestih mesecih opravljen vprašalnik z 
evalvacijo, ki so jo prejeli na uvajalnem tednu. V bodoče bomo program še nadgrajevali z 
različnimi idejami in pristopi k tematskim sklopom. 

Ključne besede: uvajalni teden, dijaki priseljenci, socialna vključenost, medkulturne razlike, 
integracija. 
 
Abstract 
 
In the last week of August 2017, ŠC Kranj organized an introductory week for all the students 
that have immigrated from abroad and wished to continue their secondary education at the 
school. The introductory week included 25 school periods and was obligatory. The course 
encompassed five topics so that students learnt the basics of the Slovenian language and 
prepared them for the teaching methods in the educational process. The goal of introductory 
week was mainly a better social inclusion of immigrant students in the new environment and a 
new school system. It seemed that the introductory week was positive since the immigrant 
students found it easier to socialise with their peers and to get accustomed to the new 
environment. In order to prove the progress and satisfaction of the students we decided to 
prepare a questionnaire for the same students after six months. In the future, the course is going 
to be improved with various ideals and approaches to the topics. 
 
Keywords: introductory week, immigrant students. social inclusion, intercultural differences, 
integration. 
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1 Uvod 
 
Namen izvajanja uvajalnega tedna je bil predvsem, da dijaki namesto družbene marginalizacije 
začutijo prvi stik z novim okoljem karseda pozitivno, saj smo do sedaj pri priseljencih opažali, 
da so se že takoj ob prvem vstopu v razred zaradi takojšnje izključitve znašli na obrobju 
družbenega dogajanja.  
 
Za dijake priseljence, ki so želeli šolanje nadaljevati na ŠC Kranj, smo prvič organizirali uvajalni 
teden, ki je potekal zadnji teden v avgustu, natančneje od 28. 8. do 1. 9. 2017 na ŠC Kranj. 
Udeležba na uvajalnem tednu je bila obvezna. Vrata so bila odprta tudi za starše povabljenih 
dijakov, saj je dobro sodelovanje s starši že na začetku dobra strategija za nadaljnje oblike 
sodelovanja. Uvajalni teden je obsegal 25 šolskih ur, ki smo jih razdelili na pet tematskih 
sklopov, kjer so dijaki spoznavali osnove slovenskega jezika in se pripravili na način dela v 
vzgojno-izobraževalnem procesu. Dijakom je bila snov podana s pomočjo elektronskih 
prosojnic, različnih govornih situacij in interaktivnih iger, kamor so bili vsi aktivno vključeni, 
svoje znanje pa so dodatno utrjevali s pomočjo sedmih delovnih listov, ki so bili povzeti po 
učbenikih, namenjenim dijakom priseljencem.  
 
 
2 Vključevanje dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje 
 
Vključevanje dijakov priseljencev razdelimo na dve obdobji, in sicer na uvajalni teden in nadaljnji 
tečaj slovenščine za tujce – nadaljevalnico, v kateri je dijak v obdobju dveh šolskih let deležen 
dodatne podpore, saj program vključuje dejavnosti, ki mu jih ponujata tako šola kot lokalno 
okolje – učenje slovenščine kot drugega jezika, učna pomoč, individualni programi, prilagoditve 
metod in oblik dela pri poučevanju ter prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom, podpora 
pri vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in izven nje, različne počitniške priložnosti in 
aktivnosti v lokalnem okolju (Jelen Madruša, 2015, str. 6). 
 
Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake SŠ od 1. 9. 2018 pripravlja naslednje novosti: povečano 
število ur učenja slovenščine, testiranje bodočih dijakov za nivo A2 (če ne dosežejo tega znanja 
v pol leta, jih čaka po pouku dodatnih intenzivnih 160 ur in še 70 ur, če ni uspešnosti). Novosti 
ponujajo tudi izobraževanje za izvajalce tečaja in ocenjevalce izpita A2. 
 
S tem lahko potrdimo, da se počasi uresničujejo cilji projekta »Krepitev socialnih in državljanskih 
kompetenc strokovnih delavcev (2016–2021)«, ki so navedeni v Vključevanju otrok priseljencev 
v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017, v nadaljevanju Vključevanje). Razpis bo preko 
programov profesionalnega usposabljanja deloval v smeri opolnomočenja strokovnih delavcev 
za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev ter otrok večinske 
kulture. Eden izmed ciljev projekta je poleg usposabljanja medkulturnega dialoga in 
sprejemanje drugačnosti tudi priprava predloga programa dela z otroki priseljencev, ki bo 
vseboval tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja slovenščine za otroka priseljenca, in 
sicer za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih 
obdobjih in srednješolskega izobraževanja (Vključevanje, 2017, str. 12). 
 
Republika Slovenija je v zadnjem obdobju naredila kar precej korakov v izobraževanju in 
vključevanju otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, zato s primeri dobrih praks, ki kažejo 
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na razvitost strategij dela tako z otroki kot z njihovimi starši, delujemo še naprej v smeri 
nadgradnje uspešne vključenosti otrok migrantov.  
 
 
3 Izvajanje uvajalnega tedna 

 
Uvajalni teden je obiskovalo 23 dijakov/dijakinj, ki so se jim občasno pridružili tudi nekateri ožji 
družinski člani (dve mami in dve sestri). Od tega se je 13 dijakov/dijakinj vpisalo na SESGŠ, 3 
dijaki/dijakinje na IOD, 2 dijakinji na VSŠ, 4 dijaki na STŠ in 1 dijak na SG. Ko na naši šoli govorimo 
o tujcih, govorimo o dijakih iz BIH, Srbije, s Kosova in iz Makedonije. Uvajalni teden je obiskovalo 
8 dijakov/dijakinj iz BIH, 1 dijakinja iz Srbije, 13 dijakov/dijakinj je prihajajo s Kosova in 1 dijakinja 
iz Makedonije. 
 
Uvajalni teden smo izvajali po sklopih, ki so bili naslovljeni in obravnavani po naslednjem 
tematskem zaporedju: 
 

1. Spoznajmo se, 
2. Abc, 123, 
3. Šola in izobraževanje, 
4. Po mestu, 
5. Evalvacija in zaključek. 

 
Namen prvega sklopa je bil naučiti dijake predstaviti se z osnovnimi osebnimi podatki (ime, 
priimek, naslov, starost, od kod prihajajo, katere jezike govorijo); torej navezati stik z osebo in 
se/jo znati predstaviti. Skušali smo predvsem pridobiti njihovo zaupanje do novega okolja in 
razvijanja pripravljenosti ter zmožnosti za pogovarjanje s sošolci, z učitelji in s prijatelji. 
 
Nadalje smo postopno spoznali slovensko abecedo, kjer so dijaki razvijali sposobnost slušnega 
razlikovanja posameznih glasov, črkovali ter pisali določene besede po nareku. Nadaljevali smo 
z razvijanjem sposobnosti slušnega razlikovanja številk, kjer je bil cilj znati zapisati in izgovoriti 
svoj datum rojstva, starost, telefonsko številko in elektronski naslov. 
 
V tematskem sklopu Šola in izobraževanje so dijaki spoznali izgovor ure, predmetnik, kratice za 
posamezne predmete, splošno orientacijo z urnikom, šolsko spletno stran, izgovor pomembnih 
šolskih prostorov ter šolskih potrebščin. Izvedeli so nekaj pomembnih šolskih pravil – predvsem 
svoje dolžnosti, kršitve, pravila obnašanja v jedilnici – šolske navade ter pravila ocenjevanja 
znanja. Spoznali so osnovna navodila, ki jih daje učitelj v razredu.  
 
V zadnjem tematskem sklopu pred evalvacijo so dijaki spoznali poimenovanja za pomembne 
ustanove, ki se nahajajo v mestih, običaje ter praznike v Sloveniji. Po teoretičnem delu so si 
dijaki najprej ogledali šolo – pomembne prostore – ter nadalje njeno okolico.  
 
Nazadnje so se dijaki preizkusili v treh različnih preverjanjih znanja: v pisanju po nareku, 
glasnem branju najstniškega romana in z reševanjem pisnega preverjanja znanja (po tematskih 
sklopih), kjer so preverili svoje znanje, ki so ga pridobili v zadnjih štirih dneh. S pisanjem 
preverjanja so dobili tudi kratek vpogled v to, kakšna so pravila obnašanja pri ocenjevanju 
znanja in se seznanili s točkovanjem in kriteriji. 
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Slika 1: Vzorec pisnega preverjanja znanja 

 
Iz sledečih ocen preverjanj znanja so razvidne večje težave pri nekaterih dijakih s Kosova in iz 
Makedonije. Ti so bili pri pisanju preverjanja znanja šibkejši od ostalih priseljencev.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabela 1:  Rezultati pisnega preverjanja znanja v % 

  

 
Št. dijakov po državah izraženih v % 

Ocena Makedonija Srbija BIH Kosovo  

5  0 % 100 %  37,5 %  7,69 % 

4  0 % 0 %  37,5 %  30,77 % 

3  0 % 0 %  12,5 %  23,08 % 

2  0 % 0 %  12,5 %  30,77 % 

1 100 % 0 %  0 %  7,69 % 
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4 Ugotovitve in evalvacija znanja po šestih mesecih  
 

Po šestih mesecih smo se odločili pregledati, kakšno je dejansko stanje znanja slovenščine, ki 
obravnava zgoraj naštete tematske sklope. V raziskavo so bili vključeni naključni dijaki, ki so 
obiskovali uvajalni teden za tujce. Dijakom so bila zopet razdeljena preverjanja znanja z 
dodanimi vprašalniki, s katerimi smo si želeli pridobiti mnenja in predloge dijakov k izboljšanju 
uvajalnega tedna v bodoče.  
 

• Kaj opaziš po drugem reševanju testa, ki si ga prejel na uvajalnem tednu? 
 

Po drugem reševanju testa 100 % dijakov/dijakinj odgovarja, da je test rešil/-a brez težav, kar 
kaže na napredek.   
 

• Kako si se počutil ob vključitvi v šolo? 
Ob vključitvi v šolo se je 30 % dijakov/dijakinj počutilo slabo zaradi nerazumevanja jezika in 
vstopa v novo okolje, 70 % dijakov/dijakinj pa se je počutilo dobro in dobrodošlo, saj so jih 
sošolci in učitelji toplo sprejeli.  
 

• Kako se počutiš sedaj? 
 

Sedaj se 80 % dijakov/dijakinj še vedno počuti dobro, saj bolje razumejo slovensko, 20 % 
dijakov/dijakinj pa se zaradi slabih ocen in težav pri učenju počuti slabo. 
 

• Kako so ti pri vključevanju pomagali učitelji/sošolci? 
 

Pri vključevanju so 40 % dijakom/dijakinjam pomagali prijatelji in sošolci ter 60 % učitelji z 
dodatno razlago. 
 

• Kako se soočaš z učenjem slovenščine? Kdo vse ti pomaga oz. kje iščeš pomoč? 
 

Z učenjem slovenščine se vsi soočajo tako, da obiskujejo tečaj za tujce in iščejo pomoč pri 
prijateljih ter sošolcih in se z njimi poskušajo pogovarjati v slovenskem jeziku. »Slovenščino se 
učim vsak dan. Pomagajo mi sošolci, profesorji in vzgojitelji v dijaškem domu.« 
 

• Kaj ti je bilo na uvajalnem tednu najbolj všeč? 
 

Dijaki/dijakinje odgovarjajo, kaj jim je bilo na uvajalnem tednu všeč z naslednjimi trditvami: 
»Vse. Bili smo toplo sprejeti. Spoznali smo prijatelje. Prejeli smo dobro razlago.« 
 

• Kaj ti na uvajalnem tednu ni bilo všeč? Kaj si pogrešal? 
 

Na uvajalnem tednu jim ni bilo všeč naslednje: »Na začetku mi ni bilo všeč, ker nisem nikogar 
poznala. Pogrešala sem vse, najbolj starše …« 
 

• Ali imaš kakšen predlog za boljše vključevanje dijakov priseljencev? 
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Predlogov za izboljšanje uvajalnega tedna nimajo. Prejeli pa smo samo eno izjavo, ki pravi: 
»Želim, da ste ljubeznivi, saj nam ni lahko, ko zapustimo rojstni kraj.«  
 
Po pregledu ponovnih preverjanj znanja je opaziti, da so se ocene pri dijakih/dijakinjah 
povprečno dvignile za eno višje. Največ težav imajo še vedno Albanci, vendar že napredujejo pri 
osnovnem komuniciranju, kar pomeni, da smo naredili korak naprej, saj primeri starih praks 
kažejo, da so dijaki obtičali že pri osnovni komunikaciji, kaj šele da bi napredovali pri samem 
znanju drugih predmetov.  
 
Ponovno preverjanje znanja je pisalo 17 dijakov/dijakinj iz BIH ter s Kosova. V spodnji tabeli je 
prikazana primerjava obeh preverjanj znanj pri posameznem dijaku/dijakinji. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Primerjava obeh preverjanj znanj 

  

 
Primerjava ocen po št. dijakov 

Ocena BIH 
(1. test) 

Kosovo 
(1. test) 

BIH 
(2. test)  

Kosovo 
(2. test) 

5  1 2  3  4 

4  2 2  1  4 

3  1 4    3 

2  1 3  1  0 

1 
 

1    1 
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5 Zaključek  
 
Glede na to, da so nam nekateri dijaki v pogovorih in na vprašalnikih zaupali, da jim predstavlja 
pomemben vidik uspešnega vključevanja v šolo neformalno učenje slovenščine s pomočjo 
prijateljev in sošolcev, ugotavljamo, da bi sam uvajalni teden bilo dobro nadgraditi s 
sodelovanjem uspešnih starejših dijakov priseljencev – tutorjev, ki bi bili ponudniki pomoči 
bodočim, enako govorečim dijakom priseljencem. Tako bi že ob prvem stiku med seboj spletli 
prijateljske vezi, s tem pa bi tudi gradili na svoji samopodobi in ob tem občutili še uspešnejšo 
sprejetost v okolje.  
 
Prav tako bi bilo dobro nadgraditi literaturo, ki bi bila dostopna vsem dijakom na začetku tečaja, 
na katero bi se lahko še v prihodnosti obračali, ko se bi znašli v dilemi. V mislih imamo več vaj 
in teorijo, ki se veže na zgoraj omenjene tematske sklope. Dobro bi bilo upoštevati tudi izjave 
dijakov/dijakinj, ki so v Sloveniji že nekaj let in pravijo, da so se bili primorani naučiti slovenskega 
jezika zaradi tega, ker so njihovi sošolci bili večinoma Slovenci, in jih že ob vstopu v novo šolsko 
leto, če je le mogoče, razdeliti po različnih oddelkih, kjer bodo med slovensko govorečimi dijaki. 
Skozi celotno šolsko leto pa vidimo napredek tudi v povečanju ur tečaja slovenščine in pri 
prilagajanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Ustrezna bi bila uporaba individualnega 
programa, ki ga priporočajo tudi Smernice (2012) in sprejetje pravilnika o prilagojenem 
poučevanju in ocenjevanju dijakov priseljencev. Tako dijaki ne bi dobivali samih negativnih ocen 
in ne bi izgubili motivacije za učenje slovenščine, kaj šele za učenje ostalih predmetov.  
 
Ker se je uvajalni teden za tujce izkazal za primer dobre prakse, bomo z njim nadaljevali še v 
prihodnje. Mislimo, da so dijaki poleg naučenega začutili utrip šole, kar jim je zagotovo pozitivno 
pripomoglo v novem okolju, v katerega so vstopili. V prihodnosti bomo program še nadgrajevali 
z različnimi idejami in pristopi k tematskim sklopom, da bo vstop v novo okolje za dijake še 
prijaznejši.  
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MENTORIRANJE ŠOLSKE RAZSTAVE O AKUTNIH ZASTRUPITVAH PRI 

PIKIH ŽUŽELK, KAČ IN STRUPENIH RIB TER DELAVNICA ZA ODPRAVO 

STRAHU IN ODPORA DO ŽIVALI  

Mentoring of School Exhibition on Acute Poisoning by toxic snake bites, insects 
of fish and a workshop for removing fear and resistance to animals 
 
Petra Alič, Miha Povšič, Srednja šola Jesenice, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 

Na Srednji šoli Jesenice smo oblikovali projektno skupino za pripravo trajne tematske razstave 
na temo akutnih zastrupitev. Predmet razstave so posamezne vrste strupenih žuželk, kač in rib. 
Razstava je del priprav na državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Glavni cilj 
razstave je predstaviti živali in ustrezne ukrepe prve pomoči v primeru pika ali ugriza. Obenem 
želimo, da bi razstava delovala tudi vzgojno, v smeri odpravljanja nepotrebnega strahu in 
odpora, ki ga v povezavi z omenjenimi živalmi pogosto občutijo številni ljudje.  

Struktura udeležencev je multidisciplinarna, kar daje projektu dodatno vrednost, saj vsak 
udeleženec lahko prispeva k projektu znanje svojega strokovnega področja. Združili smo dijake  
izobraževalnih programov Zdravstvena nega in Predšolska vzgoja, delo pa usmerjava in vodiva 
učitelja prve pomoči in biologije. Za namen odpravljanja strahu in odpora do živali sva 
organizirala delavnico, namenjeno dijakom izobraževalnega programa Predšolske vzgoje.  Na 
delavnici je mentor (profesor biologije) dijakom demonstriral tehnike in pristope, ki pomagajo 
pri oblikovanju pozitivnega odnosa do vseh živalskih vrst.  

V prispevku avtorja predstavljava idejno zasnovo in načrt za pripravo razstave, potek in učinke 
izvedene delavnice z žuželkami in kačami ter glavne naloge in izzive mentorstva pri zgoraj 
navedenih aktivnostih.  

Ključne besede: strupene živali, prva pomoč, razstava, mentorstvo, premagovanje strahu 
 
Abstract 
 
At the Jesenice High School we created a project group for the preparation of a permanent 
thematic exhibition on the topic of acute poisoning. The subject of the exhibition are individual 
types of toxic insects, snakes and fish. The exhibition is part of preparations for the national 
competition of secondary schools in Slovenia. The main objective of the exhibition is to present 
animals and appropriate first aid measures in the event of a peak or bite. At the same time, we 
want the exhibition to be also educational, in terms of eliminating unnecessary fear and 
resistance, which is often felt by many people in association with the beforementioned animals. 
The structure of the participants is multidisciplinary, which gives the project an added value, 
because each participant can contribute to the project knowledge of their field of expertise. We 
have brought together students of health care education programs and pre-school education, 
and the work guides and directs first-aid and biology teachers. For the purpose of eliminating 
fear and resistance to animals, we organized a workshop intended for students of the pre-school 
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education program. At the workshop, the mentor (professor of biology) demonstrated to the 
students techniques and approaches that help to create a positive attitude towards all animal 
species. 
The contribution of the author presents the conceptual design and plan for the preparation of 
the exhibition, the course and effects of the performed workshop with insects and snakes, and 
the main tasks and challenges of mentoring in the above activities. 
 
Keywords: toxic animals, first aid, exhibition, mentoring, overcoming fear 
 
 

1 Uvod 
  
Namen prispevka je predstaviti načrt projekta izdelave trajne tematske razstave na temo prve 
pomoči pri pikih in ugrizih strupenih žuželk in kač ter cilje, izvedbo in evalvacijo učinkov 
delavnice za pomoč pri odpravljanju odpora in strahu pred omenjenimi živalmi. Ob tem avtorja 
prispevka želiva izpostaviti naloge in izzive mentorjev pri vodenju multidisciplinarne projektne 
skupine, ki je nastala v želji povezovanja dijakov dveh različnih izobraževalnih programov na 
Srednji šoli Jesenice.  
Tehnike in pristopi odpravljanja strahu in odpora do žuželk in kač ter odzivi udeležencev 
delavnice so predstavljeni v empiričnem delu prispevka.  
 
 

2 Mentorska vloga učitelja 
 
Učitelj izgublja nekatere tradicionalne vloge, saj že dolgo ni več edini vir informacij. Vedno bolj 
pomembna je mentorska vloga učitelja, ki organizira učne situacije, skrbi za intenzivnejše 
vključevanje učencev v učni proces ter se poslužuje prednosti, ki jih nudijo nove tehnologije 
(Hirvi, 1996, povzeto po Razdevšek Pučko, 2013, str. 8-9).  

 
Ko učitelj prevzame vlogo mentorja, so njegove vloge številne in raznolike. Učence motivira, 
svetuje, usmerja, povezuje, spodbuja, pusti idejam prosto pot. Učitelj kot mentor na učence 
prenaša vrednote, ki so pomembne za posameznika, okolje, blagostanje in razvoj. Razvija 
sposobnosti učencev, da uspešno iščejo in najdejo prave vsebine v obilju vseh informacij.  
Učenje, znanje in delovanje so racionalne miselne dejavnosti, ki so hkrati tudi čustveno 
obarvane. Končni rezultat je odvisen tudi od slednjega. Prav je, da učitelj mentor veliko 
pričakuje od učencev, kajti višja, kot so pričakovanja mentorja, več bodo pričakovali od sebe 
učenci ter tako tudi več dali (Atlagič, 2006, str. 6). 

 
 

3 Opis problema 
 
Ideja postavitve trajne tematske razstave na Srednji šoli Jesenice se je porodila ob letošnji temi, 
ki je razpisana za državno tekmovanje Srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Ker so vsebine 
tekmovanja vezane na prvo pomoč pri akutnih zastrupitvah, smo pri obravnavi strupenih žuželk, 
kač in rib kmalu zaznali bolj ali manj izrazita negativna čustva in odpor tekmovalcev do 
določenih živalskih vrst. 
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Z načrtovano razstavo v prvi vrsti želimo delovati informativno ter ozaveščati o pomenu 
ustreznih ukrepov prve pomoči pri pikih in ugrizih strupenih živali. Ker bi lahko s slikovnim 
gradivom razstave vzbujali pri ljudeh negativna čustva, odpor in nepotreben strah, smo se 
odločili k projektu povabiti tudi dijake Predšolske vzgoje. Tematiko želimo obravnavati tudi z 
vidika vzgoje za sprejemanje in pozitiven odnos do žuželk in kač v našem prostoru. Nobene 
potrebe ni, da bi se ljudje v strahu pred piki in ugrizi strupenih žuželk in kač omejevali pri 
preživljanju kakovostnega časa v stiku z naravo.  
 
 

4 Psihologija človekovega odnosa do živali 
 
Človek se že od nekdaj boji stvari, ki so mu neznane. Eden izmed najhujših strahov pri ljudeh  je 
strah pred kačami, saj kar 51 % ljudi navaja strah pred kačami kot najhujšo obliko strahu 
(Brewer, 2001, e-vir). Razlog, da je kača izredno osovražena žival pa ni tako samoumneven. 
Strah pred kačami je namreč pridobljen in ne prirojen. Poznamo prirojene strahove, kot so npr. 
strah pred padcem v globino, strah pred smrtjo, strah pred ognjem, ..., medtem kot je strah 
pred kačami strah, ki ga pridobimo zaradi okolice. Že od nekdaj so kače povezovali z mistiko, saj 
so zaradi načina premikanja in zmožnostjo preživetja daljšega časovnega obdobja navduševala 
ljudi. Krščanstvo pa je kačo prikazal kot nekaj nevarnega in zlobnega ter jo celo upodobil kot 
bitje, ki je zavedlo Adama in Evo v raju v izvirni greh, zaradi česar sta bila iz njega izgnana 
(Stanley, 2008). Poleg kač pa je strah pred žuželkami prav tako izredno prisoten v naši družbi. 
Žuželke povezujemo z nečistočo in imamo do njih večkrat negativen odnos. V veliki večini so ti 
strahovi neupravičeni in so pridobljeni zaradi predsodkov staršev, ki prenašajo svoje strahove 
na lastne otroke. Kljub temu, da otrok nikoli ne bo imel slabih izkušenj z določeno živaljo, bo ob 
njeni prisotnosti doživel strah, gnus ali odpor. Eden izmed možnih pristopov, da ljudje 
premagamo strah pred nečem neznanim je osebna pozitivna izkušnja v določeni situaciji in 
posledično uvidenje, da so predsodki neupravičeni. Možne strahove pri učenih lahko odpravimo 
tako, da učence postavimo v učno situacijo in jih na ta način spodbudimo k drugačnem in bolj 
celostnem načinu razmišljanja. To storimo z organizacijo delavnic, kjer učenci s pomočjo svojih 
čutov spoznavajo nove pojme. S pomočjo uporabe izkustveno orientiranega pouka, učenec 
namesto zgolj statističnih podatkov o neki snovi pridobi uporabniško izkušnjo, ki je bolj trajna 
(Atkinson, 2017). 
 
 

5  Metode dela  
 
Osnovna metoda dela projekta priprave tematske razstave je multidisciplinarno projektno delo 
dijakov Srednje šole Jesenice, ki so vključeni v izobraževalna programa Zdravstvena nega in 
Predšolska vzgoja.  
Projektno delo smo dopolnili z delavnico za usposabljanje dijakov predšolske vzgoje na področju 
vzgoje predšolskih otrok za ustrezen odnos do različnih živalskih vrst. Tehnike in metode so 
udeleženci delavnice najprej preizkusili na sebi ter ob zaključku ovrednotili učinke ter strnili 
svoje odzive v anketnem vprašalniku. 
Vlogo mentorjev v vseh aktivnostih prevzemava avtorja prispevka. 
  
 

6 Potek dela 
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Ideja o razstavi na temo prve pomoči pri ugrizih in pikih strupenih žuželk, kač in rib je bila 
dijakom predstavljena osebno pri pouku, preko obvestila na oglasni deski in preko elektronske 
pošte, ki so jo prejeli že prijavljeni kandidati za državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol 
Slovenije na temo akutnih zastrupitev. Ustno so bili obveščeni in povabljeni tudi dijaki 
predšolske vzgoje v okviru dejavnosti Obveznih izbirnih vsebin – Prva pomoč v vrtcih.  
 
5.1 Faze projektnega dela 

 
Slika 1: Faze projektnega dela oblikovanja razstave z naslovom Piki in ugrizi strupenih žuželk, kač in rib ter ukrepi 
prve pomoči ter delavnice za odpravo strahu in odpora do teh živalskih vrst (Alič, P., 2018) 
 
 
 

6.2 Metode dela in vloga mentorjev v posamezni fazi 
 
Tabela 1: Metode dela in vloga mentorjev v posamezni fazi projekta (Alič, P., Povšič, M., 2018) 
 

Projektna faza Metode dela in vloga mentorjev v posamezni fazi projekta 

Predstavitev 
ideje o razstavi 
in delavnici. 

Metoda: Sestanek (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Razlaga članom projektne skupine kakšen je namen razstave, način dela, pomen 
sodelovanja dijakov dveh izobraževalnih programov, možna mesta za postavitev 
razstave, obseg odobrenih finančnih sredstev. 
Predstavitev namena in poteka delavnice z žuželkami in kačami. 
Naročilo priprave predlogov do naslednjega sestanka. 

Zbiranje 
predlogov 
članov 

Metoda: Elektronska pošta, sestanek (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Izbor in predstavitev predlogov za razstavo in delavnico, ki so jih poslali dijaki po 
elektronski pošti. Dogovor koncepta razstave, ki bo temeljil na fotografijah 

Predstavitev ideje 
o razstavi in 

delavnici

Zbiranje predlogov 
v zvezi z razstavo in 

delavnico.

Izvedba delavnice z 
žuželkami in kačami.

Analiza osebnih 
doživljanj ter 

učinkov delavnice.

Določitev vlog,  
časovni plan, 

prostor, material.

Izbor aktualnih 
strupnih žuželk, kač, 

rib

Analiza bioloških 
lastnosti živali.

Izbor 
kakovostnega 

slikovnega 
gradiva.

Grafično 
oblikovanje in 

priprava 
končnega izdelka.
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projektne 
skupine. 

strupenih žuželk, kač in rib ter spremnim tekstom z informacijami v zvezi z 
ustreznimi ukrepi prve pomoči. 

Izvedba 
delavnice z 
žuželkami in 
kačami. 

Metoda dela: Delavnica z eksotičnimi živalmi (mentor: M. Povšič) 
Predstavitev dvojnega namena delavnice: 

a) pomagati posameznim dijakom, ki so potrdili določeno stopnjo odpora 
in/ali strahu pred žuželkami in kačami; 

b) naučiti dijake osnovnih veščin in tehnik, ki služijo odpravljanju 
negativnih doživljanj v povezavi s temi živalskimi vrstami, z namenom, 
možne uporabe in nadgraditve pri njihovem delu v vrtcih. 

Analiza 
osebnih 
doživljanj ter 
ocena učinkov 
delavnice. 

Metoda dela: Opazovanje in anketa (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Refleksija osebnih doživljanj dijakov po izvedeni delavnici s pomočjo intervjujev. 
Z anonimnimi anketnimi vprašalniki ob zaključku delavnice so bili pridobljeni 
odgovori na vprašanja v zvezi z osebnimi doživljanji in oceno učinkovitosti 
delavnice na posameznikov odnos do žuželk in kač ter mnenja glede 
pomembnosti vloge vzgojitelja predšolskih otrok pri oblikovanju odnosa do 
različnih živalskih vrst. 

Razdelitev del 
in nalog, 
časovni plan, 
prostor, 
material za 
pripravo 
razstave. 

Metoda dela: Sestanek (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Predstavitev različnih vlog in nalog dijakom za pripravo tematske razstave. 
Vloge posameznim dijakom dodeljene glede na izražen interes. 
Opredelljen okvirni časovni plan za dokončanje projekta ter določen primeren 
prostor na šoli. 
Predvidena ocena stroškov glede na materiale uporabljene pri razstavi 
(navadne fotografije za steklom, tiskanje na »stiropor«, drugo). 

Izbor aktualnih 
strupnih 
žuželk, kač, rib. 

Metoda dela: Pregled strokovne literature in elektronskih virov (mentorica: P. 
Alič) 
Sestava seznama strupenih kač, žuželk in rib aktualne za slovenski prostor, s 
pregledom veljavnega učbenika za prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč in 
gradivom, ki je predpisano za pripravo na državno tekmovanje. 

Analiza živali z 
biološkega 
vidika. 
 

Metoda dela: Pregled strokovne literature in elektronskih virov (mentor: M. 
Povšič) 
Izbor biološko pomembnih podatkov živali (življenjski prostor, velikost, druga 
zanimiva dejstva) ter njihova strnitev v kratke zapise, ki so ob fotografijah živali. 
Mentor dijake opozori na ustrezno citiranje virov. 

Izbor 
kakovostnega 
slikovnega 
gradiva z 
ustrezno 
navedbo virov. 

Metoda dela: Pregled elektronskih virov (mentorja P. Alič, M. Povšič) 
Pridobitev ustreznih visoko resolucijskih fotografij živali, ki omogočajo tiskanje 
na A4 format. 

Računalniško 
oblikovanje ter 
priprava za 
tisk. 

Metoda dela: Računalniška obdelava gradiva (mentorja: M. Povšič, P. Alič) 
Združitev slikovnega in tekstovnega gradivo v celoto s pomočjo računalniškega 
programa Adobe InDesign.  

Končna 
postavitev 
razstave. 

Metoda dela: Ročna metoda (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Izdelava plakatov in postavitev razstave v za to namenjenem prostoru s 
pomočjo tehničnega osebja (hišnik). 
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Evalvacija 
opravljenega 
dela in 
oblikovanje 
izhodišč za 
nadaljnje delo. 

Metoda dela: Neformalni sestanek (mentorja: P. Alič, M. Povšič) 
Opravljen razgovor in evalvacija dela dijakov po zaključeni razstavi, katere 
namen je pridobitev informacij o morebitnih težavah pri izdelavi in izvedbi 
razstave. 
Pregled interesa dijakov za pripravo nove razstave na temo akutnih zastrupitev 
na področju nedovoljenih drog ali strupenih rastlin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Prikaz izvedbe delavnice z eksotičnimi živalmi (Povšič, M.). 
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Slika 3: Prikaz dijakov, ki so ustrezne fotografije opremljali s primernimi opisi živali in delovanja njihovih strupov ter 

ukrepe v primeru ugriza/pika (Alič, P.). 

 
 

7 Analiza odgovorov anketnih vprašalnikov 
 

Po opravljeni delavnici z eksotičnimi živalmi, so dijaki izpolnili anketni vprašalnik, ki je vseboval 
17 vprašanj in sicer 12 zaprtega tipa in 5 odprtega tipa. Pri treh vprašanjih je prišlo do 
pomembnih in zanimivih ugotovitev. Pri vprašanju št. 9 »Ali meniš, da se človek spopade s 
svojimi strahovi in odporom do žuželk?« je presenetljivo kar 72 % dijakov mnenja, da je to 
nujno, 28 % dijakov je mnenja, da je to dobro, nihče od anketiranih pa ni odgovoril, da po tem 
ni nobene potrebe, kar pomeni, da so takšne delavnice koristne za dijake.  
Pri vprašanju št. 11 »Ali je delavnica pozitivno vplivala na tvoj odnos do žuželk in kač?« je 87 % 
dijakov odgovorilo z »DA«, torej so bili mnenja, da so s pomočjo delavnice izboljšali svoj odnos 
do žuželk in kač. 
Pri vprašanju št. 12 »Ali si z aktivnostmi v delavnici izboljšal-a svoj odnos do žuželk in kač?« je 
kar 92 % dijakov odgovorilo pritrdilno, kar potrjuje smotrnost izvedbe takšne delavnice za 
bodoče vzgojitelje predšolskih otrok.  
 

 
8 Zaključek 

 
Vsem članom projektne skupine, ki pripravljajo trajno tematsko razstavo je naloga predstavljala 
velik izziv, saj so vsi želeli čim boljši končen izdelek, ki bi na zaposlene, dijake in obiskovalce šole 
naredil dober vtis ter se, glede na izobraževalne programe, ki se na šoli izvajajo, lepo vklopil v 
šolski prostor. Dijaki različnih izobraževalnih programov so s svojim znanjem odlično doprinesli 
k celoviti izvedbi celotne razstave, katere namen je izobraževanje ljudi o nevarnosti stupenih 
živali. Dejstvo je, da več informacij kot jih človek ima, bolj se določene situacije lahko boji, saj 
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se zaveda vseh možnih zapletov oz. nevarnosti. Posledično je bila izvedena delavnica, ki je 
spodbudila, da se ljudje kljub temu, da izvemo kaj vse nam potencialno lahko škoduje, 
spoprimemo s svojimi strahovi in jih znamo obvladati. Toliko bolj ključno je to za ljudi, ki vzgajajo 
mladostnike, saj lahko nevede svoje strahove prenesejo na mladostnika, kar lahko pri njih 
privede do razvoja fobij pred določenimi pojavi oz. situacijami. 
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POZITIVNI UČINKI IZVAJANJA MEDNARODNEGA PROJEKTA IZMENJAV 

NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ŠC KRANJ 

Positive impacts  of the implementation of the international exchange project at  
the Vocational College, School Centre Kranj 
 
Nastja Beznik, univ. dipl. org. , ŠC Kranj, Višja strokovna šola 
 
Povzetek 
 

V strateških dokumentih smo zapisali usmeritve in cilje naše inštitucije in eden izmed 5 ciljev 
razvojno orientirane kakovostne šole po sistemu procesnega pristopa stalnih izboljšav je 
podpora mednarodni dejavnosti. Uresničujemo jo na več načinov, projekt izmenjav na VSŠ že 
11. leto predstavlja eno izmed pomembnih orodij za internacionalizacijo naše inštitucije po 
merilih sistema kakovosti. in s tem povezanimi pozitivnimi učinki tudi na globalnem nivoju. Že v 
preteklosti postavljen procesno zasnovan sistem kakovosti projekta izpopolnjujemo in skrbno 
spremljamo učinke vseh oblik izmenjav. Študenti pridobivajo dragocene strokovne izkušnje in 
visoke funkcionalne spretnosti in kot zaposleni v podjetjih predstavljajo cenjen inovativni kader 
za potrebe gospodarstva na lokalnem in globalnem nivoju. Diseminaciji projekta posvečamo 
veliko pozornosti, kar je razvidno med drugim tudi na spletnih straneh 
(http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html), kjer redno informiramo 
zaposlene, udeležence izobraževanja in širšo javnost o organizaciji, izvedbi in evalvaciji 
internacionalizacije preko projekta izmenjav. V decembru 2016 prejeto nacionalno priznanje 
Jabolko kakovosti kot primer dobre prakse in v novembru 2017 od Skupnosti VSŠ prejeto 
priznanje za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo 
dosežkov na tem področju kažeta, da smo pri doseganju internacionalizacije in ohranjanju 
konkurenčne prednosti na dobri poti.  

Ključne besede: izobraževalne organizacije, internacionalizacija, mednarodna izmenjava, 
pozitivni učinki. 
 
Abstract 
 
The policies and objectives of our institution are written in our strategic documents. In terms of 
constant quality improvement one of the five objectives of our development-oriented school is 
to support international activities. These activities are realised in several ways among which the 
mobility project represents one of the most important tools for the internationalization of our 
institution under the criteria of the quality management system thus enabling our institution to 
achieve the objectives set out in its policy and strategy. For eleven years the project of individual 
mobility at our institution has been representing one of the important tools for 
internationalization and the related positive effects on the global level. The process-based 
project quality system is being improved since its beginning and the effects of all forms of 
exchange are being constantly and carefully monitored. Students acquire valuable professional 
experience and high functional skills, and as employees in the company, they represent valuable 
innovative personnel for the needs of the economy on the local and global level. By taking part 
in international activities the employees help to promote the reputation of our institution. In 
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addition, we inform internal and external public, especially prospective students, on the open 
day, opening day, the staff and other meetings, by publishing articles in different media (web 
site http://www.sckr.si/tsc/vss/studij/program-erasmus-plus.html) by presenting papers at 
national and international conferences etc. In December 2016, the project was awarded the 
national Apple of Quality Award as an example of good practice and in November 2017 it was 
recognised for remarkable achievements in the field of international cooperation and exchanges 
by the Association of Slovene Higher Vocational Colleges. Both show that in achieving 
internationalization and preserving the competitive advantage through the implementation of 
the individual mobility project we are on the right track. 
 
Keywords: educational organisations, internationalisation, international mobility, positive 
effects. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uvod - Izhodišča za mednarodne projekte v šolstvu  
 
 
V slovenskem šolskem prostoru je močno prisoten trend internacionalizacije, ki zaradi 
ekonomskih, socialnih, kulturnih in političnih teženj krepi povezovanje evropskega 
izobraževalnega prostora z namenom doseganja in ohranjanja konkurenčnosti v mednarodnem 
okviru. Koncept internacionalizacije visokega šolstva dodatno krepi bolonjski proces, ki za to 
področje postavi tudi jasno določene cilje. Povezovanje evropskega visokošolskega prostora z 
namenom doseganja konkurenčnosti v mednarodnem okviru ob upoštevanju evropske 
raznolikosti je nujno in neizogibno. Tega se zavedamo tudi zaposleni na ŠC Kranj.  
 
Strategija internacionalizacije se v praksi lahko uresničuje na več načinov: s pridobitvijo tujih 
študentov na matično inštitucijo, s poučevanjem in vključevanjem študijskih programov na 
inštituciji, s poučevanjem mednarodno primerljivih vsebin v tujini (uporaba sodobnih IKT, 
videokonference, ustanovitev lastnih izobraževalnih centrov), z izvajanjem mednarodnih 
raziskovalnih programov in projektov v okviru EU (povzeto po: Miklavčič, 2011). V osrednjem 
delu prispevka opisujemo, na kakšen način na naši inštituciji prispevamo k internacionalizaciji 
tako slovenskega izobraževalnega prostora kot tudi drugih sodelujočih organizacij. Smo ena 
izmed tistih slovenskih izobraževalnih inštitucij, ki si želi dosegati tako po vsebini študijskih 
programov kot tudi glede uporabe didaktičnih metod in pristopov podajanja vsebin 
enakovredno kakovost, kot jo dokazujejo mednarodne izobraževalne inštitucije pri sodelovalno 
- projektnem ali problemsko – izkustvenem učenju. 
 
Projekt izmenjav preko programa Erasmus+ je tako eno izmed pomembnih orodij za doseganje 
konkurenčne prednosti, katerega izvajane je prikazano v nadaljevanju, v zaključku prispevka pa 
so prikazani konkretni pozitivni učinki na udeležence izmenjav.   
 
 
2. Izvajanje izmenjav na VSŠ ŠC Kranj 
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Projekt izmenjav na VSŠ že 11. leto predstavlja enega izmed pomembnih orodij za doseganje 
internacionalizacije in s tem povezanimi pozitivnimi učinki na globalnem nivoju. Na podlagi 
smernic v dokumentih sistema kakovosti postopoma uresničujemo vizijo naše inštitucije in z 
izobraževanjem za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem ter z dobrimi medosebnimi odnosi 
prenašamo znanje, ki udeležencem izobraževanja omogoča uspešno vključevanje v globalno 
okolje. Zavest o pomembnosti delovanja z upoštevanjem vrednot širimo tudi preko projekta 
izmenjav. S prenovljeno vizijo želimo postati odlična šola za poklice prihodnosti (Povzeto po: 
Poslovnik kakovosti višje strokovne šole ŠC Kranj, 2017). Pri izvajanju projekta spoštujemo 
zapisane smernice ECHE listine in v praksi sledimo določilom objavljene Politike kakovosti 
projekta izmenjav 2014 - 2020. Nediskriminatorno, v duhu strpnosti, solidarnosti in humanizma 
ter ob upoštevanju človekovih pravic in svoboščin razvijamo spoštljivo sodelovanje z vsemi 
našimi deležniki. Imamo vzpostavljen in v praksi preverjen učinkovit sistem pomoči za naše 
udeležence pred, med in po izmenjavi ter vzpostavljene mehanizme za nudenje pomoči tujim 
udeležencem v slovenska podjetja oz. šole. Za priznavanje dosežkov, pridobljenih preko 
mednarodne aktivnosti, imamo uveden in preverjeno učinkovit postopek priznavanja le-teh 
(povzeto po: Drenovec, 2014). 

 
2.1 Informacije o operativnem izvajanju aktivnosti pred, med in po izmenjavi 
 
 
V strateških dokumentih smo zapisali usmeritve in cilje naše inštitucije in eden izmed 5 ciljev 
razvojno orientirane kakovostne šole po sistemu procesnega pristopa in stalnih izboljšav je 
podpora mednarodni dejavnosti. Učinke mednarodne dejavnosti spremljamo po 4 kazalnikih 
učinkovitosti: povezava s sorodnimi inštitucijami v tujini, mednarodne izmenjave študentov in 
zaposlenih, sodelovanje v mednarodnih projektih in na mednarodnih tekmovanjih (povzeto po: 
Strategija razvoja Višje strokovne šole ŠC Kranj: Obdobje 2014 – 2019, 2017b). 

Te strateške usmeritve so opredeljene v naši politiki kakovosti, ki jo skrbno evalviramo na 
različne načine, tudi preko letnih poročil ter presoj sistema kakovosti. 
 
Od leta 2007/08 do marca 2018 smo izvedli 55 izmenjav: 23 zaposlenih na usposabljanje in 21 
študentov na prakso v podjetja, 4 strokovnjaki iz tujih podjetij so predavali pri nas, 3 študenti 
so bili na študiju v tujini, 2 predavatelja sta izvedla predavanje na tuji šoli, 2 tuja študenta pa sta 
opravila prakso na naši inštituciji. Delež po vrstah izmenjav prikazuje slika 1.   
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Slika 1: Izvedene izmenjave  na VSŠ ŠC Kranj po vrstah od 2007/08 do marca 2018 

Sodelovali smo s podjetji in šolami v Nemčiji, Španiji, Belgiji, Hrvaški, Anglija, Avstriji, Švedski in 
Danski. V primerjavi z univerzami je število izvedenih izmenjav na naši inštituciji manjše, a so 
vsebinsko zelo uspešne. Na to kažejo osebno zadovoljstvo in pozitiven odziv udeležencev, 
zadovoljna gostujoča podjetja, ter uspešni študenti, ki so se zaposlili v tujih podjetjih.  

Planiranje vsebine in časa izvajanja izmenjave se prične že precej pred podpisom pogodbe. 
Študenti in zaposleni gredo na izmenjavo, ki je vsebinsko skladna z njihovim študijem oz. 
predmetom, ki ga poučujejo, kar določa tudi vsebina delovnega načrta. Študent lahko uveljavlja 
opravljeno prakso v tujini v okviru predmetnika in si s tem pridobi določeno število KT, za kar 
obstajajo pisna pravila, o katerih je študent obveščen vnaprej. V primeru študija v tujini se, po 
predhodnem dogovoru s predavateljem, dogovori tematika in vrednost KT, ki se po prejetem 
dokazilu s strani tuje inštitucije študentu tudi priznajo. 

Pred izmenjavo je poskrbljeno, da vsak študent dobi mentorja za strokovne zadeve in kontaktno 
osebo za splošne zadeve. Določimo način in pogostost komuniciranja tako z mentorji v tujini 
kot tudi predavatelji in vodjem projekta izmenjav na šoli. Med izmenjavo je vodja projekta v 
stalnih stikih (e-mail, telefon) s študentom, z mentorji in koordinatorjem v tujini. Študent 
periodično sporoča ključne informacije, ki so vezane tako na delovno oz. študijsko tematiko kot 
tudi na socializacijo in kulturno življenje v tujini.  

Po izmenjavi študent/zaposleni z vodjem projekta izmenjav na sestanku izmenjajo informacije 
o poteku, dosežkih in morebitnih posebnostih ali težavah na izmenjavi. Analizira se končno 
poročilo, študenti pa pripravijo "Dnevnik dela", ki ga objavimo na spletu za promocijske 
namene. Zaposleni na predavateljskem zboru poročajo o učinkih izmenjave. Vodja projekta o 
vsaki izmenjavi pripravi poročilo za objavo na spletu. Dokazilo o pridobitvi dodatnih strokovnih 
znanj preko izmenjave je podlaga za izdajo priloge k diplomi in del dokumentacije za 
priznavanje, ki jo predloži v obravnavo študijski komisiji.  

Zaposlene spodbujamo k izmenjavi in k sodelovanju na projektu z marketinškimi aktivnostmi in 
redno poročamo o tekočih dogodkih ter le-te redno objavljamo na spletnih straneh. Pomagamo 
pri iskanju destinacij, svetujemo glede nastanitev, optimalnega prevoza, zavarovanja, ipd. 
Pripravimo in uskladimo pogodbe s tujimi inštitucijami. Komunikacija poteka ves čas, od 
izraženega interesa za izmenjavo, med izmenjavo in po izmenjavi. Redno zaposlenim se 
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povrnejo stroški poti v celoti, zunanjim sodelavcem izmenjavo sofinanciramo v skladu s pravili. 
Preko marketinških aktivnosti poudarjamo velik pomen pridobitve strokovnih izkušenj in 
splošne osebnostne rasti udeležencev izmenjav. Trudimo se, da bi naši študenti in zaposleni 
pridobili nove izkušnje, znanja, usposobljenosti in kompetence na strokovnih področjih. 
Študente spodbujamo k razvoju samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in natančnosti, odgovornosti 
za organizirano delovanje, sposobnosti funkcionalne pismenosti ter k aktivnem pristopu pri 
iskanju virov informacij in znanja. Izkušnje dosedanjih izmenjav potrjujejo to tudi v praksi. 

Imamo vzpostavljen mehanizem zagotavljanja sistema kakovosti izvajanja in doseganja 
strateških ciljev, operativnih ciljev in ustrezno dokumentiran sistem z uvedenim procesnim 
pristopom stalnih izboljšav po vnaprej določenih merilih kakovosti. Kakovost izvajanja projekta 
spremljamo in izboljšujemo preko izdelanih kriterijev učinkovitosti: zadovoljstvo udeležencev 
izmenjave (spremljamo preko poročil in mnenja ob zaključnem poročilu nacionalne agencije), 
zadovoljstvo gostiteljev (spremljamo preko povratnih informacij, pridobljenih v razgovorih z 
gostitelji in preko poročil udeležencev), povečevanje števila izmenjav (spodbujamo zanimanje 
za izmenjave in spremljamo številčno rast udeležencev izmenjave), povečevanje števila 
gostiteljev (navezujemo stike in širimo mrežo poslovnih partnerjev na tem področju). 

Velik pomen pripisujemo diseminaciji projekta, obenem pa se zavedamo pomembnosti 
varovanja osebnih podatkov udeležencev izmenjav. Osebne podatke študentov na izmenjavah 
objavimo izključno po njihovem predhodnem pisnem soglasju, ki vsebuje natančno opredelitev 
vrste in namena objave le-teh. Objava brez soglasja bi pomenila ne le na presojah ugotovljeno 
neskladje certificiranega sistema vodenja kakovosti z dejansko prakso pač pa tudi hudo kršitev 
tako nacionalne kot tudi interne zakonodaje. Glede izmenjav zaposlenih smo pridobili 
informacije pri Informacijskem pooblaščencu, ki v temeljiti obrazložitvi pojasnjuje pravne 
podlage, ki določajo, da so osebni podatki javno dostopni v primeru, ko gre za podatke o porabi 
javnih sredstev, ali podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja 
javnega uslužbenca. Meni, da za objavo osebnega podatka o imenu in priimku javnega 
uslužbenca, ki je v okviru izvajanja svojega delovnega razmerja potoval v tujino na 
izobraževanje, ne potrebujemo osebne privolitve (povzeto po: Beznik, 2016). 
 
 
3. Zaključek - Prepoznavanje pozitivnih učinkov projekta 
 

V slovenskem šolstvu je internacionalizacija razmeroma stihijski pojav in nikakor ni rezultat 
poglobljenega razmisleka in strateških usmeritev, pač pa prepuščen volji in ambicijam 
posameznih visokošolskih ustanov (povzeto po: Miklavčič, 2013). Projekt izmenjav na VSŠ v 
okviru programa Erasmus+ je le ena izmed možnosti uresničevanja temeljnih ciljev naše 
inštitucije, ki so izmenjava znanja, izkušenj in spretnosti v delovnem okolju, spoznavanje drugih 
kultur in vzpostavljanje novih stikov z mednarodnim okoljem. Prizadevamo si za optimalno 
integracijo sodobnih znanj praktičnega in strokovno teoretičnega pouka v širšem okolju na 
mednarodno primerljivi ravni. Zavedamo se pomembnosti pospeševanja gospodarskih dogajanj 
v neposrednem in širšem okolju ter hitrejšega odziva šole glede na potrebe gospodarstva in 
motiviranosti študentov za pridobivanje znanj, za katere izobražujemo.  
 
Menimo, da bodo vse oblike izmenjav prinašale velik donos na različnih področjih, kot so 
inovativni kadri za potrebe gospodarstva in znanstveno-raziskovalnih ustanov, usposobljena 
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mreža razvojno-raziskovalnih timov, katerih člani bodo tako predavatelji kot tudi mentorji iz 
podjetij; promocija ŠC, njegovih organizacijskih enot in izobraževalnih programov; ugotavljanje 
možnosti vpliva sprememb izobraževalnih programov glede na potrebe podjetij; vsestransko 
sodelovanje med šolami, fakultetami, podjetji, zavodi v ožji in širši okolici ter mednarodno; 
razvoj in izdelava nove učne tehnologije ter didaktičnih pripomočkov, kar naj bi v prihodnosti 
pomenilo tudi razvoj in izdelavo izdelkov ali storitev za potrebe industrije in obrti v smislu 
sodelovanja pri ohranjanju konkurenčnosti gospodarstva.  

Kvalitetno posredovano pridobljeno znanje in izkušnje študentov  pri študiju ali praksi v tujini 
močno vpliva tudi na kvaliteto dela njihovih mentorjev v podjetjih ali učnega osebja v šolah ter 
na delo inštitucije kot celote. Enako močan vpliv imajo kvalitetno posredovano pridobljeno 
znanje in izkušnje učnega osebja na pridobljeno znanje študentov, ki jim ga le ti posredujejo, 
ter na kvaliteto dela in ugled institucije, kjer se udeleženec izmenjave zaposli. Pričakujemo 
posreden in zelo močan vpliv tudi na lokalno gospodarstvo, saj bo možno v doglednem času 
dobiti na tržišču več kvalitetnih in široko usposobljenih strokovnjakov. Ti bodo imeli poleg 
specifičnih strokovnih in funkcionalnih znanj tudi številna uporabna znanja, obenem pa bodo 
dovzetni in ustrezno prilagodljivi na vplive globalizacije in stalne spremembe, ki so povezane z 
njimi. 

 
4. Literatura in viri  
 
 
Beznik, N. Varovanje osebnih podatkov zaposlenih v šolstvu in neobvezno mnenje informacijskega 

pooblaščenca. Didakta, 2016, Februar-marec, str.35-38. 

Beznik, N. Vpliv internacionalizacije na celovito kakovost in poslovno odličnost izobraževalne 

organizacije. V: 2. mednarodna konferenca Harmonizacija terciarnega strokovnega izobraževanja na 

področju JV Evrope: Dobre prakse sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom. 

Bled 28 - 29. 11. 2013. Skupnost Višjih strokovnih šol, 2013. 

Drenovec, J. Erasmus Policy Statement (Overall Strategy 2014-2020) (online). 2014. (citirano 1. 3. 

2018). Dostopno na: http://www.sckr.si/tsc/vss/documents/erasmus/Erasmus_Policy_Statement.pdf. 

Miklavčič, K. Poti nacionalizacije: Politike, trendi  in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji. 
Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011. 

Poslovnik kakovosti višje strokovne šole ŠC Kranj: Izdaja 02, Kranj: Šolski center Kranj, 2017.  

Strategija razvoja Višje strokovne šole ŠC Kranj: Obdobje 2014 – 2019, Kranj: Šolski center Kranj, 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sckr.si/tsc/vss/documents/erasmus/Erasmus_Policy_Statement.pdf


 
 

279 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
 

Prispevki – Sekcija 2 - Splošno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

280 
 

INTEGRACIJA MLADIH NA TRG DELA S PARTICIPACIJO V PROGRAMIH 

PODJETNIŠTVA ZA MLADE 

Integration of young people on labour market with participation in young 
business programs 
 
Lea Janežič, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana 
 
 
Povzetek 

Brezposelnost je ključni ekonomski faktor države. Brezposelnost med mladimi (15–24 let) je 
pogosto preučevana ločeno, saj je običajno nekoliko višja v primerjavi s starejšo (odraslo) 
populacijo. Za mlade je značilno, da ne dobijo zaposlitve takoj po končanem šolanju. Še posebej 
je to vidno, ko je država v gospodarski krizi. V Evropski uniji se na splošno od leta 2008 povečuje 
brezposelnost kot posledica gospodarske krize, države pa vsaka po svoje poskušajo omiliti njene 
posledice. Vzrok  za naraščajoče število brezposelnih je tudi večja industrijska avtomatizacija 
delovnih procesov, ki so jih prej opravljali delavci, in večanje števila prebivalstva. V članku so 
predstavljeni programi podjetništva, podrobno pa je predstavljen potek mednarodnega projekta 
v okviru Erasmus+ KA2 »Y-job – Apply & Employ«, v katerem so sodelovale Nemčija, Španija, 
Norveška, Italija in Slovenija. Iz vsake države je v projektu sodelovalo 20 dijakov poklicnih šol in 
gimnazij, ki so sodelovali v različnih delavnicah spodbujanja dvigovanja podjetniških kompetenc. 
V članku je podrobno predstavljena izmenjava dijakov, ki je bila izvedena v Sloveniji (januar 
2018), in delavnice, ki so bile izvedene na enotedenski izmenjavi dijakov v heterogenih skupinah. 

Ključne besede: podjetništvo, mladi brezposelni, mednarodni projekt, start up 
 
Abstract 
 
Unemployment is a key economic factor in the country. Unemployment among young people 
(15 to 24 years) is often studied separately, since it is usually slightly higher compared to the 
elderly (adult) population. It is characteristic for young people that they do not get employment 
immediately after finishing their schooling, especially when country is facing the economic crisis. 
In the European Union, unemployment has risen since 2008 as a result of the economic crisis, 
and each country is trying to alleviate the consequences of the economic crisis. The cause of the 
number of unemployed is not only due to the economic crisis, but also due to the increasing 
industrial automation of work processes, previously performed by workers and the increase 
population. The article presents entrepreneurial programs and detailed the course of the 
international project under Erasmus + KA2: "Y-job - Apply & Employ", which included Germany, 
Spain, Norway, Italy and Slovenia. From each country, 20 students of vocational schools and 
gymnasiums participated in the project. Various workshops to promote the raising of 
entrepreneurial competences were done. The article presents the exchange of pupils that were 
conducted in Slovenia and the workshops that were conducted at one weekly exchange of 
students in heterogeneous groups. 
 
Keywords: entrepreneurship, young unemployment, international project, start up 
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Uvod 

 
Status delovne sile osebe spada v eno od treh kategorij: zaposleni, brezposelni ali ekonomsko 
neaktivni. Eurostat uporablja definicije zaposlovanja in brezposelnosti Mednarodne 
organizacije dela (ILO). Delovno silo sestavljajo zaposleni ali brezposelni.  
 

 
Slika 49: Populacija zaposlenih, brezposelnih in ekonomsko neaktivnih, EU 28, starost 15–24 let, 2012. (EUROSTAT, 
2018) 

Ljudje so razvrščeni kot zaposleni ali brezposelni, ne glede na to, ali so v izobraževalnem procesu 

ali ne. Statistika brezposelnosti Eurostata v skladu s standardi Mednarodne organizacije dela ne 

izključuje študentov iz brezposelnosti samo zato, ker študirajo. Za njih veljajo ista merila kot za 

preostalo populacijo. Čeprav se posameznik izobražuje, to ne vpliva na njegov zaposlitveni 

status. Kljub vsemu pa prebivalstvo, ki je del izobraževalnega procesa, posredno vpliva na 

kazalnike brezposelnosti mladih. (Bălan, 2013) 

1 Kazalniki brezposelnosti 

Glavni kazalnik brezposelnosti mladih je stopnja brezposelnosti mladih za starostno skupino 15–

24 let. Ta uporablja enako standardno opredelitev kot stopnja brezposelnosti za delovno 

sposobno prebivalstvo. Za to starostno skupino je to število brezposelnih mladih, deljeno s 

skupnim številom ljudi na trgu dela (zaposlenih in nezaposlenih). 

Ker ni vsaka mlada oseba na trgu dela, stopnja brezposelnosti mladih ne odraža deleža vseh 

mladih odraslih, ki so brezposelni. Stopnje brezposelnosti mladih so v tem smislu pogosto 

napačno razlagane. Stopnja brezposelnosti mladih 25 % ne pomeni, da je "eden od štirih mladih 

brezposeln". To je pogosta zmota. Stopnja brezposelnosti mladih je lahko visoka tudi, če je 

število brezposelnih oseb omejeno. To se zgodi v primeru, ko je število mlade delovne sile (tj. 

imenovalec stopnje) razmeroma majhno.  

Drug kazalnik brezposelnosti mladih, ki ga objavlja Eurostat, je razmerje brezposelnosti mladih. 

Ta ima enak števec kot stopnja brezposelnosti mladih, vendar pa je imenovalec celotno 

prebivalstvo med 15. in 24. letom starosti. To daje merilo brezposelnosti celotni populaciji te 

starosti. (EUROSTAT, 2018) 

Stopnja delovne aktivnosti med 15 in 64 let starim prebivalstvom je v letu 2015 v EU-28 znašala 

65,6 %. Slovenija se je po vrednosti tega podatka uvrstila na sredino (65,2 %) med preostalimi 

članicami EU-28. Stopnje brezposelnosti med mladimi v Sloveniji so bile nižje od povprečja; v 

letu 2016 je bila stopnja brezposelnosti med mladimi (15–24 let) v Sloveniji 5,1 %, v EU-28 pa 

7,8 % (Statistični urad RS, 2017). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/84/Population_employed_unemployed_inactive,_2012.png
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V Sloveniji je bilo februarja 2018 registriranih brezposelnih oseb 15–24 let 6.801, kar predstavlja 

8 % vseh registriranih brezposelnih v tem mesecu (ZRSZ, 2018). 

 
2 Participacija mladih na trgu dela 
 
V starosti 15 let je skoraj 100 % prebivalstva EU še vedno v šoli. Kasneje gredo mladi na trg dela 

in postanejo zaposleni, brezposelni ali ostanejo zunaj trga dela. Vsi mladi ne vstopijo na trg dela 

v enakem obdobju, zato se število mladih na trgu dela postopno povečuje, od približno 5 % pri 

starosti 15 do približno 80 % pri starosti 24 let. To strmo povečanje udeležbe na trgu dela 

pojasnjuje razliko med stopnjo brezposelnosti mladih in razmerjem brezposelnosti mladih.  

Številni mladi vstopijo na trg dela preden končajo študij oziroma zaključijo izobraževanje. To 

pomeni, da so lahko ljudje sočasno v procesu izobraževanja in na trgu dela. (Opozoriti je treba, 

da je udeležba na trgu dela po definicijah ILO že, če posameznik dela samo 1 uro v tednu ali pa 

je videti, da je na voljo za takšno delo.) Prehod iz izobraževanja na trg dela ni preprosto 

preklapljanje statusa, temveč zapleteno prekrivanje različnih situacij. (EUROSTAT, 2018) 

 

 
Slika 50: Stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) v izbranih EU državah, 2006–2015. (Eurostat, 2017) 

Podatki o brezposelnosti mladih od leta 2010 dalje kažejo, da je stopnja brezposelnosti za mlade 

pod 25 let sezonska – največ povpraševanja po delu je v oktobru, nato pa upada do naslednjega 

leta. Mladi s statusom dijaka oz. študenta pogosto opravljajo študentsko delo. Obseg tega se je 

v letu 2013 precej skrčil; tako zaradi krize, kot zaradi večjih davčnih obremenitev te oblike dela, 

s tem pa je postalo manj privlačno za delodajalce. Ker mladi niso imeli priložnosti za študentsko 

delo, so se prijavili kot brezposelne osebe na Zavodu. (ZRSZZ, 2015) 

Študentsko delo je vrsta dela, ki je ne moremo enačiti z rednim delom, saj je dijak ali študent 

del izobraževalnega procesa, ne pa redno zaposlen posameznik. Študentsko delo ne zagotavlja 

socialne varnosti, ni ga mogoče uveljaviti kot delovne izkušnje, niti se čas dela ne šteje v 

pokojninsko dobo. 

Eden od načinov vstopa mladih na trg dela je tudi vajeniški sistem, ki ga ponujajo nekateri 

izobraževalni programi (Oblikovalec kovin – orodjar, papirničar …). Mladi, stari med 15 in 16 let, 

se odločijo za izobraževanje v vajeniškem sistemu, ki je sestavni del sistema srednjega 

poklicnega izobraževanja, ker se najmanj polovica izobraževalnega programa izvede kot 

praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Cilj vajeništva je boljša usposobljenost 

posameznika glede na potrebe gospodarstva, lažji prehod izobraževanje – delo, zato tudi 
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zgodnejša poklicna socializacija, zgodnejše zaposlovanje mladih, bolj usklajena ponudba in 

povpraševanje po kadrih. 

  
2.1 Programi podjetništva za mlade 

 
V Sloveniji je v zadnjem času na voljo kar nekaj programov, ki spodbujajo razvoj podjetniških 

kompetenc za mlade. Eden od njih je POPRI (Podjetništvo za prihodnost). Gre za tekmovanje 

podjetniških idej, kjer osnovnošolci (7., 8., 9. razred), srednješolci in študentje do 29. leta 

tekmujejo s svojimi podjetniškimi idejami. Kot prijavo na tekmovanje morajo udeleženci 

pripraviti  predlog poslovnega modela, 10 finalistov iz vsake starostne skupine pa se pomeri na 

državnem tekmovanju, kjer svojo podjetniško idejo predstavijo s »pitchem« – kratko 

predstavitvijo podjetniške ideje ali poslovnega modela, skupaj s prototipom proizvoda. S 

sodelovanjem na tem tekmovanju dijaki razvijajo ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemajo 

tveganje in odgovornost, dobijo povratno informacijo o podjetniški ideji z oceno strokovne 

komisije in izkušnjo javnega nastopanja. 

Naslednji podjetniški program, ki je v Sloveniji na voljo, je Start-up vikend za mlade. Javna 

agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja 

spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, znotraj 

katerega, v primeru izbora, zagotavlja sredstva za izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje 

razvoja lastne podjetniške ideje dijakov ali za reševanje izzivov podjetij in drugih organizacij. Na 

ta način šole pridobijo sredstva za izvajanje podjetniških dejavnosti. Srednja poklicna in 

strokovna šola Bežigrad – Ljubljana je izvedla Start up vikend 1. in 2. decembra 2017. V dveh 

dneh so dijaki s pomočjo ustvarjalnega mišljenja (»design thinking«), delavnic in predavanj 

strokovnjakov osnovali svoje podjetniške ideje. Te so ob koncu delavnic predstavili strokovni 

komisiji, ki jim je dala povratne informacije o podjetniški ideji, na katerem področju jo je 

smiselno nadgraditi in kako v bodoče izboljšati svojo predstavitev. 

Zadnji program podjetništva, ki je bil izveden na šoli, pa je vključeval 100 dijakov in dijakinj starih 

med 15 in 18 let iz petih različnih držav: Nemčije, Španije, Norveške, Italije in Slovenije. Dijaki 

so bili aktivno vključeni v spoznavanje vzrokov in posledic ekonomske krize (izmenjava dijakov 

v Španiji – Institut Tarragona), iskali so možne rešitve za lažji prehod iz krize (izmenjava dijakov 

na Norveškem – Levanger videregående skole), spoznavali osnove ustanavljanja podjetja 

(izmenjava dijakov v Nemčiji – Gymnasium Marne), izdelali SWOT analizo, opravili intervju za 

zaposlitev in spoznavali poklice prihodnosti (izmenjava dijakov v Italiji – Istituto “Lorenzo 

Federici”), povzeli novo usvojeno znanje, spoznavali poklice preteklosti in prihodnosti, obiskali 

Vzorčno mesto v Velenju in Premogovnik Velenje, naredili vitki poslovni model t. i. »Lean 

Canvas«, prototip izdelka, »pitch« in predstavitev podjetniške ideje (izmenjava dijakov v 

Sloveniji – Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana). 

Izmenjava dijakov v Sloveniji (28. 1. – 2. 2. 2018) se je začela v ponedeljek, ko so bili dijaki 

razporejeni v heterogene skupine po šest ali sedem dijakov iz različnih držav. Najprej je bilo 

treba skupino posameznikov, ki se med seboj ne poznajo, motivirati in ustvariti »skupinski duh«. 

V ta namen je bil pripravljen izziv s špageti. Skupina je morala zgraditi čim višji stolp iz 20 

špagetov, na vrh stolpa pa so morali postaviti slezov kolaček. Med pripomočki so imeli še meter 

lepilnega traku in meter sukanca. Na voljo so imeli dva poskusa, vsak od njih pa je bil časovno 

omejen na 15 minut.  

http://www.levanger.vgs.no/
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Nato so se odpravili v Hišo Evropske unije na Gospodarskem razstavišču, kjer so dijaki poslušali 

predavanje o možnostih zaposlovanja v Evropski uniji, kako se prijaviti na razpise pripravništva 

in primere osebnih izkušenj iskanja zaposlitve v tujini. Za zaključek dneva je sledila še skupinska 

dejavnost – foto orientacija po Ljubljani, kjer so morali dijaki s pomočjo GPS koordinat poiskati 

znamenitost in posneti »sebek«.  

V torek so dijaki obiskali Vzorčno mesto v Velenju. Pod vodstvom strokovnjakov so imeli najprej 

predavanje o tem, kako najti ustrezno poslovno idejo in kdaj vemo, da je to prava ideja. 

Informirali so jih, kako raziskati trg in kakšna cena je za izdelek ali storitev še primerna. Nato so 

dijaki delali v skupinah. Vsaka skupina je dobila svoj izvod »Lean Canvas« poslovnega modela, 

ki so ga morali izpolniti tekom dopoldneva. Ustvarjalnost in inovativnost dijakov sta bili 

spodbujeni preko poskušanja dela z najnovejšo tehnologijo, ki je trenutno dostopna na trgu, da 

so lažje razvijali svojo poslovno idejo. Ves čas so bili dijakom na voljo trije strokovnjaki. Ti so 

skupine vodili na poti iskanja poslovne ideje. Sledila je predstavitev poklica preteklosti.  

Rudarstvo je poklic, ki počasi izumira, kljub vsemu pa so v Velenju ta izumirajoči poklic 

predstavili na inovativen način in začeli njegovo zgodovino tudi tržiti.  

Sreda je bila namenjena izključno delu skupin na razvoju poslovne ideje. Tokrat so bili profesorji 

v vlogi tutorjev, ki so vsak svojo skupino spodbujali pri realizaciji poslovne ideje. Organizirane 

so bile štiri različne delavnice: delavnica izpolnjevanja vitkega poslovnega modela »Lean 

canvas«, delavnica samopromocije, delavnica umetnosti predstavitve poslovne ideje in  

»escape room« 

Vsaka od delavnic je pomenila nadgradnjo delavnic v Vzorčnem mestu in je dajala skupinam 

dodatno možnost izpopolnjevanja in izboljševanja poslovne ideje in njene predstavitve. 

»Escape room« oziroma soba pobega je imela namen krepitve skupinskega dela, saj so dijaki 

kmalu spoznali, da se bodo »rešili« le ob sodelovanju vseh, ne pa z individualnim delom. 

Skupine, ki so se najhitreje »rešile«, so pokazale tesno medsebojno sodelovanje. 

Celotno četrtkovo dopoldne je bilo namenjeno izdelavi prototipa in snemanju promocije, 

izdelavi oglasa in predstavitvi izdelka posamezne skupine. Ob koncu dneva je sledila 

predstavitev poslovne ideje vsake skupine. Dijaki so pokazali ogromno iznajdljivosti, imeli so 

možnost pokazati svoja znanja, ki jih v šoli niti ne ocenjujemo, predvsem pa so pokazali odlično 

skupinsko sodelovanje in povezanost. Hkrati z ogromno količino dela, ki so ga morali opraviti, 

so spoznavali tudi družbene in kulturne razlike med pripadniki različnih evropskih držav.  

 
Zaključek 
 
Kljub temu da je brezposelnost med mladimi še vedno velik problem, je bilo na področju 

promocije podjetništva, spodbujanja posameznikovih podjetniških idej in vključevanja mladih 

na trg dela narejeno veliko. Programi podjetništva za mlade, spodbujanje kreativnosti, 

inovativnosti in sofinanciranje, pomembno prispevajo k opogumljanju mladih, da začnejo lastno 

podjetniško pot. Na trgu obstajajo številni projekti in aktualni razpisi, kjer se lahko mladi 

posamezniki najdejo, pridobijo koristne informacije, znanja in možnosti za razvoj svojih 

podjetniški idej. Nekateri razpisi so naravnani tudi na sofinanciranje podjetniških idej.  

Projekt »Y-job« je za dijake pomemben z vidika spoznavanja trga dela, spoznavanja vzrokov in 

posledic ekonomske krize, analiziranje posameznika in definiranje posameznikovih močnih in 

šibkih področij, predvsem pa priložnost, da na mednarodni ravni, s sovrstniki, različnimi tutorji 
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spoznavajo drugačne pristope k reševanju enakega problema. S poznavanjem različnih strategij 

vstopa na trg dela, je mladim olajšan prehod iz šolskih klopi na delovno mesto.  

Danes ni edina priložnost mladim za vstop na trg dela le študentsko delo ali posamezna 

priložnostna dela, temveč se mladi lahko hitreje vključijo v zaposlitev tudi preko vajeništva, 

sodelujejo na razpisih, ki financirajo dobre poslovne ideje, se preizkušajo na tekmovanjih s 

svojimi vrstniki ali so del projekta, ki spodbuja razvoj podjetniških kompetenc preko 

spoznavanja družbenih in kulturnih razlik znotraj držav članic Evropske unije. 
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ŠTUDIJSKI KROŽKI KOT OBLIKA IZOBRAŽEVANJA STARŠEV NA ŠOLSKEM 

CENTRU KRANJ 

Study circles as a form of parental education at School Center Kranj 
 
Karmen Kanalec, Šolski center Kranj 
 
 
Povzetek 
 

Prispevek nam predstavi študijske krožke, ki so zaradi svojih značilnosti ena od najprimernejših 
in učinkovitih oblik neformalnega izobraževanja odraslih. Študijski krožki, ki so bili v zadnjih 10 
letih na Šolskem centru Kranj (ŠC Kranj) izpeljani za starše srednješolcev, obravnavajo aktualne 
starševske teme: kakovostno vzgojno komunikacijo, soočanje z vzgojnimi stiskami in osebnostno 
rast staršev v najširšem pomenu. 

Navedeni krožki so med prvimi v Sloveniji, ki temeljno vzgojno-izobraževalno delo z dijaki 
dopolnjujejo s pedagoško-andragoškim delom s starši. Med najpomembnejše dosežke 
študijskega krožka »Mala šola za velike starše« in drugih krožkov na ŠC Kranj štejemo krepitev 
starševske vloge, ozaveščanje njihovih vzgojnih ravnanj in pripravljenost za nadaljnje učenje. 
Vključitev v študijski krožek je najboljši način, s katerim lahko starši svojim mladostnikom 
pokažejo, koliko v resnici, in ne zgolj deklarativno, vrednotijo učenje in znanje.Učenje v študijskih 
krožkih ima poleg operativnih, izobraževalnih in akcijskih ciljev tudi socialne učinke; vzpodbujajo 
kulturo medsebojnega sodelovanja, osebnostno rast in krepijo odgovornost posameznika za 
lasten razvoj, za razvoj skupnosti in družbe. 

Ključne besede: študijski krožek, izobraževanje odraslih, starši, vzgoja 
 
Abstract 
 
This article presents study circles, which are because of their characteristics, one of the most 
suitable and effective form of informal adult education. 
Study circles, which have been carried out in the last ten years at School Center Kranj, deal with 
current parental themes: good quality upbringing communication, facing distress at upbringing 
teenagers, and personal growth of parents in its broader meaning. 
These circles are among the first in Slovenia in which basic educational work with students is 
complemented with pedagogic work with parents. The most important achievements of the 
study circle »Mala šola za velike starše« ( Pre-school for grown-up parents ) are strenghtening 
the role of parents, making parents aware of their educational deeds, and being ready for 
further education. 
Being a member of a study circle is the best way how parents can show their teenagers how 
much they really  appreciate learning and knowledge. Besides operative, educational, and 
activity goals learning in these circles also has social effects. They increase cooperation, personal 
growth, and responsibility of each person for his or her development, as well as, development 
of a community and society in general. 
 
Keywords: study circle, adult education, parents, education/upbringing/uprising 
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1 Uvod  

V prispevku želimo predstaviti glavne značilnosti dolgoletnega delovanja študijskih krožkov 
 za starše dijakov Šolskega centra Kranj. V partnerskem sodelovanju med šolo in domom so 
starši velikokrat najšibkejši člen; opremljeni z nefunkcionalnimi vzgojnimi prepričanji 
pogostokrat s svojimi ravnanji porušijo strokovna pedagoško in psihološko utemeljena 
prizadevanja učiteljev in šole. Pri svetovalnem delu s starši pogosto prepoznavamo njihovo 
vzgojno nemoč. Svetovalna služba na šoli jim s svojim strokovnim znanjem lahko pomaga, da se 
v vlogi staršev počutijo bolj samozavestne in uspešne, kar spodbudno vpliva tudi na njihove 
otroke. Tako pomembnih sprememb ne gre pričakovati od množičnih frontalnih predavanj, 
kakršne za starše običajno organizirajo šole, temveč le od tistih andragoških metod in oblik dela, 
ki imajo večjo formativno in transformativno moč. Ena takih oblik je zaradi svojih posebnosti 
študijski krožek. 

 

2 Opredelitev študijskih krožkov  
 
2. 1. Glavne značilnosti študijskih krožkov 
 
»Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki 
poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo.« (https://sk.acs.si/izkaznica) 
V Sloveniji delovanje študijskih krožkov koordinira Andragoški center Slovenije, krovna 
institucija, ki skrbi za razvoj teorije in prakse izobraževanja odraslih.  
Temeljni motiv združevanja v krožke je učenje, ki je prostovoljno in samoiniciativno. Manjša 
skupina ljudi, od 5 do12 udeležencev, se poveže z namenom, da izpolni svoje izobrazbene želje 
in cilje, ali da s pomočjo učenja reši določen izziv, izvede projekt. Običajno je srečanj krožka več 
kot deset, povprečno število ur pa presega 35. (povzeto po: https://sk.acs.si/izkaznica) 
 
V študijskih krožkih zavestno ne upoštevamo običajnih formaliziranih odnosov nad- in 
podrejenosti, ki se vzpostavijo na podlagi izobrazbe, delovnega mesta in družbenega statusa 
nasploh: vsi udeleženci z mentorjem vred so enakopravni; ni izobrazbenih ali drugih formalnih 
pogojev za priključitev; izbor vsebin je poljuben; ni vnaprej določenih vlog učitelja in učenca: vsi 
so hkrati oboje. Zaradi naštetih pogojev se učenje v krožku pomembno razlikuje od običajnega 
šolskega in formalnega učenja. Medtem ko redne šole z zakonsko določenimi pravili spodbujajo 
selektivnost in tekmovalnost med sošolci in vrstniki, pa študijski krožki spodbujajo dostopnost 
za vse, prijateljstvo in tovarištvo, in sicer v korist vseh, tako članov krožka kot celotne lokalne 
skupnosti.  
 
 
2. 2. Zakaj je študijski krožek priljubljena oblika učenja  
 
Iz načela prostovoljnosti izhajajo še druga, prav tako bistvena načela za razumevanje 
privlačnosti in drugačnosti učenja v študijskih krožkih: aktivna udeležba, sodelovanje, svoboda 
izbire ciljev, upoštevanje izkušenj posameznika. 
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Zaradi demokratičnih procesov, kot so dogovarjanje, usklajevanje, enakovredno in strpno 
upoštevanje različnih interesov in potreb, svobodno izražanje mnenj, so študijski krožki 
»…verjetno najbolj demokratična oblika izobraževanja, model za učenje demokracije tudi v 
drugih učnih skupinah, hkrati pa tudi priložnost za ustvarjanje socialnega kapitala v skupnosti«. 
(Jelenc – Krašovec, 2005, 103). 
Krožki poudarjajo funkcionalnost pridobljenega znanja in s tem upoštevajo pomembno 
motivacijsko zakonitost, da se zlasti odrasli radi učimo z namenom, da bi z znanjem nekaj 
dosegli, spremenili, izboljšali, rešili problem ali zbližali stališča. 
Krožek vodi na Andragoškem centru Slovenije usposobljen mentor; ni nujno, da je strokovnjak 
z vsebinskega področja, njegova vloga je, da ustvarja pogoje za delovanje krožka, koordinira, 
organizira in povezuje. 
 
 
3 Študijski krožki za starše na Šolskem centru  Kranj 

3.1. Vsebine in cilji študijskih krožkov 

Prvi krožek za starše na ŠC Kranj se je imenoval »Mala šola za velike starše«. Potekal je od 
februarja 2008 do junija 2009. Pridružilo se mu je 10 članic, mater naših dijakov. Že  na začetku 
se je pokazalo, da so starši željni medsebojnega druženja; da je krožek zanje varno okolje, ki ga 
potrebujejo, da lahko brez strahu pred kritiziranjem ali obsojanjem, pa tudi brez krivde in 
samoobtoževanja spregovorijo o svojih vzgojnih stiskah, spodrsljajih, ali preprosto o 
prizadevanjih, da bi postali boljši in bolj uspešni starši. Govoriti o vzgoji svojih otrok pravzaprav 
pomeni govoriti o sebi.  

Poleg »Male šole za velike starše« smo v naslednjih letih izpeljali še 4 študijske krožke za starše, 
in sicer: »Moj dijak - moja skrb«, »Beremo z maturanti«, »Starševski pogovori« in »Klub 
odgovornih staršev«. V vseh petih krožkih je bilo skupno izvedenih preko 150 ur dejavnosti. 
Našteti krožki spadajo med klasične študijske, razen krožka »Beremo z maturanti«, ki spada v 
posebno skupino krožkov, to so bralni krožki Beremo z Manco Košir.   Vsi študijski krožki so bili 
v lokalnem okolju deležni pozornosti medijev in so bili v njih 
tudi ustrezno promovirani.  

V klasičnih krožkih z vzgojno tematiko so se želje udeležencev po krepitvi starševskih kompetenc 
izrazile v naslednjih izobraževalnih ciljih:  

• spoznati najbolj učinkovite vzgojne ukrepe v obdobju mladostništva,  

• razumeti in ozavestiti pomen lastnega vzora za vzgojo otrok, 

• spoznati značilnosti kakovostne komunikacije in pri sebi prepoznati neustrezne 
komunikacijske vzorce. 

Na podlagi ciljev smo pripravili okvirni izvedbeni načrt,  ki je vključeval vsebinsko, časovno in 
finančno načrtovanje. 
Kot vir učenja smo uporabili strokovno in poljudnoznanstveno literaturo in periodiko, 
predavanja in razgovore z uveljavljenimi strokovnjaki ter poučne pogovorne oddaje na televiziji 
in radiu. Branje literature je bilo poglobljeno;  vsak član je o knjigi napisal mnenje, utrinke, 
pripravil je učni list. 
Študijski krožki si poleg izobraževalnih zastavijo tudi akcijske cilje, kar pomeni, da se delovanje 
krožka vedno zaključi z akcijo, s katero se krožek predstavi javnosti.   
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Pomemben motiv za vključitev v študijski krožek so pri mnogih udeležencih negativne vzgojne 
izkušnje iz primarne družine; kot starši želijo biti svojim otrokom drugačni vzgojitelji in učitelji. 
(povzeto po: Intihar, 2002) Starši praviloma ne želijo vzgajati svojih otrok na način, kot so bili 
vzgojeni sami. »Lahko se zgodi, da delamo natančno to, kar smo zavestno želeli delati 
popolnoma drugače kot naši starši. Naenkrat spoznamo in z grozo ugotovimo, da ravnamo 
popolnoma enako kot naši starši, čeprav smo se zakleli, da sami ne bomo nikoli ter za nobeno 
ceno takšni. (Dirnberger-Puchner, 2016,12) 
 
Pri snovanju in promoviranju študijskih krožkov smo bili vedno posebno pozorni do  tistih 
staršev, ki se zaradi neugodnih finančnih razmer, pa tudi nezaupanja v smisel in potrebo po 
lastnem učenju, nikoli ne vključujejo v izobraževalne dejavnosti. Takih staršev nam praviloma, 
razen nekaj izjem, ni uspelo privabiti v krožek. 
 
 
3.2. Metode dela  
 
Po mnenju mnogih strokovnjakov so metode dela kateregakoli programa izobraževanja staršev 
bolj pomembne kot pa vsebine. Zlasti na začetnih srečanjih krožka smo posebno pozorno izbirali 
metode za spoznavanje udeležencev ter za spodbujanje skupinskih procesov in dinamike. 
V študijskih krožkih so zaželene tiste metode učenja, ki spodbujajo dejavnost vseh članov, torej 
predvsem metoda pogovora, delo v dvojicah in manjših skupinah.  Metoda skupinske diskusije 
oz. razgovora je tudi najbolj priljubljena, saj je najbolj naravna; izhaja iz znanja, ki ga udeleženci 
že imajo, le priklicati ga je potrebno s pravimi vprašanji. Omenjena metoda ima za odrasle veliko 
psihološko vrednost, saj pomeni, da upoštevamo njihove izkušnje. Najbolj koristna je bila 
metoda tedaj, ko so imeli udeleženci o obravnavani tematiki že nekaj znanja. 
 
V okviru aktualnih šolskih prenov in posodobitev se pogosto spodbuja sodelovalno učenje. To 
je učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da poteka sodelovanje, pozitivna 
povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči 
skupen cilj. (povzeto po Peklaj, 2001, str. 9) 
Načela sodelovalnega  učenja so poleg pozitivne povezanosti med člani, še komunikacijske 
veščine in veščine sodelovanja ter menjava vlog v skupini. (povzeto po Peklaj, 2001) 
Sodelovalno učenje je vgrajeno že v same temelje krožkov. Skrb, da starši ne bi sprejeli učnih 
metod z elementi igrivosti, presenečenj, spontanosti, oz. da bi se jim zdele otročje, je bila odveč; 
nad takim načinom dela so bili navdušeni. 
 
 

3. 3. Najpomembnejši dosežki  in učinki študijskih krožkov na ŠC Kranj  

Sprotno in vsakokratno končno vrednotenje učenja v študijskih krožkih je pokazalo, da lahko 
njihove učinke obravnavamo na več ravneh: individualni, skupinski, šolski in lokalni. 

 
Učinki na individualni ravni: 

• Kot meni Intihar (2002, 5): »Raziskave potrjujejo, da ima način vzgoje lastnih staršev 
največji vpliv na vzgojo, ki jo mladi starši prenašajo na svoje otroke. Pogosto je ta vzgoja 
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iz otroštva nesprejemljiva za današnji čas in tudi vzrok mnogih trenj med starši in 
otroki.« 
Dokler družinske razmere dopuščajo, najkasneje pa do pubertete in adolescence, starši 
običajno dobro shajajo s starševskimi veščinami, ki so se jih naučili od svojih staršev; le-
ti so bili namreč njihov model za učenje starševstva. V vseh študijskih krožkih  je bilo to 
spoznanje za marsikoga eno ključnih na poti osebnostne rasti in hkrati največji dosežek 
na individualni ravni; tak uvid je omogočila prav uporaba izkustvenih, samorefleksivnih 
metod. 

• Mnogi sodelujoči so prvič v življenju doživeli učenje kot prijetno izkušnjo. 

• Spoznanje, da učenje, povezano z osebnostno rastjo, nima omejitev; da za učenje ni 
nikoli prepozno in da smo za uresničevanje teh spoznanj odgovorni sami. 

• Izkušnje sodelovalnega učenja z elementi igre in presenečenja so odprle mnoge nove 
poglede na učenje. 

• Mentor razvija organizacijske, moderatorske in animatorske sposobnosti. 

Učinki na ravni skupine, krožka: 

• Študijske krožke bi lahko poimenovali tudi samopomočne skupine, ker so namenjeni 
zgolj članom in reševanju njihovih problemov (povzeto po:  Findeisen, 2005). 

• Razumevanje študijskih krožkov kot priložnosti, da se v družbi drugih krožkarjev lotimo 
nekaterih neuresničenih samoizobraževalno zastavljenih projektov, neobdelanih vsebin 
in neusvojenih veščin, za katere nismo nikoli našli dovolj časa in pravega veselja. 

• Koristno preživljanje prostega časa. 

• Sodelovalno učenje v sproščenem vzdušju, nastopanje na zaključnih prireditvah, 
zadovoljstvo z načinom dela, vsebino in lastnim prispevkom. 
 

Učinki na ravni šole: 
 

• Večja pripadnost šoli, posredno tudi večja pripadnost otrok šoli. 

• Sodelovanje med starši in šolo ugodno vpliva na dijake; starši vplivajo na svoje otroke in 
na njihov učni uspeh tudi z odnosom in vzgojnim stilom. 
 

Učinki na ravni lokalnega okolja: 
 

• Krožki s starševsko tematiko so obogatili sicer skromne možnosti tovrstnega učenja v 
lokalnem okolju. 

• Krajani so vedno povabljeni na prireditev ob zaključku delovanja krožka. 

• Študijski krožki promovirajo učenje kot način življenja, člani krožkov pa prenašajo 
kulturo učenja in temeljne vrednote krožkov v druge skupine, kjer delujejo in živijo ter 
jih na ta način širijo v celotno družbo.  

• S tem ko šola odpre vrata staršem, se odpira drugim skupinam učečih se in »…postaja 
izobraževalno središče v kraju« (Ličen, 1997, 36). 

 
 

4 Zaključek 
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Razne izobraževalne dejavnosti za starše največkrat izhajajo iz potreb, kot jih zanje vnaprej 
predvidijo strokovnjaki ali šola in druge institucije. 
Študijski krožki za starše so drugačni: so izobraževalna dejavnost »po meri staršev«, kar pomeni, 
da so študijski krožki na ŠC Kranj nastali prav na osnovi pobud in potreb staršev dijakov naše 
šole. Izkušnje niso prenosljive v druga okolja in na druge šole, saj jim svojstven pečat dajejo prav 
starši s svojimi značilnostmi; le-te pa so povezane z značilnostmi njihovega lokalnega okolja. 
Na ŠC Kranj bodo študijski krožki tudi v bodoče temeljna strategija za opolnomočenje staršev. 
Na ta način se krepijo partnerske vezi med šolo in starši.  
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ZBOGOM POZABLJANJE 

Farewell to Forgetting 
 
Gregor Markič, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 
 
Povzetek 
 

Namen pričujočega članka je razširjanje uporabo postopnega ponavljanja s pomočjo programa 
Anki. Metodo postopnega ponavljanja uporabljajo mnogi komercialni jezikovni tečaji in 
programi, npr. Duolingo, nasprotno pa se ne uporablja v javnih šolah. Predstaviti želimo 
program Anki v učilnici v obdobju štirih mesecev. Ta pomožna metoda učenja je z uporabo 
računalnikov postala dostopna in učencem prijazna. Pri pouku smo jo uvedli kot 5-minutno 
dejavnost na začetku vsake ure. Redki učenci so začeli s samostojno uporabo programa, tisti ki 
pa so, so izkazali izreden napredek in obvladovanje tujega jezika. V tretjem, zadnjem letu učenja 
italijanščine motivacija pri učencih nekoliko peša, zato jim je bilo v zadnjem ocenjevalnem 
obdobju ponujeno vodeno branje napete zgodbe. Za doseganje cilja, da bi si zgodbo tudi 
podrobno in trajno zapomnili, smo uporabili program Anki. Izmerjena retencija pomnjenje 
besedišča je bilo zelo visoko. Program Anki je odlično učno orodje, primerno za vse učitelje tujih 
jezikov. 

Ključne besede: postopno ponavljanje, pomnjenje, učna kartica, zbirka učnih kartic, računalniški 
program Anki. 
 
Abstract 
 
The purpose of this article is to divulge the use of spaced repetition program Anki. The method 
of spaced repetition has been acquired by popular commercial language courses such as 
Duolingo while it has not found its way in our schools. We would like to present the use of the 
program Anki in a classrom during the period of 4 months. This support learning method has 
become very easy, convenient and friendly to students. The use of Anki was introduced as a 
simple 5 minute-classroom activity at the beginning of every lesson. Not many of my students 
use the program every day,but the few students who do use it show an excellent mastery of 
the foreign language. In the last semester of our 3 year-Italian course the students usually 
tend to lose motivation, so we decided to read an exciting short story. In order to memorise 
the vocabulary thoroughly and permanently, we have used the program Anki. The evaluation 
of the retention of the vocabulary has showed the outstanding results. The Anki program is an 
excellent learning tool and I would like to recommend it to all foreign language teachers. 
 
Keywords: spaced repetition, retention, flashcard, flashcard deck, Anki (computer application). 
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1. Uvod 

 
Seveda je učenje novega besedišča pri učenju tujega jezika pomembno, vendar je prav tako 
pomembno ne pozabljati. Pozabljanje lahko močno omejimo z rednim in pogostim 
ponavljanjem. Ponavljanje ni posebej zabavna dejavnost, zato sem iskal nove pristope, kako jo 
narediti privlačnejšo. Odkar v učilnici uporabljamo program Anki, zaznavam pri učencih znatno 
boljšo retencijo novega besedišča.  
V tem strokovnem članku želim predstaviti delovanje programa Anki in nato prikazati uporabo 
programa Anki v razredu v obdobju enega ocenjevalnega obdobja (4 meseci). Izbrano učno 
gradivo obsega šest prosto dostopnih epizod Il mistero di Casanova (Lovato Enrico, 2015). 
Dejavnost ponavljanja s pomočjo programa Anki zavzema približno pet minut šolske ure. Ne gre 
torej za nikakršno didaktično revolucijo, temveč za kratko dodatno učencem prijetno dejavnost. 
 
 
2. Uporaba programa Anki, osnovna načela 
 
 

2. 1. Kako deluje program Anki 
 
Nemški psiholog Hermann Ebbinghaus, pionir raziskovanja pomnjenja je prvi opisal krivuljo 
pomnjenja, krivuljo pozabljanja in učinek postopnega ponavljanja. Kljub metodološkim 
pomanjkljivostim njegovega raziskovanja, ostaja do naših dni neovrženo njegovo odkritje 
krivulje pozabljanja in učinek postopnega ponavljanja na krivuljo pozabljanja. Program Anki 
uporablja algoritem, matematično osnovo, na podlagi katere se že videne učne kartice učečemu 
ponudijo v ponovitev. Ta algoritem se po Sebastianu Leitnerju imenuje Leitnerjev 
algoritem(Leitner Sebastian, 1987) in predvideva ponavljanje v intervalih: 

- prva seznanitev z učno kartico 
- prva ponovitev čez 10 minut 
- druga ponovitev čez 1 dan 
- tretja ponovitev čez 3 dni 
- četrta ponovitev čez 5 dni 
- peta ponovitev čez 10 dni 
- šesta ponovitev čez 20 dni 
- sedma ponovitev čez 40 dni 
- osma ponovitev čez 100 dni 
- etc. 

Navedeni intervali so približni, šele vpogled v programsko kodo bi razkril podrobno delovanje 
programa. Bistvo je v tem, da so intervali vedno daljši. Navedeni intervali bodo veljali za učno 
kartico, ki jo je učenec pravilno ponovil v vsakem koraku procesa ponavljanja. Če učenec 
informacije z učne kartice ni uspel priklicati v spomin, se kartica vrne na začetni, najkrajši 10-
minutni interval (Nickson Chris, 2017). 
 
 

2. 2. Načini uporabe programa Anki 
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Osnovna uporaba programa Anki v razredu od učitelja zahteva nekaj priprav. Minimalne 
tehnične zahteve so, da ima učitelj potrebne veščine dela z računalnikom, v učilnici pa mora 
razpolagati z računalnikom z internetno povezavo, projektorem in zvočniki. Učitelj bo skrbno 
pregledal učno gradivo, ki ga načrtuje uporabljati med učno uro in iz njega pripravil učne kartice 
v programu. Anki (gl. naslednje poglavje). V pripravi na učno uro bo zadnjih nekaj minut namenil 
ponavljanju. Uro naj torej učitelj izvede kot je vajen, le zadnjih pet minut bo izvedel frontalno 
ponavljanje snovi pretekle ure z vnaprej pripravljenimi učnimi karticami. Naslednji uri bo prve 
minute zopet posvetil zadnji dejavnosti zadnje ure in tako dalje. 
Naprednejša uporaba programa Anki zahteva, da imajo vsi učenci bodisi pametne telefone ali 
tablice, v razredu pa mora biti dostopen brezžični internet. Učitelj in učenci si morajo ustvariti 
račune na internetni strani programa Anki in na svoje prenosne naprave inštalirati program 
Anki. Učitelj lahko deli (sharing) učne kartice, ki jih je izdelal, s celim svetom ali samo s svojimi 
učenci, ki odslej lahko samostojno ponavljajo, kadar imajo čas. 
Idealno bi bilo, da bi učitelj privadil učence k temu, da bi teh nekaj minut opravili sami doma. 
Lahko bi to od učencev celo zahteval oz. zadal kot domačo nalogo, ki jo potem z lahkoto preveri 
na njihovih prenosnih napravah. Naprednejši način uporabe tudi omogoča učitelju, da se seli v 
različne učilnice, saj je vse gradivo v oblaku na internetni strani programa Anki. 
 
 

2. 2. Principi izdelave kartic 
 
V dolgoletni rabi programa Anki sem spoznal, da se je dobro držati naslednjih načel. 

• Učne kartice morajo biti lahke oziroma morajo vsebovati majhne količine podatkov. 
• Učne kartice naj bodo združene v pomenske gruče (denimo: 1) sobe v hiši in pohištvo; 

2) deli telesa in bolečine ipd.) 
• Vsaka učna kartica vsebovati avdiovizualno gradivo (obvezno slika in zvok, če je mogoče 

tudi video). To je izjemno pomembno, saj se učenci s tem mimogrede učijo tudi 
izgovorjave in intonacije. Učenje je na ta način bolj holistično. 

• Ni potrebno, da bi vsaka učna kartica vsebovala novo informacijo. Posamezna 
informacija se lahko pojavlja v variantah (primer: 1) hand 2) give me a hand 3) I broke 
my hand…). 

• Variatio delectat- različnost razveseljuje. Učne kartice naj bodo različnih tipov: 
• prevod iz tujega jezika v maternega; 
• prevod iz maternega jezika v tujega; 
• vprašanje v tujem jeziku, ki zahteva odgovor v tujem jeziku; 
• vprašanje v obliki slike; 
• vprašanje v obliki zvoka / videa; 
• etc. 

Primeri dobro izdelanih učnih kartic (slike6-9): 
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Slika 1: Učna kartica s prevodom v tuji jezik (Avtor: Gregor Markič) 

 

 
Slika 2: Učna kartica, vprašanje v tujem jeziku, ki zahteva odgovor v tujem jeziku (Avtor: Gregor 

Markič) 
 

 
Slika 3: Učna kartica, vprašanje v tujem jeziku, ki zahteva odgovor v tujem jeziku (Avtor: Gregor 

Markič) 
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Slika 4: Učna kartica, prevod iz tujega v materni jezik (Avtor: Gregor Markič) 

 
 

2. 3. Vrednotenje izkazanega znanja 
 
Program ponuja pet ocen: ponovno, težko, dobro, lahko. Prvi dve sta negativni, drugi dve 
pozitivni. Izkušnje kažejo, da je treba ocenjevati prizanesljivo. Potrebnega je nekaj takta in 
mnogokrat je treba učence opogumiti, naj bodo zadovoljni z malim uspehom, kajti pravi uspeh 
se pokaže šele po mesecih uporabe programa. Učitelj naj poudari, da prinese več uspeha to, da 
delajo šest dni po deset minut, kot pa en dan eno uro in da z uporabo programa Anki počnemo 
prav to.  Dokler je kartica “mlada” jo lahko pozitivno ocenimo tudi če učenci uganejo samo prvo 
črko zahtevane besede. Težko je ubesediti dolgoletne izkušnje v nekaj stavkov, zato naj tu 
zadostuje če svetujem “pravilo vseh ocen”. V eni uri je najbolje uporabljati vse ocene. 
 
 
3. Izvedba učnega sklopa »Il mistero di Casanova« 
 
V zadnjem ocenjevalnem obdobju triletnega učenja italijanščine se vsako leto srečujem z 
naveličanostjo s strani dijakov. Naučili smo se bili sedanjik, preteklik in prihodnjik, osvojili smo 
kolikor je bilo mogoče široko besedišče. Posvečali smo se vsem jezikovnim kompetencam, nikoli 
pa se nismo povsem posvetili razumevanju govorjenega besedišča. Mnogi ljudje se naučijo 
jezika s tem, da gledajo tuje televizijske programe, tako so se denimo Slovenci na obali 
desetletja po drugi svetovni vojni odlično naučili italijanščine, enako pa velja za te, ki žive bližje 
avstrijski meji in so se z gledanjem televizije naučili nemščine. Pomislil sem, da bi podoben 
pristop uvedel tudi sam v učilnici. Po dolgotrajnem raziskovanju sem se odločil za detektivsko 
zgodbo, ki nekoliko spominja na telenovele, ki dandanes tako močno privlačijo staro in mlado.  
Il mistero di Casanova (Lovato Enrico, 2015) je eno izmed učnih gradiv založbe Alma edizioni. Ta 
zgodba je iz promocijskih razlogov brezplačna in javno dostopna tako na njihovi spletni strani 
kot na Youtubu. Poleg 6-ih filmov ponuja založba tudi strip v knjižni obliki in delovni zvezek z 
jezikovnimi nalogami in vajami. Gradiva založbe Alma edizioni so vsesplošno sprejeta med 
učitelji kot ena izmed najboljših v svetu. Il mistero di Casanova je detektivska zgodba v 6-ih 
epizodah. Epizode niso pravi igrani film temveč v film preveden strip, ki ga odlikuje odlična režija 
in sijajna izgovorjava. Igralci govore knjižno, jasno in uporabljajo raznovrstne čustvene registre. 
Ko je bila odločitev enkrat sprejeta, sem se lotil dela- izdelava baze podatkov za besedišče vsake 
izmed epizod in načrtovanje učnih ur ter izdelava priprav na učne ure. V nadaljevanju bom 
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kratko popisal izvedbo približno 20-ih učnih ur, torej časa, ki smo ga uporabili za branje in 
razumevanje filmske zgodbe. 

- 1. učna ura: ogled vseh šestih epizod, brez podnapisov. Naloga za dijake: zabeležite vse 
besede, ki jih razumete. Učni list- besedišče, ki ga vsebujejo vse epizode in ki smo ga mi 
v preteklih letih že osvojili. Pregled najpreprostejših stavkov (mi chiamo, piacere, 
benvenuta …). Cilj: slušno razumevanje. 

- 2. učna ura: Drugi ogled vseh šestih epizod, tokrat s podnapisi. Naloga za dijake: iskanje 
angleških pravih in lažnih prijateljev (false/true friends). 

- 3. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 1. 
epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 4. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 1. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. 

- 5. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 2. 
epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 6. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 2. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. 

- 7. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 3. 
epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 8. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 3. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. 

- 9. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 4. 
epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 10. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 4. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. 

- 11. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 
5. epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 12. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 5. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. 

- 13. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Ogled 
6. epizode, prvi pregled kartic Anki- celotna epizoda. Cilj: slušno razumevanje.  

- 14. učna ura: Petminutni pregled starih kartic prejšnjih epizod v programu Anki. Drugi 
pregled kartic Anki- celotna epizoda. Ponovni ogled 6. epizode sledi reševanje nalog v 
priloženem delovnem zvezku. Cilj: slušno razumevanje. 

- 15. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 1. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

- 16. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 2. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

- 17. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 3. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

https://create.kahoot.it/
https://b.socrative.com/login/teacher/
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- 18. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 4. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

- 19. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 5. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

- 20. učna ura: Petminutni pregled kartic vseh šestih epizod v programu Anki. Preverjanje 
znanja besedišča 6. epizode s spletno storitvijo Kahoot in Socrative. Cilji: preverjanje 
znanja in samoevalvacija. 

Po tako izvedenih 20-ih urah pouka so bili dijaki pripravljeni na ustno ocenjevanje. V prvih 14-
ih urah smo si epizode natančno ogledali, v zadnjih 6-ih pa temeljito preverili znanje in vsakokrat 
utrjevali usvojeno besedišče.  
 
 
4. Zaključek  
 
Uporaba programa Anki pri pouku se je izkazala za izredno uspešno. Drugačen pristop je bil pri 
dijakih zelo dobro sprejet, v prvi vrsti kajpak zato, ker temu načinu poučevanja ni sledilo pisno 
ocenjevanje znanja. Ker sem si za cilj celotnega učnega sklopa in učnega obdobja zastavil zgolj 
slušno razumevanje, sem tudi pridobljeno znanje preveril in ocenil na način, na katerega smo 
znanje tudi pridobili- s programom Anki. Pred ustnim ocenjevanjem sem iz zbranih kartic 
ustvaril naključni nabor in vsak izpraševanec je moral odgovarjati na 32 naključno izbranih 
kartic. Poleg dobrega sprejema pri dijakih, ugotavljam tudi, da je retencija zelo visoka, kar je 
razvidno iz poročil spletnih storitev Kahoot in Socrative. Prepričan sem, da bi tudi po pol leta ali 
po enem letu rezultati bili komaj kaj slabši, o tem imam izkušnje in dokumentirane dokaze še iz 
drugih učnih sklopov in iz prejšnjih šolskih let. 
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UPORABA ORODJA FORMS IZ NABORA STORITEV MS 365 OFFICE ZA 

PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Using Forms Tool from MS 365 Office for knowledge assessment and 
consolidating 
 
Alenka Potočnik Zadrgal, ŠC Kranj 
 
Povzetek 
 

V šoli se srečujemo z nenehnimi izzivi, kako dijakom pokazati nove načine učenja. Z uvajanjem 
oblaka MS Office 365 na ŠC Kranj je število tovrstnih izzivov še večje. 

Sodelovanje pri projektu Telms, ki narekuje uporabo IKT pri pouku, je zahtevalo izvedbo ure z 
uporabo IKT. Ker so dijaki zaključnih letnikov nekaj dni kasneje pisali test in bi v vsakem primeru 
pred testom preverjala njihovo znanje, sem se odločila, da bom za preverjanje znanja pripravila 
kviz. Kviz sem izdelala s pomočjo orodja Forms, ki se nahaja v naboru storitev oblaka MS Office 
365, ki ga uporabljamo tudi na naši šoli.Preverjanje znanja brez uporabe IKT bi običajno 
vključevalo reševanje preteklih testov, frontalno razlago ali dialog. Vendar to ne zagotavlja 
trajne rešitve, predvsem pa pri tovrstnem preverjanju znanja nimam nadzora nad vsemi dijaki, 
ali mi sledijo, koliko že znajo ter kaj jim moram dodatno razložiti. 

Z uporabo kviza nisem le popestrila ure dijakom, ki vedno radi delajo z računalniki, ampak jih je 
kviz primoral, da so se bolj potrudili, obenem pa so dijaki s pomočjo kviza dobili takojšnje 
rezultate. In ne nazadnje: zdaj že izdelan kviz je trajen, uporablja ga lahko kdorkoli, kadarkoli in 
kjerkoli, če je le na voljo internet. 

Ključne besede: IKT, MS Office 365, Forms, kviz,Telms. 
Abstract 
 
One of the constant challenges at school is how to show our students new ways of learning. By 
introduction of MS Office 365 at School Centre Kranj the number of challenges has even 
increased. 
Cooperation in Telms project demands the usage of ICT during a lesson. The students were about 
to write a test, therefore a quiz was chosen to check their knowledge. The quiz was made by 
Forms tool, which is one of the many solutions of MS Office 365. 
Checking knowledge before the test usually consists of preliminary test, frontal teaching or 
dialogue. However, it does not assure permanent solution and all of the students cannot be 
controlled: do they follow the explanation, their prior knowledge, what more to explain to them. 
 
The quiz served as a diversification to the students who always like working on computers, they 
had to make an effort to pass the quiz and got immediate corrections of it. And finally, the quiz 
that is already made, is a permanent solution, which can be used by anyone, anytime, anywhere, 
if only the internet is available. 
 
Keywords: ICT, MS Office 365, Forms, quiz, Telms. 
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Uvod 
 
V šoli se srečujemo z nenehnimi izzivi, kako dijakom pokazati nove načine učenja. Z uvajanjem 
novih projektov, ki narekujejo uporabo IKT pri pouku, pa tudi z uvajanjem oblaka MS Office 365 
na ŠC Kranj, je število tovrstnih izzivov še večje.  
 
Ker poučujem računalniški modul, je uporaba IKT pri pouku stalnica, nikoli prej pa še nisem 
izvedla ure s pomočjo MS Office 365. Prva priložnost, da izvedem tovrstno uro, se mi je 
ponudila, ko sem sodelovala s timom Telms. Odločila sem se, da bom uro izvedla s pomočjo 
kviza, ki ga omogoča orodje Forms. Le-to se nahaja v naboru storitev, ki jih ponuja MS Office 
365 in je le eno od orodij, ki jih ta aplikacija ponuja. Za kviz sem se odločila, ker bi z njim 
popestrila uro in ustrezno preverila znanje dijakov. 
 
Ravno v tistem času smo pisali test v zaključnih letnikih. Snov, ki naj bi jo pisali, je obenem 
maturitetna snov. Torej je tako v mojem interesu kot v interesu dijakov, da se to znanje ohrani 
vsaj do mature. Če dlje – toliko bolje. Večina dijakov bo to znanje potrebovala tudi v nadaljnjem 
izobraževanju, zato je dobro, da dijaki dobijo trajen pripomoček, s katerim bodo lahko preverjali 
svoje znanje tako danes kot tudi v prihodnosti. 
 
Če se ne bi odločila izvesti ure s pomočjo IKT, bi z dijaki kot običajno skupaj  preverjali in utrjevali 
znanje – to pomeni reševanje preteklih testov, frontalno razlago ali dialog. Vendar to ne 
zagotavlja trajne rešitve, predvsem pa pri tovrstnem preverjanju znanja nimam nadzora nad 
vsemi dijaki, ali mi sledijo, koliko že znajo ter kaj jim moram dodatno razložiti. 
 
Odločitev za uporabo kviza je bila toliko lažja, ker vem, da je dijakom všeč, da delajo na 
računalnikih. Poleg tega pa IKT dijake primora, da se bolj potrudijo ter obenem meni in njim 
samim vrne takojšnje rezultate. In ne nazadnje - pripomoček, izdelan z uporabo IKT orodja, je 
trajen, uporablja ga lahko kdorkoli, kadarkoli in kjerkoli, če je le na voljo internet. 
 
 

Načrtovanje in izvedba ure s pomočjo orodja Forms 
 
 

 Spoznavanje oblaka 365 in orodja Forms 

 
 

Office 365 

 
Office 365 je paket storitev, ki vključuje elektronsko pošto, digitalno shrambo, orodja za avdio 

in video komunikacijo, deljenje dokumentov in hkratno delo na njih (Arnes, 2018). 
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Microsoft je v šolskem letu 2014/15 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport ter EnaA.com brezplačno omogočil paket Office 365 za izobraževanje po načrtu A2 vsem, 
ki obiskujejo vrtec, osnovno ali srednjo šolo, kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in ostalim 
zaposlenim v teh institucijah. Uporabnik lahko brezplačno licenco Office 365 namesti na do pet 
naprav – na pametni telefon, tablico, prenosnik in še morda na namizni računalnik (Enaa, 2018). 
 
 

Orodje Forms 

 
S storitvijo Microsoft Forms lahko hitro in preprosto ustvarite preskuse znanja, ankete, 
vprašalnike, prijave in veliko drugega. Ko ustvarite preskus znanja ali obrazec, lahko povabite 
druge, da ga izpolnijo v spletnem brskalniku, celo v prenosnih napravah. Ko sodelujoči pošljejo 
svoje odgovore, jih lahko ovrednotite z vdelano analitiko. Podatke obrazcev, kot so rezultati 
preskusa znanja, lahko preprosto izvozite v Excel in jih dodatno analizirate ali ocenite 
(Microsoft, 2018). 
 
 

 Načrtovanje in izvedba učne ure 

 
Ura je bila izpeljana v obliki blok ure v računalniški učilnici. Ker je šlo za prvo tovrstno uro in me 
je zanimalo mnenje kritičnih prijateljev, so uri prisostvovale ravnateljica ter dve profesorici. 
 
Dijaki so najprej izpolnili kviz. Po oddaji kviza so preverili svoje rezultate. Skupaj smo pregledali 
in analizirali rezultate ter ugotovili, kje so potrebna dodatna pojasnila. V kolikor bi imeli več 
časa, bi dijaki kviz rešili ponovno in videli, koliko so si od povedanega zapomnili. 
 
Sledilo je izpolnjevanje ankete. Po oddaji anket smo pregledali in analizirali rezultate. Vsi ti 
rezultati so zame zelo pomembni, saj so bili komentarji dijakov precej konstruktivni in jih bom 
v bodoče upoštevala v največji možni meri. 
 
Proti koncu ure smo z dijaki analizirali uro ter pregledali njihove odgovore. Za napačne odgovore 
smo ponovili ustrezni del snovi. 
 
Po končani uri sem se pogovorila še s kritičnimi prijateljicami. Izvedba ure jim je bila zelo všeč, 
imele pa so še nekaj koristnih predlogov, ki bi jih lahko upoštevali še pri drugih šolskih projektih: 
 

• V bodoče naj dijaki sami sestavijo tak kviz. S samim sestavljanjem kviza se ogromno 
naučijo (projekt Učenje učenja). 

• Dijak, ki bi mu uspelo sestaviti dober kviz, bi s tem lahko pridobil dobro oceno. To bi ga 
še dodatno motiviralo. 

• Dijaki naj zapišejo cilje v zvezek ali na tablo, za vsak cilj naj ugotovijo, ali so ga že dosegli. 
Tako se bodo bolj posvečali ciljem, ki jih še ne obvladajo (projekt Formativno 
spremljanje). 

 
 

http://www.enaa.com/microsoft-office-brezplacno/prijavaSole.asp
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 Izdelava in izvedba kviza 

 
Kviz vsebuje vprašanja, ki so se do sedaj že pojavila na testih ali maturi. Vprašanja so shranjena 
tudi v spletni učilnici, potrebno jih je bilo le smiselno prirediti za kviz, dodati pravilne odgovore 
ter točkovnik. 
 
Preden so dijaki kviz oddali, so morali sami oceniti, kakšno je njihovo znanje. Ko so kviz oddali, 
so takoj dobili povratno informacijo o pravilnosti svojih odgovorov ter morebitni oceni. Na ta 
način so spoznali, kaj in koliko znajo ter koliko se njihova pričakovana ocena razlikuje od 
dejanske. 
 
Kviz je sestavljen iz treh delov: 
 
1. del: dijaki vpišejo svoje ime, priimek, razred, naziv modula ter datum. 
 
2. del: vprašanja iz snovi. Kviz se nahaja na spletni strani url.sio.si/omrezne_naprave. Primer 
vprašanja je prikazan na sliki. 
 

 
Slika 51: Primer vprašanja v kvizu 

 
3. del: seznanitev s kriterijem ocenjevanja ter pričakovano oceno. Vprašanje je prikazano na 
spodnji sliki. 
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Slika 52: Seznanitev s kriteriji ocenjevanja 

 
 

 Izdelava in izvedba ankete 

 
Anketa preverja tako zadovoljstvo pri uporabi kviza, kakor tudi razumevanje in znanje snovi. Na 
koncu sledi še dodatno vprašanje – kakšen način preverjanja in utrjevanja znanja si dijaki želijo 
v bodoče. 
 
Anketa se nahaja na spletni strani url.sio.si/anketa-omrezne_naprave. Izdelana je z orodjem 
Forms. Lahko bi uporabila tudi kakšno drugo orodje, vendar me je zanimalo, v kakšni meri se 
lahko poslužujem omenjenega orodja. 
 
Izsek iz ankete je prikazan na spodnji sliki. 
 

 
Slika 53: Izsek iz ankete 

 
Prvi del ankete dijake povprašuje o primernosti kviza za preverjanje in utrjevanje znanja. Drugi 
del preverja, kakšni so bili rezultati preverjanja znanja. Tretji del ankete preveri željo dijakov, 
kakšen način preverjanja in utrjevanja znanja si želijo v bodoče. Anketa je v prvi vrsti namenjena 
meni v obliki povratne informacije, saj dobim odgovore na naslednja vprašanja: koliko sem jih 
naučila, kaj o tovrstnem preverjanju znanja menijo sami dijaki, ali gre za uporaben pripomoček, 
ki pripomore k trajnejšemu znanju. 
 
 

 Analiza odgovorov 

 
S pomočjo računalnikov je kviz rešilo 20 prisotnih dijakov. Dijaki bi dobili slabše ocene, kot so 
po svojem mnenju pričakovali, razen dveh, ki bi dobila pričakovano oceno. 
Po analizi znanja dijaki ocenijo, da se bo potrebno še precej učiti, da pa gre za dragocen 
pripomoček, s katerim se bodo učili raje. 
 
Sledi analiza odgovorov v anketi. S pomočjo računalnikov je anketo izvedlo 15 prisotnih dijakov. 
Dijaki so vešči uporabe računalnika in z reševanjem kviza niso imeli težav. Vprašanja, ki so se 
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jim zdela najlažja oziroma najtežja, so bila pri vseh dijakih podobna, meni pa so dala informacijo, 
kaj jim moram še ponovno razložiti. Dijakom je omenjeni pripomoček načeloma všeč, saj se 
kadarkoli lahko z njegovo pomočjo učijo za test ali prihajajočo maturo. Dve tretjini dijakov sta 
na vprašanje Kakšno preverjanje izvesti v prihodnje? odgovorili,  da želijo v prihodnje preverjanje 
izvesti v elektronski obliki. 
 
 

 Rezultati ankete 

 
Tabela 16: 1. del ankete 

Kako težko se mi zdi reševati preverjanje v elektronski obliki? 

Vprašanje Rezultat (število odgovorov) 

1. Kakšna se mi zdi ideja za reševanje 
preverjanja znanja v elektronski 
obliki? 

Ideja mi ni všeč, saj želim vse naloge 
reševati na papirju. 

3 

Ideja mi je všeč, vendar raje rešujem 
naloge na papirju. 

2 

Ideja mi je všeč, v bodoče bi rad večino 
preverjanj izvedel v elektronski obliki. 

6 

V bodoče želim vsa preverjanja izvesti v 
elektronski obliki. 

4 

 
2. Kako težko se mi je zdelo reševati 
kviz v elektronski obliki? 

Kviza v elektronski obliki nisem znal/-a 
reševati. 

0 

Imel/-a sem veliko težav pri reševanju 
kviza v elektronski obliki. 

2 

Imel/-a sem nekaj težav pri reševanju 
kviza v elektronski obliki. 

5 

Nisem imel/-a težav pri reševanju kviza 
v elektronski obliki. 

8 

3. Ocenite težavnost izbirnih 
vprašanj, kjer je možen le en odgovor 
(1 – lahko, 5 – težko). 

15 odgovorov s povprečno oceno: 3,33/5. 

4. Ocenite težavnost izbirnih 
vprašanj, kjer je možnih več 
odgovorov (1 – lahko, 5 – težko). 

15 odgovorov s povprečno oceno: 3,87/5. 

5. Ocenite težavnost vprašanj, kjer je 
potrebno razvrščanje naštetih 
pojmov (1 – lahko, 5 – težko). 

15 odgovorov s povprečno oceno: 3,47/5. 
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6. Ocenite težavnost vprašanj, kjer je 
potrebno odgovoriti z  (1 – lahko, 5 – 
težko). 

15 odgovorov s povprečno oceno: 3,40/5. 

7. Kaj bi pri obliki kviza pohvalil/-a 
oziroma spremenil/-a ?  

 
14 odgovorov: nič. 

 

 
Tabela 17: 2. del ankete 

Kako dobro znam in razumem snov, ki bo naslednji teden na testu? 

Vprašanje Rezultat (število odgovorov) 

8. Kako ocenjujem težavnost 
vsebine vprašanj v kvizu? 

Zelo težka vprašanja, nič nisem znal/-a. 0 

Precej težka vprašanja, večine nisem znal/-a. 8 

Precej lahka vprašanja, večino vprašanj sem 
znal/-a rešiti. 

7 

Vsa vprašanja so se mi zdela lahka. 0 

9. Kako ocenjujem 
uporabnost vsebine vprašanj 
v kvizu? 

Z reševanjem kviza nisem utrdil/-a oziroma 
nadgradil/-a svojega znanja. 

1 

Z reševanjem kviza sem le malo utrdil/-a 
oziroma nadgradil/-a svoje znanje. 

4 

Z reševanjem kviza sem precej utrdil/-a oziroma 
nadgradil/-a svoje znanje. 

10 

Z reševanjem kviza sem se naučil/-a vse za test. 0 

10. Katero vprašanje se mi je 
zdelo najlažje?  

Najpogostejši odgovor (13 odgovorov): / 
1 odgovor: Kateri naslov je fizični naslov? 

1 odgovor: vprašanja za razvrščanje. 

11. Katero vprašanje se mi je 
zdelo najtežje?  

Najpogostejši odgovor (14 odgovorov): / 
1 odgovor: Vse o TCP/IP in ISO/OSI modelih. 

12. Kaj bi pri vsebini vprašanj 
pohvalil/-a oziroma 
spremenil/-a?  

Najpogostejši odgovor (14 odgovorov): / 
1 odgovor: Dobro preverjanje znanja. 

 
Tabela 18: 3. del ankete 

Kakšno vrsto preverjanja in utrjevanja uporabiti prihodnjič? 

Vprašanje Rezultat (število odgovorov) 
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13. Želim si, da mi 
profesorica pred naslednjim 
testom pripravi utrjevanje 
znanja: 

v elektronski obliki 10 

v papirni obliki 5 

 
 

Zaključek 

 
Izvedba kviza se je dijakom zdela zanimiva in koristna, kar so sporočili tako v anketi kot tudi 
medsebojnem dialogu. Da gre za koristen pripomoček, se je videlo še kasneje, ko so se name 
obračali tudi dijaki, ki so tisto uro manjkali. Tudi oni so si želeli rešiti kviz z namenom učenja. 
 
Prednosti sem videla predvsem: 
 

• Dijaki radi delajo na računalnikih in jim uporaba IKT ne povzroča težav. 

• Del snovi, ki je dijaki še ne znajo, sem ponovno razložila. 

• IKT dijake primora, da se pri reševanju potrudijo. 

• Pred testom bodo dijaki kviz lahko ponovno reševali. 

• Kviz je dijakom omogočil samoevalvacijo, na osnovi katere se lahko naučijo realno 
ocenjevati svoje znanje. 

• Dijaki so spoznali nov pripomoček, ki si ga lahko kadarkoli izdelajo tudi sami. Tudi to je 
način, kako se naučiti novo snov, in nekaterim je tak način blizu. 

• Kviz lahko uporabi kdorkoli, kjerkoli in kadarkoli, če le ima na voljo internet. 
 
Kljub temu da je bil kviz dobro sprejet, ta možnost ni všeč tretjini dijakov. V prihodnosti se 
nameravam približati obojim in izvesti preverjanje v klasični ter elektronski obliki. 
 
V bodoče želim raziskati še več načinov uporabe IKT. Tako bom ugotovila, kateri načini so 
dijakom bolj všeč ter kateri so zanje koristnejši. S tem jim bom tudi pokazala morebitne nove 
poti za učenje. 
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REFORMACIJA NA SLOVENSKEM – URA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 
S POMOČJO RAZLIČNIH IKT ORODIJ 
The Reformation in Slovenia - a formative assessment lesson with the help of 
various ICT tools 
 
Nina Zupan, Uroš Sterle, Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj 
 
 
Povzetek 
 

Formativno spremljanje pouka se vedno bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Preko različnih projektov 
učitelji spoznavamo načine, kako te nove pristope vpeljati v pouk. Na našem šolskem centru smo 
v projekt formativnega spremljanja vključeni vsi učitelji in tako je vsak pripravil uro, pri kateri je 
uporabil elemente formativnega spremljanja. V članku je predstavljen primer poskusa uporabe 
vseh korakov formativnega spremljanja s pomočjo več IKT orodij v eni šolski uri. Uporabila sva 
Microsoft Sway, Kahoot!, GoConqr, Microsoft Forms in Quizizz. Rezultat je bila zelo dinamična 
in zanimiva ura, tako da bova podobne ure v prihodnosti še izvajala. 

Ključne besede: Formativno spremljanje, Microsoft Office 365, Kahoot!, GoConqr, Quizizz. 

 
 
Abstract 
 
Formative assessment is increasingly being used in Slovenia. Through various projects, teachers 
learn about ways to introduce these new approaches into classes. In our school center, all the 
teachers were involved in the formative assessment project, and each of them prepared a lesson 
using elements of formative assessment. The article presents an example of trying to use all the 
steps of formative assessment with the help of several ICT tools in one school lesson. We used 
Microsoft Sway, Kahoot !, GoConqr, Microsoft Forms and Quizizz. The result was a very dynamic 
and interesting lesson, so we will continue to perform similar approaches in the future. 
 
Keywords: Formative assessment, Microsoft Office 365, Kahoot!, GoConqr, Quizizz. 
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1 Uvod 

Bistvo formativnega učenja je John Hattie poimenoval »vidno učenje«, učenje z vpogledom, saj 
se tak način učenja in poučevanja pojavi, ko učitelji vidijo učenje skozi oči učenca in jim 
pomagajo, da postanejo sami svoji učitelji (Hattie, 2018). Raziskave, ki jih je objavil, so potrdile, 
da formativno spremljanje in vrednotenje znanja pomembno vpliva na učne dosežke (Brodnik, 
2015).  
 
Paul Black, britanski strokovnjak za formativno spremljanje trdi, da je ena najpomembnejših 
aktivnosti za vzpostavljanje vezi med učencem in učiteljem, s katero se tanjša vrzel med 
procesoma učenja in poučevanja. Učitelje navaja na strategije za izboljšanje poučevanja in na 
upoštevanje različnih vidikov učenja. Glavno vlogo pri tem ima dajanje povratnih informacij in 
navajanje učencev na samovrednotenje učenja in znanja. Pomembno vlogo ima tudi vrstniško 
vrednotenje. Učence se navaja na večjo odgovornost za lastno učenje in znanje. Formativno 
spremljanje se lahko uvede tudi v klasične teste znanja, če ima povratna informacija namen 
izboljšati znanje in učni uspeh (Brodnik, 2015). 
 
Formativno spremljanje pri pouku se izvaja v več logičnih zaporednih korakih. Na začetku je 
potrebno preveriti učenčevo predznanje, kaj že ve, kaj je o temi slišal ali prebral in kaj zmore 
narediti ter kakšne so njegove izkušnje v zvezi z obravnavano temo. V tej fazi lahko učitelj izbere 
različne didaktične pripomočke, kot so možganska nevihta (Brainstorming), miselni vzorec, VŽN. 
 
V naslednjem koraku je potrebno napovedati učne cilje, učenci premislijo, kaj jih zanima v zvezi 
z obravnavano temo, kaj želijo izvedeti in doseči, se naučiti in zakaj je tema zanje pomembna. 
Pri tem razmislijo tudi, kako jo bodo lahko uporabili v vsakodnevnem življenju. 
Tretji korak zajema določanje strategije, s katero bodo dosegli zastavljene cilje in katere 
informacije, dokaze, veščine, zmožnosti bodo pri tem potrebovali. 
Dokazi učenja so bistvo naslednjega koraka v formativnem spremljanju pouka, pri čemer je 
pomembno tako učiteljevo kot tudi medvrstniško vrednotenje in povratna informacija. Tukaj je 
treba biti pozoren na različne dokaze, ki pokažejo, da je bil cilj učenja dosežen (izpolnjen delovni 
list, dokončan izdelek, uspešno opravljena vaja, napisan referat, seminarska naloga, opravljena 
domača naloga). Učenec v tej fazi dobi pomembno povratno informacijo o učenju in primerja 
svoje znanje ali izdelek z različnimi kriteriji uspešnosti. Pri tem si pomaga z različnimi 
didaktičnimi pripomočki, npr. vprašalniki, kvizi, učnimi dnevniki ali blogi in seznami.  
 
Nazadnje sledi samoelvalvacija, pri kateri se učenec vpraša, kaj se je naučil in kako učinkovit je 
bil pri tem.  Znanje sam preveri s pomočjo opisnih kriterijev, lahko pa se s sošolcem vrstniško 
vrednotita. 
 

2 Izvedba 
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Učna ura zgodovine z naslovom »Reformacija na Slovenskem« je bila v celoti podprta z uporabo 
IKT, saj sva uporabila šest različnih aplikacij, ki nudijo široke možnosti uporabe pri pouku. Dijaki 
so v dvojicah delali na prenosni tablici ali računalniku. Na začetku ure sva uporabila 
Microsoftovo aplikacijo Sway, v katero so se dijaki prijavili (vtipkali URL povezavo) in imeli takoj 
dostop do uporabnih povezav in gradiva, ki so ga potrebovali med uro. Vse aplikacije so imeli v 
povezavah, na katere je bilo potrebno samo klikniti, s čimer sva naredila postopek prehajanja 
in prijavljanja v aplikacije še hitrejši in manj zamuden.  
 
Najprej sva preverila njihovo predznanje o reformaciji tako, da so reševali spletni kviz Kahoot s 
petimi vprašanji. Po končanem preverjanju je sledilo postavljanje ciljev. Dijaki so jih postavili 
sami s pomočjo aplikacije Padlet, ki je spletni plakat, na katerega dijaki hkrati lahko pišejo, 
dodajajo, izpolnjujejo, ipd., vsebina pa je takoj vidna vsem dijakom v razredu. Na spletni plakat 
so dijaki zapisali, kaj se želijo naučiti, izvedeti ali doseči ter kaj jih zanima v zvezi z obravnavano 
temo. 
 
S pomočjo delovnega lista v spletni obliki so dijaki v dvojicah reševali naloge in odgovarjali na 
vprašanja, pri tem pa so jim bili v pomoč dani internetni viri in gradivo ter učbenik. Spletne 
naloge so bile sestavljene v aplikaciji GoConqr, ki omogoča tudi sprotno preverjanje pravilnosti 
odgovorov. Če je dijak pravilno zapisal rešitev, se mu je ta takoj obarvala z zeleno barvo, 
nepravilne odgovore, obarvane z rdečo barvo, pa je popravil in nadaljeval z reševanjem nalog. 
Po preteku časa za reševanje smo skupaj preverili pravilne odgovore. Dijaki so nato odprli še 
eno aplikacijo, Microsoft Forms, s pomočjo katere so dobili dokaze o učenju in evalvirali 
usvojeno znanje. V tej aplikaciji sva pripravila kratek vprašalnik o reformaciji na Slovenskem, ki 
so ga dijaki izpolnili in s pritiskom na gumb poslali nama v pregled. Tako smo dobili povratno 
informacijo o učenju in naučeni snovi, ki smo jo preverili in se o njej pogovorili na prihodnji uri.  
 
Učenci so izvedli tudi samoevalvacijo, saj so ob koncu dobili domačo nalogo v aplikaciji Quizizz. 
Spletni kviz z vprašanji iz obravnavane snovi so doma naredili do določenega datuma, kviz pa je 
dijakom zabaven tudi, ker za pravilne ali napačne odgovore nagradi reševalce s smešnimi 
slikami iz živalskega sveta. Hkrati je bila to tudi medvrstniška evalvacija, saj smo naslednjo uro 
pregledali uvrstitve in razglasili zmagovalca kviza. 
 
Ura je bila uspešno izpeljana s pomočjo IKT in kljub večjemu številu uporabljenih aplikacij učenci 
niso imeli težav med prehajanjem z ene na drugo.  
 

2.1 Microsoft Sway 

Predstavitev sva pripravila s pomočjo aplikacije Microsoft Sway. To je nova Microsoft Office 
aplikacija, s katero lahko preprosto ustvarite in dajete v skupno rabo interaktivna poročila, 
osebne zgodbe, predstavitve in še mnogo drugega.  
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Slika 1: Microsoft Sway – urejanje dokumenta. (Vir: lasten) 

 

2.2 Koraki formativnega spremljanja 

2.2.1 Preverjanje predznanja - Kahoot! 

Kahoot kviz je preprosto in zelo učinkovito motivacijsko orodje za mlade. Uporabimo ga lahko 
kot popestritev šolskih ur ali kot sredstvo za utrjevanje šolske snovi, odvisno od snovi ali 
področij, ki jih vključimo v vprašanja. 
 
Za začetek moramo na spletni strani getkahoot.com ustvariti svoj račun. Nato izberemo opcijo 
new Kahoot in stran nas povsem lično vodi skozi proces ustvarjanja kviza. Začnemo s 
poimenovanjem kviza in nastavitvami časovnih omejitev ter točkovanja, nato pa začnemo s 
tvorjenjem vprašanj, ki morajo imeti vsaj dva in največ štiri možne odgovore. Ko imamo kviz 
pripravljen, lahko začnemo z igro. In tukaj pride na vrsto najboljši del, ki ta kviz loči od ostalih. 
Danes se večina mladostnikov ne loči od svojega pametnega mobilnega telefona in škoda bi 
bilo, da tega ne izkoristimo. Vsak tekmovalec mora za sodelovanje v kvizu na svoj telefon naložiti 
aplikacijo Kahoot. Ta zavzame zanemarljivo količino prostora in je prenesena zelo hitro, 
tekmovalcem pa omogoča anonimno podajanje odgovorov tekom kviza.  
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Slika 2: Kahoot! - Urejanje kviza. (Vir: lasten) 

 
Kako deluje: Ko pričnemo s kvizom, se na glavnem zaslonu računalnika izpiše koda kviza (game 
pin), ki jo vsak od tekmovalcev vnese v aplikacijo. S tem se prijavi v igro, hkrati pa mora izbrati 
tudi ime, po katerem ga bo program zaznal in točkoval glede na uspešnost. Tekmuje lahko vsak 
zase na svojem telefonu, možno pa je tvoriti tudi skupine v tistih redkih primerih, ko nimamo 
dovolj telefonov ali če želimo krepiti socialne veščine in sodelovanje med dijaki. Tukaj je 
predstavljena samo osnovna možnost, ki nam jo ta spletna stran ponuja, učitelj pa si lahko 
vzame čas in preizkusi še vse druge možnosti, ki jih kviz nudi. Na naši šoli je kviz povzročil pravi 
val navdušenja, saj so ga s pridom uporabili tako učitelji stroke kot splošnih predmetov, učenci 
pa so z veseljem sprejeli to popestritev pouka in si večkrat sami zaželijo še kakšen kviz v 
prihodnosti.  
 

2.2.2 Postavljanje ciljev - Padlet 

Padlet je programska oprema za ustvarjanje in izmenjavo vsebin z drugimi. Gre za spletno 
tablo ali zid, na kateri lahko pišemo, delimo slike ali videoposnetke. Učitelj ustvari tablo ali zid, 
povezavo do table posreduje učencem oz. dijakom. Za dostop do table potrebujete samo 
povezavo, tako da je to spletno orodje primerno tudi v osnovni šoli.  
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Slika 3: Dijaki med poukom z veseljem uporabljajo šolske tablice. (Vir: lasten) 

2.2.3 Dokazi - GoConqr 

GoConqr je spletno učno okolje, ki omogoča učiteljem in učencem ustvarjati in deliti učne 
vsebine, kot so miselni vzorci, zapiski, učni listi in kvizi.  

Učne liste lahko izpolnjujemo tako, da izberemo rešitev iz spustnega seznama ali pa jo 
vpišemo na roke. Drugi način ima pomanjkljivost, da mora biti odgovor napisan natančno , 
sicer ni točk. 

 

Slika 4: GoConqr - spletni delovni list. (Vir: lasten) 

2.2.4 Samoevalvacija - Microsoft Forms 

Microsoft Forms omogoča poleg izpolnjevanja klasičnega obrazca tudi način kviza. Vsakemu 
vprašanju lahko določimo točke in pravilni odgovor, tako da uporabniki na koncu dobijo 
povratno informacijo o pravilnosti odgovorov. 
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Slika 5: Microsoft Forms - kviz. (Vir: lasten) 

 
 

2.2.5 Samoevalvacija, domača naloga - Quizizz 

Quizizz deluje podobno kot Kahoot! Gre za spletni kviz, ki lahko deluje »v živo« ali v 
zamaknjenem načinu, kar je primeren za domačo nalogo. 
 
Pri načinu »v živo« vsak rešuje kviz v svojem tempu in ne čaka na druge, da odgovorijo, kot pri 
Kahoot-u, vseeno pa se vidi trenutni napredek in lestvica najboljših. Popestrijo tudi zabavni 
odzivi na pravilne oz. napačne odgovore.  
 

 
Slika 6: Quizizz - analiza rezultatov domače naloge. (Vir: lasten) 
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2.3 Odzivi sodelujočih 

Dijakom je bila interaktivna ura nadvse všeč in po odzivih bi želeli imeti vse ure take. Tudi s 
tempom ure in premikanjem med aplikacijami niso imeli težav. Razred, v katerem sva uro 
izvedla, je navajen dela z IKT, saj je vključen v projekt Inovativna pedagogika 1:1.  

3 Zaključek 

Učna ura je bila zelo dinamična, dijaki so vseskozi uporabljali IKT, kar jih je dodatno motiviralo 
za delo, pestra izbira uporabljenih aplikacij pa je bila brez večjih problemov aplicirana v potek 
pouka. Uporabljenih je bilo več IKT orodij, ki dijakom na zabaven način približajo učno snov, uro 
pa popestrijo in jo naredijo še bolj zanimivo. Poleg tega je ura vsebovala tudi vse elemente 
formativnega spremljanja, dijaki pa so bili v tem procesu vključeni v vse dele učne ure, kar še 
posebej pripomore k dvigu učnih dosežkov in njihove samopodobe.  
 
Dijaki so bili aktivni in zadovoljni, z uporabo IKT so obogatili svoje izkušnje in znanje s tega 
področja na zanimiv in privlačen način. Predstavljena spletna orodja so zato primerna in 
dobrodošla popestritev učnega procesa in primerna za usvajanje znanja in krepitev socialnih in 
strokovnih kompetenc. 
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GEOGRAFSKO EKSPERIMENTIRANJE: PRIMER ATMOSFERE V PRVEM 

LETNIKU SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

Geographic Experiments: the Example of Atmosphere in the First Year of 

Secondary Education 

 
Borut Stojilković, mag. prof. angl. in mag prof. geog., Osnovna šola Vižmarje - Brod 
 
 
Povzetek 
 

Eksperimentiranje kot metoda pri pouku geografije ni pogosto rabljeno, kljub temu, da se učenci 
in dijaki pri njej izkustveno učijo in aktivno sodelujejo. Referat povzema glavne značilnosti 
eksperimentalnega dela pri pouku geografije in podaja možnost tovrstnega dela na primeru 
učne teme o atmosferi v prvem letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega izobraževanja. 
Predstavljene so štiri eksperimentalne vaje, ki jih lahko dijaki v procesu usvajanja izvedejo v eni 
učni uri in s tem zadostijo učnim ciljem, opredeljenim v učnem načrtu. Posamezni eksperimenti 
so zastavljeni z vidika transformacijskega učnega pristopa ter preizkušeni v dveh skupinah – eni 
gimnazijski in drugi srednji tehniški. Metoda je bila uspešno implementirana v učni proces ter se 
je izkazala kot primerna za dosego učnih ciljev in kot motivacijsko sredstvo za nadaljnjo učenje. 

Ključne besede: geografsko eksperimentiranje, učne metode, atmosfera, didaktika geografije, 
geografija 
 
Abstract 
 
Experimenting as a learning method is not often used within Geography classes even though 
learners gain knowledge with their own experience and actively participate within such a 
situation. The contribution summarises main characteristics of experimental work at Geography 
classes and presents an example of such method with the example of the atmosphere as a 
learning topic in the Slovenian grammar and technical secondary education. Four experiments 
are presented. They can be carried out by the learners within the process of learning about the 
topic in one lesson. By doing that they reach the goals defined in the syllabus. All of the 
experiments are planned in the transformative learning approach and tested in two groups – 
one grammar school group and other technical secondary school group. The method was 
successfully implemented into the learning process and it was proven appropriate for fulfilling 
the learning outcomes and as a motivational tool for further learning. 
 
Keywords: geographic experiments, learning methodology, atmosphere, didactics of geography, 
geography 
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1. Uvod 
 

Namen referata je predstaviti možnosti implementacije eksperimentalnega dela v pouk 
geografije v gimnazijah in srednjih tehniških šolah na primeru sestave ozračja pri usvajanju snovi 
o podnebju ter prikazati konkretne primere izvedbe rabe te učne metode v omenjenih 
skupinah. Teoretska izhodišča, iz katerih prispevek izhaja, so opredeljena na dveh nivojih: 
primarni je učni načrt, ki opredeljuje učne cilje in nabor določenih načinov in didaktičnih 
priporočil dejavnosti v razredu; na drugi strani pa se prispevek nanaša na izhodišča o 
eksperimentalnem delu pri pouku, natančneje pri pouku geografije v srednji šoli. 
 
Metoda eksperimentalnega dela je predstavljena na primeru učne enote Atmosfera, ki sodi v 
učno temo Podnebje, opisani pa so štirje eksperimenti, ki jih dijaki lahko izvedejo v roku ene 
učne ure pri pouku geografije v procesu usvajanja. Rezultati pa zajemajo dejansko izvedbo učne 
ure in zaključke. 
 
 
2. Teoretična izhodišča 
 
V učnem načrtu za geografijo za gimnazije je eksperimentiranje omenjeno dvakrat med 
didaktičnimi priporočili. Prvič je poudarjeno, da ima eksperimentiranje ''veliko didaktično 
vrednost, saj dijakom omogoča, da razvijajo spretnost uporabe raziskovalnih pripomočkov ter 
veščine načrtnega opazovanja, sklepanja in posploševanja (Polšak et al., 2008, str. 58)''. 
Omenjeno pa je tudi kot učna dejavnost, ki jo je mogoče ocenjevati (Polšak et al., 2008, str. 59). 
Izbrani eksperimenti niso namenjeni ocenjevanju, ker so zasnovani za etapo usvajanja učne 
snovi. 
 
Učitelji se glede izbire metod odločajo na podlagi različnih kriterijev. Ti vključujejo učno vsebino 
in tip učne ure, razvojno stopnjo učencev ter sposobnosti, ki jih učenci imajo. Prav tako se 
učitelji o metodah odločajo tudi na podlagi časa, ki ga imajo, ter prostora in pripomočkov, ki so 
na voljo (Resnik Planinc, 2013). Za metodo eksperimentiranja se ne odločajo pogosto, ker za to 
nimajo ustreznih tehničnih pogojev in zaradi časovne stiske, saj eksperimenti običajno 
zahtevajo več časa kot izvedba učne ure z drugimi metodami. Problem se pojavlja tudi pri 
tehnični opremljenosti učilnic ali času, ki ga učitelj potrebuje za predpripravo pred 
eksperimentom. 
 
Učne metode delimo na verbalno-tekstualne, ilustrativno-demonstracijske, laboratorijsko-
eksperimentalne in metodo izkustvenega učenja. Verbalno-tekstualne metode podrobneje 
delimo na metodo ustne razlage, metodo pogovora oz. razgovora in metodo dela z besedilom. 
Laboratorijsko-eksperimentalne metode omogočajo izvedbo, ki je intenzivna tako miselno, kot 
ustvarjalno, pri njih pa učenci bodisi raziskovalno opazujejo, spremljajo ali merijo pojave, 
predmete ali procese ali pa opazujejo načrtovane določene pojave, ki so umetno izzvani, in 
vrednotijo učinek (Terminološki slovar …, 2008-2009; Resnik Planinc, 2013).   
 
Metoda eksperimentiranja je v tesni povezavi z metodo opazovanja, zaznavanja in občutenja, 
kjer dijaki opazujejo pojave in predmete z lastnim razmišljanjem spoznavajo splošno (Resnik 
Paninc, 2018, str. 3). Prav tako je metoda eksperimentiranja povezana z metodo pridobivanja 
rezultatov, kjer dijaki zapisujejo in zbirajo rezultate (Resnik Paninc, 2018, str. 4). Pri 
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eksperimentiranju, ki posredno vključuje omenjeni metodi, so učenci praktično aktivni in pri 
tem samostojni; njihovo samostojnost lahko razdelimo na tri stopnje (Terminološki slovar …, 
2008-2009): 1) učenci po korakih sledijo navodilom učitelja; 2) učitelj pojasni postopke in nato 
učenci delajo samostojno ali 3) učenci sami načrtujejo postopek in eksperiment samostojno 
izvedejo. Pri predstavljenih eksperimentih je v ospredju druga raven samostojnosti, saj je 
profesor pojasnil postopke izvajanja eksperimentov tako ustno kot pisno na učnih listih, dijaki 
pa so jih samostojno izvedli. 
 
 
3. Priprava učne ure z glavo in opisi posameznih etap, učnimi listi in rešitvami 
 
V tem poglavju je predstavljena učna priprava za izvedbo ure geografskega eksperimentiranja 
z vsemi pripadajočimi elementi in navodili za izvedbo. 
 

Tabela 19: Učna priprava 

Učna tema: PODNEBJE 

Učna enota: ATMOSFERA – SESTAVA IN ZNAČILNOSTI 

Urni/operativni vzgojnoizobraževalni cilji 
Dijak: 
- se motivira za usvajanje novih učnih vsebin; 
- našteje vzroke onesnaževanja ozračja; 
- imenuje pline, ki sestavljajo atmosfero, in se seznani z njihovimi deleži; 
- izračuna delež kisika v atmosferi; 
- z mikroskopiranjem ugotavlja prisotnost onesnaženosti zraka z delci; 
- dokaže prisotnost ogljikovega dioksida in vodne pare v ozračju; 
- ponovi in utrdi snov usvojeno to učno uro. 

Tip učne ure: usvajanje nove učne snovi in geografsko eksperimentiranje. 

Učne oblike:  

                
 

 

 

 

 

Učne metode:  

   

   

 

  

Učila: izbrani učbenik, učni listi in rešitve učnih listov. 

Učni pripomočki: slamica in kozarec z vodo (za demonstracijo), brisače, časopisni papir (za 
podlago) ter učni pripomočki, opredeljeni v posameznih poskusih. 

Korelacije: fizika, kemija, matematika, biologija. 

ETAPE UČNE URE 

 frontalna  skupinska 

 v dvojicah  individualna 

  razlaganje 

 praktično delo  delo z besedilom 

 merjenje 

 demonstriranje 

 eksperiment  
delo s slikovnim 

materialom 
 opazovanje 

eksperiment 
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DELO PROFESORJA DELO DIJAKA 

I. UVODNA MOTIVACIJA 
''Zrak in atmosfera sta vse prej kot prazna, kar 
bomo danes tudi dokazali. Zrak ima recimo 
težo in proizvaja pritisk, ki ga imenujemo 
zračni pritisk. Kako bi ta pritisk lahko 
dokazali?'' 
 
 
Pričnem z demonstracijo: ''Lahko pa bi ga 
dokazali tudi s slamico in vodo.'' Ob 
demonstriranju razlagam: ''Če potopim 
slamico za pitje v vodo in jo primem na 
zgornjem delu, bo voda v slamici ostala in ne 
bo odtekla zaradi zračnega pritiska. Če pa 
prijem popustim, voda odteče. Kaj zrak ter 
atmosfero sploh sestavlja? Kateri plini jo 
sestavljajo?''  
''Delež katerega elementa je največji?'' 
''Atmosfero sestavljajo: dušik (78 %), kisik (21 
%), argon (0,9 %), CO2 (0,03 %) in drugi plini 
(Senegačnik et al., 2017).'' 
 
''Kako pa bi lahko omenjene pline dokazali, da 
ozračje res sestavljajo?'' 

 
 
 
 
''Tako, da bi med vožnjo z avtom čez okno dali 
roko in ga občutili.'' 
 
 
Dijaki pozorno spremljajo demonstracijo. 
 
 
 
 
 
 
''Dušik, kisik, argon, ogljikov dioksid in drugi 
plini.'' 
''Dušika.'' 
 
 
 
 
''Z indikatorji za različne pline.'' 

II. USVAJANJE – FAZE PRAKTIČNEGA 
DELA: NAČRTOVANJE, UVODNA FAZA, 
FAZA AKTIVNOSTI 

Usvajanje učne snovi poteka praktično. Dijake 
razdelim v tri enakomerne skupine in dam 
navodilo za praktično delo (Glažar, Pretnar, 
1990; Smithsonian Institution, 2014; Enki d. o. 
o., 2018). 

 
 
 
 
Dijaki se razdelijo v tri enakomerne skupine. 
 

PRVI POSKUS: Kisik v ozračju  
Na ustrezno pripravljeno mesto v učilnici 
pripravim potreben laboratorijski in 
eksperimentalni material. Priložim tri kopije 
učnih listov (za vsako skupino enega). 

 
Dijaki preberejo navodila na UL in izvedejo 
eksperimente ter po smislu odgovorijo na 
vprašanja in rešijo naloge. Po eksperimentu 
vso opremo vrnejo v prvotno stanje. 
 DRUGI POSKUS: Onesnaženost zraka z delci 

Na ustrezno pripravljeno mesto v učilnici 
pripravim potreben laboratorijski in 
eksperimentalni material. Priložim tri kopije 
učnih listov (za vsako skupino enega). Na 
predvečer poskusa pripravim prekrivna 
stekelca z vezivnim sredstvom in jih položim 
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na različne lokacije v okolici šole. Pred 
poskusom jih pripravim k dotični skupini. 

TRETJI POSKUS: Ogljikov dioksid in vodna para 
v ozračju  
Na ustrezno pripravljeno mesto v učilnici 
pripravim potreben laboratorijski in 
eksperimentalni material. Priložim tri kopije 
učnih listov (za vsako skupino enega). Na 
predvečer poskusa pripravim apnico in 
brezvodni bakrov sulfat z urnim steklom ter 
odprto čašo na zunanjo stran okenske police. 
Pred poskusom oba indikatorja pripravim na 
ustrezno eksperimentalno mesto. 

ČETRTI POSKUS: Kako nastane megla? 
Na ustrezno pripravljeno mesto v učilnici 
pripravim potreben laboratorijski in 
eksperimentalni material. Priložim tri kopije 
učnih listov (za vsako skupino enega). 

III. USVAJANJE – FAZE PRAKTIČNEGA 
DELA: ANALIZA, POVZETEK IN 
TRANSFER TER EVALVACIJA 

''Prvi poskus, ki ste ga izvedli, je bil določanje 
kisika v ozračju. Kako ste s pomočjo sveče 
ugotavljali prisotnost kisika v ozračju?'' 
 
 
 
 
''Drugi poskus se je nanašal na onesnaževanje 
zraka. Ali je bilo na vzorcih videti kaj delcev in 
pri kakšni povečavi? Od kod prihajajo ti delci 
na tej lokaciji?'' 
 
''Pri tretjem poskusu ste ugotavljali prisotnost 
vodne pare in ogljikovega dioksida v ozračju. 
Ali sta obe snovi prisotni in kateri indikatorji to 
pokažejo?'' 

 
 
 
 
''Z gorenjem se je kisik porabljal. Tolikšen 
volumen kisika, kot je bil porabljen, za toliko 
se je volumen vode v kozarcu povečal. 
Prekrita sveča je ugasnila, ko je v kozarcu 
zmanjkalo kisika; slednji je namreč potreben 
za gorenje.'' 
 
 
''Delci so bili vidni. Prihajajo predvsem od 
izpušnih plinov vozil ter tudi od kurilnega 
dima.'' 
 
 
''Obe snovi sta prisotni. Oba indikatorja 
reagirata in se obarvata. Pri prvem poskusu je 
apnica postala motna, kar je dokaz, da je v 
zraku ogljikov dioksid. Pri drugem poskusu se 
je skoraj brezbarvni bakrov sulfat obarval 
modrikasto. To je dokaz, da je v zraku vodna 
para.'' 

IV. PONAVLJANJE 
Ponavljanje poteka s pomočjo vprašanj. 
- ''Kateri plini sestavljajo atmosfero?'' 
- ''V katerih plasteh atmosfere ni možno 

leteti s potniškim letalom?'' 

 
 
- ''Kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid in 

drugi plini.'' 
- ''V nobeni drugi, razen v troposferi.'' 
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- ''Ovrednotite človekov vpliv na ozračje.'' - Dijaki odgovorijo po smislu. 

 

 
Slika 54: Učni listi z navodili za eksperimentiranje in nalogami 
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4. Rešitve učnih listov 
 
I. KISIK V OZRAČJU 

 

a) Ker se je za gorenje porabljal kisik. Tolikšen volumen kisika, kot je bil porabljen, za toliko 

se je volumen vode v kozarcu povečal. 

b) Sveča ugasne, ker v kozarcu zmanjka kisika. Kisik pa potrebuje za gorenje. 

c) h1 = 5 cm 

h2 = 1 cm 

𝑋 =
1𝑐𝑚 ∙ 100%

5𝑐𝑚
=
100%

5
= 20% 

 

II. ONESNAŽENOST ZRAKA Z DELCI 

 

a) Primer rešitve. 

Povečava: 50x Lokacija: Parkirišče pred šolo 

b) Ruralni (podeželski) deli: Dim od kurjenja lesa in olja, CO2 in ostali plini živali (na pašnikih) 

… 

Urbani (mestni) deli: Izpušni plini od industrije, prometa, ogrevanja … 

 

III. OGLJIKOV DIOKSID IN VODNA PARA V OZRAČJU 

 

a) Obe snovi reagirata in se obarvata. 

b) Indikator. 

c) Odgovori: motna, ogljikov dioksid, modrikasto in vodna para. 

 

IV. KAKO NASTANE MEGLA 

 

a) Kombinacija 4, 2, 1, 3. 

b) Tudi v atmosferi se nahajajo delci, ki jih imenujemo aerosoli. Ti delci delujejo kot 

kondenzacijska jedra. Ob teh jedrih se vlaga v zraku kondenzira in nastane megla oziroma 

oblak. 
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Slika 55: Dijaka pri eksperimentu ''Kisik v ozračju'' 

 

 
Slika 56: Analiziranje vzorca delcev v zraku 

 

 
Slika 57: Izvedba poskusa ''Ogljikov dioksid in vodna para v ozračju'' 
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5. Analiza implementacije 
 
Izvedba obeh učnih ur je potekala v skladu z učno pripravo in do odstopanj od slednje ni 
prihajalo. Uspešno so bile izvedene vse etape učne ure in tudi cilji posameznih etap so bili 
doseženi. Tovrsten primer geografskega eksperimentiranja se je izkazal za uspešnega in 
vsebinsko ter metodološko primernega za izvajanje v različnih srednješolskih programih. Po 
izvedenih učnih urah so dijaki v razgovorih povedali, da jim je tovrsten način usvajanja snovi 
zanimiv, saj so se učili izkustveno in na drugačen način kot običajno. Poudarili so, da se pogosto 
profesorji poslužujejo le monološke ali dialoške metode. Tovrstno delo jih je tudi motiviralo za 
lastno raziskovanje geosfere v prihodnje. 
 
V primerjavi z drugimi metodami je metoda eksperimentiranja dobra, ker dijakom omogoča 
skupinsko delo, izkustveno učenje in lastno konstrukcijo znanja. Njena slaba stran pa je, da se 
čas izvajanja posameznega eksperimenta lahko podaljša ali skrajša, kar je odvisno od dinamike 
posamezne učne skupine. Zaradi tega je dobro, da profesor predhodno predvidi rezervne 
eksperimente, ki bi jih lahko izvedel v primeru, da bi bilo preostalega časa preveč, ali pa lahko 
kakšnega izpusti, če oceni, da skupina za temeljito izvedbo in evalvacijo po eksperimentu 
potrebuje več časa. Pomembno je namreč, da so eksperimenti izvedeni temeljito in da je po 
njih dovolj časa, da se pregledajo rešitve učnih listov in se v razredu o usvojeni snovi pogovori. 
Le tako bodo urni ter tudi etapni in globalni cilji doseženi. 
 
 
6. Zaključek 
 
Geografsko eksperimentiranje kot ena od učnih metod pri pouku geografije pripomore k temu, 
da učenci ali dijaki pri pouku aktivno sodelujejo. Pri tem razvijajo tudi druge zmožnosti (npr. 
opazovanja, merjenja, dela v skupini itd.).  
 
Metodične determinante tovrstne obravnave snovi se v določenih segmentih razlikujejo od 
determinant pri drugih učnih metodah: 

• vsebinsko se snov, ki se obravnava z eksperimentalnim delom, ne razlikuje od snovi 
obravnavane z drugimi metodami, saj enako sledi ciljem iz učnega načrta; 

• spoznavna determinanta je s to učno metodo poudarjena, saj gre za izkustveno obliko 
učenja – dijaki sami izvedejo eksperimente in prav tako sami sklepajo o sestavi atmosfere; 

• strukturno je eksperimentiranje enako opredeljeno kot delo z drugimi metodami: pred njim 
je potreben uvod oz. uvodna motivacija, ki dijake motivira za delo, sledi usvajanje in sklepno 
sinteza ter ponavljanje; 

• z vidika tehnične determinante, je tovrstna metoda težje izvedljiva za učitelja kot druge 
metode, saj je potrebno priskrbeti določene učne pripomočke, ki za usvajanje z drugimi 
metodami niso potrebni. 

 
Na osnovi izbranega primera rabe predstavljene metode sklepamo, da s tovrstnim delom dijaki 
enakovredno predelajo učno snov, kot bi jo z drugimi metodami, ki so pogosteje rabljene pri 
pouku geografije in da jih eksperimentiranje motivira za nadaljnje učenje. Slabost predstavljene 
metode je, da zahteva več časa za izvedbo kot druge metode (npr. frontalna metoda ali dialoška 
metoda). Smiselno je, da je nadaljnje raziskovalno delo v okviru didaktike geografije na tem 
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področju usmerjeno v izbor eksperimentov, ki jih lahko vključimo v usvajanje in v druge etape 
učne ure, za različne razrede osnovne šole in letnike srednje šole. 
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FORMATIVNO SPREMLJANJE POUKA PRI BRANJU IN PISANJU 

ANGLEŠKIH BESEDIL 

Formative assessment of reading and writing English texts in class 
 
Rok Škrlec, prof., Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj 
 
Povzetek 
 

Prispevek opisuje uporabo formativnega spremljanja pouka na srednji tehniški in poklicni šoli pri 
pouku angleščine kot tujega jezika. Formativno spremljanje pouka smo povezali z razvijanjem 
dveh jezikovnih spretnosti – branjem in pisanjem. Cilj obravnavanega tematskega sklopa ni 
samo kvalitetno napisan dijakov pisni sestavek, temveč tudi uporaba elementov formativnega 
spremljanja pri pouku tujega jezika, tako da se dijaki nanj navadijo. Dijaki so sledili korakom 
formativnega spremljanja pouka, v svoje učenje pa so vključili tudi bralno-učne strategije. S 
pomočjo izvedenega tematskega sklopa so dijaki izpolnili vprašalnik o svojih vtisih in doseganju 
ciljev formativnega spremljanja pouka ter tematskega sklopa. Prispevek prikazuje rezultate 
formativnega spremljanja pouka v razredu, kjer ga dijaki spoznajo prvič in ga sprejemajo 
večinoma pozitivno, vendar je zaradi heterogenosti razreda formativno spremljanje pouka 
potrebno še ponoviti pri drugih tematskih sklopih. Rezultati analize vprašalnikov pri dijakih 
kažejo povezanost pestrega dela ter dela z drugimi sošolci z večjo motivacijo in uspešnostjo. 

Ključne besede: formativno spremljanje, branje, pisanje, poučevanje angleščine, bralno-učne 
strategije. 
 
Abstract 
 
The article talks about the implementation of formative assessment in class at a secondary 
technical and vocational school. Formative assessment was joined together with teaching two 
language skills – reading and writing. The goal of the topic is not only a well-written text but 
also using the formative assessment in class for the first time in order to familiarize students 
with it. The students followed the steps of formative assessment and also tried to incorporate 
reading strategies in their learning process. At the end of the topic, the students completed 
questionnaires about their experience and evaluated their knowledge according to the set goals 
of the formative assessment and the goals of the topic. The article shows the results of formative 
assessment used in class for the first time. The students perceive the new method of teaching 
as useful but due to individual difference in skills, all classes need to repeat formative 
assessment with other topics. The analysis of the questionnaires shows the connection between 
using various learning methods and bigger motivation and success. 
 
Keywords: formative assessment, reading, writing, English language teaching, reading 
strategies 
 
 
 
 



 
 

326 
 

 
1 Uvod 

 

Formativno spremljanje pouka (v nadaljevanju FS) je eden izmed pristopov v poučevanju, kjer 

učitelj uspe s kombinacijo številnih metod, kar naredi pouk zanimivejši in uspešnejši. 

 

V obravnavane tematske sklope smo vključili dve jezikovni spretnosti – branje in pisanje. 

Omenjeni spretnosti sta prisotni pri reševanju poklicne mature na koncu srednješolskega 

izobraževanja. Dijaki se tako že vnaprej seznanijo z maturitetnimi kriteriji točkovanja za pisanje 

pisnih sestavkov, branje pa je tesno povezano s pisanjem in utrjevanje slednjega zahteva tudi 

različne pristope in načine bralnega razumevanja. 

 

FS smo vključili v tri različne tematske sklope in različne srednješolske programe: strokovno 

izobraževanje (SSI), poklicno izobraževanje (SPI), ter poklicno-tehniško izobraževanje (PTI). Tako 

smo želeli prikazati več primerov dobre prakse iz mnogih možnostih uporabe formativnega 

spremljanja v različnih srednješolskih programih. Želeli smo prikazati tudi odziv dijakov, če 

uberemo drugačen pristop k poučevanju ter predstaviti rezultate, ki smo jih opazili med in po 

izvajanju tematskega sklopa. 

 

 

2 Uporaba FS 
 

2.1 Principi FS 
 

FS je sistem poučevanja, ki močno temelji na postopnosti korakov, razjasnitvi problemov in 

načinih vključevanja samih učencev v proces učenja (Dylan, 2010). Razred je sestavljen iz 

različnih posameznikov, ki potrebujejo različne pristope k poučevanju in učenju (Brunauer 

Holcar et al., 2016). 

 

Dylan (2010) FS opisuje kot most med poučevanjem in učenjem. Izpostavlja povratno 

informacijo, ki služi kot dokaz učenja ter gradivo, iz katerega učenec ovrednoti svoje znanje in 

njegove pomanjkljivosti, na njem pa se s pomočjo samoevalvacije in vrstniške evalvacije kasneje 

tudi uči. Iz tega izhodišča avtor izpostavlja pet ključnih strategij oz. korakov: 

 

1) razlaga, spoznavanje in razumevanje učnih ciljev in določitev kriterijev uspešnosti; 
2) načrtovanje učnega procesa, ki omogoča pridobitev dokazov učenja; 
3) zagotavljanje povratnih informacij, ki služijo kot motivacija za nadaljnje učenje; 
4) vključevanje učencev v medsebojno poučevanje; 
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5) aktiviranje učencev za samoobvladovanje svojega znanja. 

  

Ključni elementi FS sledijo že omenjenim strategijam. Preden učenci začnejo z usvajanjem ali 

utrjevanjem učne snovi, si določijo namene učenja in kriterije uspešnosti. To lahko naredijo 

učenci sami s t. i. ''možgansko nevihto'' ali pa s pomočjo učitelja, ki jih usmerja s podvprašanji 

ali vnaprej pripravljenim gradivom. S pomočjo različnih dokazov učenja učenci izkazujejo svoje 

znanje in preverjajo svoj napredek pri doseganju namenov učenja. Na podlagi doseženih 

rezultatov od učitelja večkrat dobijo povratno informacijo, ki tudi učitelju služi kot pomoč pri 

oblikovanju učnih ur v tematskem sklopu. Povratni informaciji učitelja sledijo vprašanja v 

podporo učenju, ki usmerjajo učenca k boljšemu doseganju zastavljenih ciljev. Na koncu pa sledi 

tudi povratna informacija sošolca oz. vrstniško vrednotenje, kar spodbuja kreativnost učitelja, 

saj se mora pouk izvesti v tandemu ali skupinah. Skupaj z vrstniškim vrednotenjem pa poteka 

tudi samovrednotenje, kjer si učenec lahko zastavi nove namene učenja in kriterije uspešnosti 

ali pa ponovi tiste, ki jih še ni usvojil (Brunauer Holcar et al., 2016). 

 

Mavrič Pavlič (2017) trdi, da se FS v Sloveniji uvaja postopoma in da so omenjene ključne 

strategije povezane med seboj, zato posameznih korakov ne smemo izpustiti, če želimo doseči 

enak rezultat. Meni, da FS poudarja vse povezave znotraj pedagoškega trikotnika, ki je 

sestavljen iz učenca, učitelja in učne snovi, hkrati pa poskrbi za motivacijo učencev, ki zaradi 

zastavljenih ciljev lažje sledijo učnemu procesu. 

 

Frey in Fisher (2013) opozarjata na pogosto nesmiselno povratno informacijo pri pisanju 

angleških besedil. Če želimo dobre rezultate, mora FS trajati dalj časa. Pri popravljanju besedil 

pa se učitelji srečujejo z veliko količino podatkov in učencem težko zagotovijo kvalitetno 

povratno informacijo, hkrati pa so tudi učenci bolj osredotočeni na končanje določenega 

besedila kot pa na spremljanje in izboljšanje svojega pisanja besedil. Avtorja predlagata, da si 

vsak učitelj naredi sistem, s katerim poskrbi, da učenci spremljajo svoj napredek pri pisanju in 

ne toliko ocen. 

 

 

2.2 FS pri branju in pisanju 
 

FS pouka smo vključili v učni proces pri treh razredih. Prvič smo ga vključili v prvem letniku 

poklicno-tehniškega izobraževanja pri pisanju kratkih pisem ali elektronskih sporočil. FS smo 

vključili tudi v prvem letniku srednjega strokovnega izobraževanja pri pisanju povzetka besedila 

s splošno tematiko in podobno pri pisanju povzetka besedila s tehnično tematiko v tretjem 

letniku srednjega poklicnega izobraževanja v okviru odprtega kurikula. 
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2.2.1 Potek učnih ur 
 

Tematski sklop pisanja pisem je povezan z oddajo in ocenjevanjem pisnih izdelkov, ki jih dijaki 
trikrat letno oddajo kot obvezno domačo nalogo in na koncu posledično pridobijo oceno iz 
domačih nalog. 
 
Pri pripravi na tematski sklop pisanja pisem oz. elektronskih sporočil smo pripravili učne liste, s 
katerimi so dijaki preverili svoje predznanje. Pri tem smo preverjali poznavanje elementov 
pisma, njihovo formalnost in namen pisanja. Sledili smo ključnim strategijam FS in zato smo 
namene učenja določili sami. Kasneje smo izdelali tabelo kriterijev uspešnosti, ki so bili 
razdeljeni v štiri kategorije vrednotenja: slovnična pravilnost, besedišče, vsebina in zgradba 
besedila. Dijaki so 20 kriterijev uspešnosti povezali najprej v pravilne kategorije vrednotenja, 
kasneje pa tudi po številu točk, ki jih kriteriji opisujejo.  
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Slika 58: Povezovanje kriterijev uspešnosti v kategorije. (Vir: lastni) 

 

Naslednje učne ure so dijaki reševali več različnih nalog, s katerimi smo lahko preverjali 

predznanje slovnične pravilnosti, uporabo ustreznega besedišča in zgradbo besedila. Tematski 

sklop se je nadaljeval z analizo in vrednotenjem napisanega pisma, kjer so ga dijaki tudi ocenili 

po kriterijih uspešnosti, ki so jih spoznali prvo učno uro. Nato so dobili navodila za svoj pisni 

sestavek, ki so ga napisali v šoli in dokončali doma. Sledila je še zadnja faza t. i. cikla FS – 

vrstniško vrednotenje pisem drugih sošolcev in na koncu tudi samovrednotenje ter poprava 

svojega pisma. 
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Slika 59: Primer vrednotenja pisma in primerjava s sošolci. (Vir: lastni) 

Pri ostalih dveh razredih smo FS vključili v razvijanje dveh jezikovnih sposobnosti – branje in 

pisanje. Pri enemu razredu smo brali splošno besedilo o slavni osebi, pri drugemu pa besedilo, 

ki se je nanašalo na strokovno temo (pametni telefoni). Pisanje povzetkov je vključen v tematski 

sklop priprave na govorni nastop, kjer za govorni nastop dijaki pripravijo povzetek o svoji 

predstavljeni temi. 

 

Pri branju smo uporabili bralno-učni strategiji PPV3P in Paukovo strategijo. Kombinacija obeh 

omogoča postopnost branja in izpis ključnih podatkov ter pomembnih podrobnosti. Dijaki so 

besedilo najprej preleteli, se vprašali o namenu besedila in na kakšna vprašanja besedilo 

odgovarja. Nato so podrobno prebrali besedilo in si po potrebi s pomočjo mobilnih naprav 

prevedli in razložili neznane besede. Dijaki so stran razdelili na dva stolpca, v levega so iz 

besedila izpisali ključne besede, ki jih lahko uporabijo tudi na drsnicah svojega govornega 

nastopa. Desni stolpec pa so dijaki namenili izpisu pomembnih podrobnosti v obliki besednih 

zvez, ki jim bodo pomagale pri sestavi povzetka. Naslednja učna ura je sledila pisanju povzetka, 

vrstniškemu vrednotenju ter samoevalvaciji povzetka. Kasneje so doma napisali tudi povzetek 

svojega govornega nastopa, ki so ga učitelju poslali na elektronski naslov dva dni prej. 
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Slika 60: Uporaba Paukove metode pri FS. (Vir: lastni) 

 
2.2.2 Vprašalnik za dijake 

 
Čez približno dva tedna smo dijakom razdelili tudi vprašalnike, s katerimi so lahko izrazili svoje 
mnenje o tematskem sklopu. Vsi dijaki so lahko odgovarjali na naslednja vprašanja: 
 

1. Kako se je izvedba ure razlikovala od ostalih ur? 
2. Kako smo postopoma obdelovali učno snov? Kaj smo naprej naredili, s čim smo končali? 

Naštej korake, ki se jih spomniš. 
3. Kaj bi popravil pri izvedbi tematskega sklopa? Kaj ti je bilo všeč? 
 

Četrto vprašanje se je med razredi razlikovalo. Našteli smo določene cilje tematskega sklopa v 
povezavi s FS, dijaki pa so z odgovoroma ''DA'' in ''NE'' ovrednotili doseganje ciljev. 
Pri pisanju pisem smo uporabili naslednja vprašanja: 

 
4. Napiši DA/NE. 

a) Tematski sklop mi je omogočil lažje razumevanje ocenjevanja pisnih izdelkov. 
b) Kriteriji znanja so mi bili v pomoč pri pisanju pisma pri učni uri. 
c) Kriteriji znanja so mi bili v pomoč pri pregledovanju pisma sošolca. 
d) Kriteriji znanja so mi bili v pomoč pri pregledu svojega pisma. 
e) Med seboj ločim formalno in neformalno pismo v angleščini. 

 
Četrto vprašanje pa je pri pisanju povzetkov vključevalo drugačna vprašanja: 
 

a) Bralno-učne strategije so mi omogočile lažje branje besedil. 
b) Bralno-učne strategije so mi omogočile lažje pisanje povzetka. 
c) Povratna informacija učitelja pri pisanju povzetka v šoli se mi je zdela koristna. 
d) Povratna informacija sošolca pri popravljanju povzetka v šoli se mi je zdela koristna. 
e) Mislim, da je moja poprava na koncu tematskega sklopa izboljšala moj povzetek, ki sem 

ga napisal v šoli prvo uro. 
f) Pisanje povzetka v šoli me je usmerilo k boljšemu pisanju povzetka za govorni nastop. 
g) Poznam razliko med pomembnimi podrobnostmi in ključnimi besedami. 
h) Učna ura mi je pomagala hitreje prepoznati ključne besede. 
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3 Zaključek 
 

Ugotovili smo, da priprava za FS od učitelja zahteva dobro pripravo, saj je potrebno pripraviti 
dodatno gradivo in se prilagoditi posameznemu razredu oz. njegovim posameznikom, vendar 
pa se sistem FS lahko ponavlja v različnih programih. Tako FS lahko postane način poučevanja, 
ki ni samo prilagojen za razred in posameznike, temveč tudi omogoča učitelju vključevanje 
podobnih metod poučevanja. Po izvedbi tematskega sklopa smo opazili, da je FS nekatere dijake 
usmerilo k boljšemu načinu učenja, drugi dijaki pa se na nov način poučevanja še niso dobro 
navadili. 
 

Pri refleksiji uporabe FS v razredu nam je pomagala tudi analiza vprašalnikov za dijake. Na prva 

tri vprašanja je večina dijakov odgovorila, da se ni spomnila podrobnih korakov obdelave učne 

snovi, ostali so izpostavili delo v tandemu in v skupinah, le redki pa so učno tematiko označili 

kot nekoristno in dolgočasno. Ugotovili smo, da so pri tematskem sklopu pisanja pisem dijaki 

dokaj samozavestni glede doseganja ciljev, medtem ko se pri pisanju povzetkov pojavljajo cilji, 

ki so po mnenju dijakov še zadovoljivo doseženi. Razlog, da dijakom v razredu B pri pisanju 

povzetkov niso pomagale uporabljene bralno-učne strategije, je verjetno ta, da so dijaki na 

srednji šoli prvo leto in da tovrstnega dela pri pouku še niso vajeni. Vseeno pa so dijaki istega 

razreda izrazili uspešnost učiteljeve povratne informacije, ki jim je pomagala pri pisanju. Tudi 

razred C je izrazil popolno uspešnost učiteljeve povratne informacije, za najmanj dosežen cilj 

pa so označili popravo povzetka po povratni informaciji. 

 

FS se je izkazalo za zanimiv, drugačen in pester pristop k tematskim sklopom, ki je popestril 

pouk tako dijakom kot tudi učitelju. FS smo v obravnavanih razredih vključili prvič, zato so dijaki 

označili tovrsten način dela kot »dolgočasen« , »prezahteven«  in »prehiter« . Ugotovili smo, da 

je FS koristno izvesti pri tistih tematskih sklopih, ki nam dopuščajo dovolj časa za vključitev vseh 

petih korakov FS. Omenjene pozitivne lastnosti vključujejo tudi vrstniško vrednotenje, ki je 

pomagalo in razveselilo večino dijakov, nekateri pa so izpostavili, da je pouk potekal tako, da so 

morali vsi sodelovati in da imajo občutek, da so zaradi tega od tematskega sklopa odnesli več 

kot po navadi. 

 

V prihodnosti bomo nadaljevali s FS tudi pri drugih jezikovnih spretnostih, še posebej pri 

govorjenju. Pri drugih tematskih sklopih bomo še naprej z enakim načinom razvijali pisanje, za 

katerega sta potrebna osnutek in načrtovanje, ki ga FS omogoča.  
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NOVI PRISTOPI K POUČEVANJU MATEMATIKE 
New approaches to teaching mathematics on the case of deltoid 
 
Maja Arh, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 
 
 
Povzetek 
 

Namen prispevka je predstaviti izkušnjo o pomembnosti formativnega spremljanja in uporabe 
IKT pri pouku matematike v drugem letniku srednjega strokovnega in srednjega poklicnega 
izobraževanja na primeru deltoida. Ugotovimo, da formativno spremljanje poudarja pomen 
aktivne vloge učenca v procesu učenja in poučevanja, upošteva učenčeve individualne potrebe, 
hkrati pa skupino med seboj zelo poveže.  Formativno spremljanje lahko močno vpliva na 
izboljšanje dosežkov učencev.  

Ključne besede: formativno spremljanje, strategije, povratna informacija 
 
Abstract 
 
The purpose of the paper is to present an experience on the importance of formative assessment 
and use of ICT in mathematics education in the second year of secondary vocational education 
in the deltoid case. It should be noted that formative assessment underlines the importance of 
the student's active role in the process of learning and teaching, takes into account the 
individual's needs, and at the same time the group is very closely connected. Formative 
assessment can greatly influence the improvement of pupils' achievements. 

Keywords: formative assessment, strategies, feedback 
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1 Uvod 

 

Namen prispevka je predstaviti uporabo novih učnih pristopov pri pouku matematikev štirih razredih 

drugega letnika, 2. Ra, 2. Rb, 2. Re, 2. Ee/Me. V dveh razredih izvajamo štiriletni program učenja 

matematike, v dveh pa triletnega. Zastavimo si ključna vprašanja, kako lahko vplivamo na procese učenja 

in poučevanja matematike, kako lahko vplivamo na dosežke dijakov pri matematiki, kako jih lahko 

usmerjamo na produktiven način – in nanje skušamo skupaj poiskati odgovore. Gre za spremembo v 

podajanju učne snovi. Vedno manj je frontalne razlage, vse več je vprašanj, ki dijake vzpodbujajo k 

samostojnemu raziskovanju, razmišljanju, preizkušanju ustreznosti podatkov, ugotavljanju smiselnosti 

rezultatov. Dijake vzpodbujamo, da si skušajo snov zapomniti in jo razumeti tudi z uporabo bralno učnih 

strategij, miselnih vzorcev, skic, tabel, zaporedja dogodkov. Želimo, da si tudi dijaki sami znajo zastavljati 

nova in nova vprašanja in ustvarjalno iščejo odgovore nanja.  Navajajo se na čimbolj samostojno in 

predvsem pravilno uporabo računala in drugih pripomočkov informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

 

 

2 Pomen formativnega spremljanja  

 

Formativno spremljanje v zadnjih letih vzbuja veliko zanimanje. Največ zaslug za to imata Britanca Paul 

Black in Dylan William, ki sta svoje ideje, podprte z raziskavami, objavila v mnogih knjigah in člankih.  

Poudarja pomen aktivne vloge učenca pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. Pri tem učitelj 

učenca podpira tako, da nenehno ugotavlja, kako napreduje, in prilagaja pouk povratnim informacijam, 

ki jih pridobi od učenca. Zelo pomembno je, da si učitelj in učenci izmenjujejo povratne informacije z 

namenom premagovati pomanjkljivosti v učenju ter izboljšati dosežke.  Pri takem pouku ima učenec 

veliko možnosti, da izrazi svoje individualnosti: iskanje osebnega smisla, načrtovanje in udejanjanje 

svojih poti, ki so prilagojene njegovemu načinu učenja, uveljavljanje svojih zmožnosti in interesov, 

ohranjanje radovednosti in ustvarjanje.  

Wiliam (2013, str. 123) opisuje formativno spremljanje kot most med učenjem in poučevanjem, pri tem 

pa izpostavlja pet ključnih strategij: 

 

1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanju namenov učenja in kriterijev za uspeh; 

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju; 

3. zagotavljanje povratnih informacij, tudi od učenca k učitelju, ki učence premikajo naprej; 

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja; 

5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 

 

Preverjanje deluje formativno, če učitelji, učenci in njihovi vrstniki pridobivajo dokaze o napredku pri 

učencih, ki jih interpretirajo in uporabijo za odločitve o naslednjih korakih v procesu poučevanja, tako 

da so te boljše ali bolje podprte, kot bi bile odločitve brez teh dokazov (Wiliam, 2013). Povratna 

informacija naj učenca usmerja k nadaljnjemu učenju in izboljšanju dosežkov ter spodbuja njegove 

miselne procese. Izhaja naj iz ciljev in kriterijev uspešnosti. Povratna informacija, ki jo učenec dobi, naj 

pri njem sproži kognitiven in ne čustven odziv (Wiliam, 2011). Naj bo pozitivno naravnana, objektivna, 
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konkretna, pravočasna, konstruktivna in naj presega okvir dobro/slabo. Formativno spremljanje 

pozitivno vpliva na učenje takrat, ko učitelj kakovostne povratne informacije poda učencem in ko ti 

vrednotijo svoje delo in delo drug drugega. Pri tem je ključno, da učitelj poučevanje nenehno prilagaja 

spoznanjem, ki jih pridobiva v učnem procesu, in je pozoren na potrebe slehernega učenca (Black idr., 

2002). Formativno spremljanje lahko močno vpliva na izboljšanje dosežkov vseh učencev, posebej učno 

šibkejših. Njihovo učenje in znanje pa sta, ob omogočanju enakih pogojev za vse učence, kakovostnejša. 

 

 

3 Delo z različnimi podatki, uporaba računala 

 

V opisani učni uri smo obravnavali obseg in ploščino deltoida pri različnih podatkih. 

Na začetku ure smo dijakom povedali, kaj bomo delali. Razdelili smo učne liste na temo deltoida. 

Pojasnili smo jim, kakšna imamo pričakovanja v tej uri, kaj so cilji učne ure. Prosili smo jih, da jih sami 

zapišejo in da bodo na koncu ure preverili, ali so jih dosegli. Če ciljev niso dosegli, bodo poiskali vzroke, 

zakaj ne. Razmišljali so, kaj bodo naredili, da jih bodo dosegli. Ker dijaki še ne znajo sami postavljati ciljev, 

smo jih nekaj narekovali. Ko so jih zapisali sami, smo jih prebrali in jih dopolnili. Nato smo preverili 

predznanje dijakov.  

Dijaki so sprva imeli težave pri računanju s kotnimi funkcijami, ker morda niso poznali vrstnega reda 

tipkanja. Med učno uro smo se naučili narisati ustrezno skico, uporabiti pravilno formulo. Naučili smo 

se uporabljati računalo za računanje neznanih količin, ki so potrebne za izračun obsega in ploščine 

deltoida, če so bili znani različni podatki. Proti koncu ure smo izvedli še utrjevanje znanja in hkrati 

preverjanje znanja nove snovi. Ker je zmanjkalo časa, so nekateri dijaki učni list dokončali doma, oziroma 

smo ugotovitve ponovili naslednjo šolsko uro. Po tem smo se še pogovorili o doseženih ciljih. Vsi dijaki 

so jih dosegli. Nekateri sicer za pravilne izračune potrebujejo še malo več časa, a napredujejo.  

 

 

4 Potek ure, ki je vključevala formativno spremljanje 

 

Dijaki so na začetku ure sami oblikovali cilje. Pogovorili smo se o lastnostih deltoida in tako preverili 

predznanje dijakov. Dijaki so lastnosti deltoida sami zapisali v zvezke, zapisali so vse, kar jim je prišlo na 

misel v zvezi z deltoidom. Zapisali so tudi vprašanja, ki si jih lahko zastavimo ob obravnavi deltoida. Dijaki 

so sproti preverjali svoje znanje: svoje ugotovitve in rešitve nalog so primerjali s sošolci in si pomagali ali 

pa so za pomoč poklicali profesorico, ki jih je usmerjala k pravilnemu reševanju. Proti koncu ure smo 

izvedli še utrjevanje znanja in hkrati preverjanje znanja nove snovi. Iskali smo morebitne drugačne poti 

do rešitve. Na koncu ure smo se pogovorili, če so cilje dosegli. Povabili smo jih, da naredijo načrt, kako 

bodo cilje dosegli, če jih morda niso.  
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4.1 Nameni (dijaki jih zapišejo v zvezke) 

 

Ugotavljamo predznanje dijakov. Ponovim definicijo in lastnosti deltoida. V zvezek zapišem, kar vem o 

deltoidu. Skušam poiskati lastnosti, ki veljajo še pri kakem drugem geometrijskem liku. Znam presoditi 

ustreznost podatkov. Poiščem primere deltoida iz vsakdanjega življenja. 

Pri danih podatkih znam izračunati iskano količino. Poiščem oziroma izračunam potrebne podatke, da 

izračunam iskano količino. Z ugotovitvami si pomagam pri reševanju nalog. Računam z računalom. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Dijak je v zvzek zapisal namene današnje učne ure 

 

 

4.2 Kriteriji (oblikujemo jih skupaj z dijaki, zapišejo jih v zvezke) 

 

• znam formule za izračun obsega in ploščine; 

• znam sinusni in kosinusni izrek; 

• znam izbrati ustrezno formulo za ploščino glede na dane podatke in znam izračunati ploščino 

po izbrani formuli; 

• znam izračunati manjkajoče podatke v deltoidu za izračun obsega in ploščine; 

• pravilno uporabljam računalo. 
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Slika 2: Dijak je zapisal kriterije uspešnosti 

 

Dijaki so po uvednem razgovoru reševali učni list o obsegu in ploščini deltoida, ki so ju izračunavali ob 

različnih podatkih. Najprej so odgovorili na nekaj vprašanj. Večinoma so dijaki svoje razmišljanje lepo 

ubesedili, le nekateri pa so imeli pri tem težave. Odgovarjali so na vprašanja o deltoidu. 

 

 

Slika 3: Dijakovi odgovori na vprašanja na učnem listu 

 

 

Ko so dijaki uspešno odgovorili na zastavljena vprašanja, so reševali naloge. Pri tem so drug drugemu 

pomagali. Po potrebi so se posvetovali tudi z učiteljico. Uspešnejši dijaki so pri uri rešili skoraj vse naloge, 

prav radi pa so pomagali tudi šibkejšim. Ob tem so se tudi sami učili vrednotenja svojega dela in dela 

sošolcev glede na kriterije uspešnosti.  
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Slika 4: Dijak je rešil nalogo o deltoidu 

 

 

5 Zaključek 

 

Dijaki so uspešno napisali cilje, pomagali smo jim z vprašanji in jih usmerjali. Cilje, ki so jih dijaki zapisali 

sami, smo skupaj napisali na tablo. Dodali smo še druge cilje. Dijaki so z veseljem reševali učni list, 

smiselno so odgovarjali na zastavljena vprašanja. Med seboj so preverjali rezultate in s tem dobili 

takojšnjo povratno informacijo. Na koncu smo skupaj komentirali ugotovitve dijakov.  

Pri izvedbi nas je presenetilo, da dijakom toliko pomeni, da nalogo rešijo hitro in pravilno. Veselilo nas 

je, da so dijaki, ki niso bili uspešni, brez zadrege takoj vprašali sošolce ali profesorico. Boljši dijaki pa so 

šibkejše sošolce vzpodbujali in jim pomagali k rešitvi naloge. Ob naslednji izvedbi bomo skušali 

predstaviti manj primerov za uvodno preverjanje, ker zmanjka časa za umirjen zaključek ure. Skušali 

bomo še bolj vzpodbujati dijake k samostojnemu razmišljanju, raziskovanju in uporabi tehnologije, pa 

tudi k sodelovanju in medsebojni pomoči.  

Dijaki so ob izvedbi učnega sklopa povedali, da radi samostojno rešujejo učne liste in različne naloge, 

zapisane na tabli ali na projektorju. Bolj zavzeto delajo, ko tekmujejo s sošolci. Radi si tudi pomagajo 

med seboj. Radi – in nekateri zelo dobro – uporabljajo računalo. Dijaki so bili zadovoljni, da so cilje 

dosegli. Dijaki nimajo radi suhoparne razlage in prepisovanja s table. Radi raziskujejo, preizkušajo 

različne postopke, znajdejo se pri iskanju informacij. Spretni so pri uporabi moderne tehnologije in tudi 

mene marsikaj naučijo. Pomembno pa je, da učno tehnologijo uporabljamo, kadar je to smiselno in ne 
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brez razmisleka. Dijaki radi rešujejo naloge, če vidijo praktično uporabnost. Rezultati so ob takem načinu 

dela boljši tudi pri dijakih s posebnimi potrebami. Zelo dobro je vidna izboljšava klime v razredu, delo 

poteka v sproščenem vzdušju, a je precej bolj konstruktivno. Formativno spremljanje vpliva na socialni 

vidik, dijaki se med seboj povežejo, se ne bojijo delati napak, zmanjšuje se strah, da bi napačno odgovorili 

na vprašanje. Prisotnega je več razgovora z dijaki, ki so bolj aktivni, radi se vključujejo v skupno 

odkrivanje novih dejstev in iskanje novih informacij.  

Zanimiva je tudi primerjava izvedbe učne ure v vseh štirih oddelkih. Dijaki v manjši skupini so bili bolj 

odprti drug do drugega, rajši so se lotili dela na drugačen način, v večji skupini so bili dijaki manj aktivni. 

Dijaki poklicne šole so z večjim navdušenjem sprejeli ta način dela, saj laže sledijo učni uri, ki vsebuje 

mnogo konkretnih primerov in čim manj teorije. Hvaležno so sprejeli možnost, da sami poiščejo 

odgovore na vprašanja in rešijo zastavljene naloge. Ko jim uspe rešiti takšne naloge, so vidno zadovoljni 

in radi spet pridejo k pouku matematike. Čeprav je za pripravo takšne učne ure potrebnega zelo veliko 

časa, se trudimo čim večkrat pripraviti takšno učno uro.  
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PROCES MENTORIRANJA UČITELJEV SKOZI PROJEKT TELMS 

Technology Enhanced Learning Mentoring Support (TELMS Project) 
 
Meta Arnež, Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola 
 
Povzetek 
 
V Sloveniji se tako kot v ostalih evropskih državah zadnja leta pojavljajo in uveljavljajo nove, 
alternativne, naprednejše in sodobnejše metode poučevanja. Čeprav se na dolgi rok morda ne 
uspe prav vsem obdržati kot stalna metoda poučevanja, pa se vedno novih in novih idej ne da 
več ustaviti, temveč jih je potrebno sproti prepoznavati, usvajati in preizkušati. Od učiteljev to 
zahtevajo generacije, ki prihajajo, in njihov način učenja, komuniciranja in razmišljanja. Na 
Srednji tehniški šoli je bil skozi proces mentoriranja učiteljev za večjo uporabo tehnologije v 
poučevanju dosežen izrazit napredek s tem, da učitelji več in pogumneje uporabljajo 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), da so dijaki bolj zadovoljni s poukom in da kot 
tehniška šola sledi smernicam sodobnega poučevanja.   
 
Ključne besede: IKT, mentoriranje, poučevanje, proces, učenje z uporabo tehnologije. 
 
Abstract 
 
In Slovenia, as in other European countries, new, alternative, more advanced and more modern 
teaching methods are emerging and being implemented in recent years. Although in the long 
run, it may not be possible to retain everything as a permanent method of teaching, new and 
new ideas can no longer be stopped, but must be recognized, adopted and tested. The upcoming 
generations and their way of learning, communicating and thinking demand those from the 
teacher. At the Secondary Technical School, the process of mentoring teachers for a greater use 
of technology in teaching, significant progress has been achieved by making teachers use ICT 
technology more often and more boldly in order to make students more satisfied with learning 
and to follow the guidelines of modern teaching. 

Keywords: ICT, mentoring, process, teaching, TEL. 
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1. Uvod  
 
Inovativna učna okolja, podprta z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), omogočajo 
implementacijo inovativne pedagogike, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko 
mobilne naprave in drugo tehnologijo uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim 
strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih 
kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven 
učilnice. 
 
V ta namen se morajo seveda tudi učitelji prilagoditi novim metodam poučevanja. Večina 
današnjih učiteljev je šla sama skozi proces »stare šole«, frontalnega načina poučevanja, in 
nihče jih ni pripravil na to, da bodo sami kot učitelji morali ves čas spreminjati in nadgrajevati 
svoje znanje in način, kako ga predajajo svojim učencem. 

 

Učenje s tehnologijo se nanaša na situacije, v katerih nekdo uporablja tehnologijo s ciljem 
spodbujanja učenja. Danes najpogosteje uporabljena tehnologija v učne namene so računalniki 
in informacijska tehnologija. Še posebno internet je postal pomembno mesto za spletni študij, 
usposabljanje za delo in neformalno učenje, kar vse prištevamo med oblike e-učenja. O e-
učenju govorimo, ko ga spodbuja poučevanje prek računalnika. 

Katere so trenutno najbolj obetavne oblike učenja s tehnologijo? Graesser s sodelavci 
(Graesser, Chipman in King, 2008) predlaga deset kategorij učnih okolij, podprtih s tehnologijo: 

1. Usposabljanje s pomočjo računalnika: učne enote, preizkusi znanja in povratne 
informacije so predstavljeni na računalniškem zaslonu ponavadi v formatu za učenje 
obvladovanja, v katerem gre lahko učenec na naslednji odsek, ko opravi preizkus na 
prejšnjem. 

2. Multimedija: poučevanje, ki je sestavljeno iz slik (npr. ilustracij, fotografij, animacij in 
videoposnetkov) in besed (npr. natisnjeno ali govorjeno besedilo). 

3. Interaktivna simulacija: simulacije, nad katerimi ima učenec nekaj nadzora, denimo, da 
lahko upočasni animacijo ali nastavi vhodne parametre ter opazuje, kaj se bo zgodilo. 

4. Hipertekst in hipermedija: učna gradiva, sestavljena iz povezav na klik, kakršne so v 
uporabi na spletnih straneh. 

5. Inteligentni sistemi tutorstva: sistemi poučevanja, ki sledijo učenčevemu znanju in 
ustrezno prilagodijo razlago. 

6.  Pridobitev informacij na temelju poizvedovanja: na primer uporaba Googla za iskanje                
na spletu. 
7. Animirani pedagoški posredniki: liki na spletu, ki pomagajo voditi učenca skozi učno               
enoto na računalniku. 
8. Virtualna okolja s posredniki: vizualno resnična okolja, ki simulirajo interakcije z resničnimi 
ljudmi in pogosto uporabljajo tudi naravni jezik. 
9.  Resne igre: igre, ki so namenjene ali služijo poučevanju. 

10. Računalniško podprto sodelovalno učenje: skupine učencev skupaj opravljajo nalogo, pri 
čemer komunicirajo prek računalnikov. 

Poučevanje s tehnologijo vključuje uporabo tehnologije, na primer računalniško in 
informacijsko, za podporo poučevanju. Vključuje tako uporabo medijev pri poučevanju (fizične 
naprave) kot metod poučevanja (načini, kako je učencem predstavljena snov). Kako pa vedeti, 
kateri medij je najprimernejši za določen način poučevanja? Veliko je odvisno tudi od samega 
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učitelja, za katero orodje se bo odločil, kaj želi z uporabo tega orodja doseči in koliko se je sam 
pripravljen novega naučiti in iti v korak s časom. 

 

2.1 Projekt TELMS 
 
TELMS – kratica za Technology Enhanced Learning Mentoring Support ali slovensko 
»mentorstvo poučevanju, obogatenemu z uporabo tehnologije« - je vseevropski projekt, ki ga 
financira program Erasmus+ preko Irske nacionalne agencije Léargas. 
 
Projekt obravnava potrebo po učenju s pomočjo uporabe tehnologije (TEL) v srednjem 
strokovnem in poklicnem izobraževanju. Projekt tudi predvideva, da je treba učitelje podpreti 
v njihovem prizadevanju, da bi v svoje poučevanje vnesli več tehnologije. 
 
2.2 Namen projekta 
 
Namen projekta je premostiti vrzeli znotraj srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja 
po vsej Evropi, med katerimi so: 
 
• pomanjkanje uporabe ustrezne tehnologije v okviru izobraževanja, 
• pomanjkanje strokovnega vrednotenja v poučevanju, kjer sodelavci skupaj razvijajo učne 
dejavnosti, 
• potreba po deljenju dobre prakse pri uporabi TEL. 
 
2.3 Cilji projekta 
 
TELMS spodbuja učenje z uporabo ustrezne tehnologije in podpira učitelje v njihovem 
prizadevanju, da to znanje prenesejo v svoje poučevanje. V vsaki partnerski državi projekt 
predvideva učiteljevo mentorstvo drugemu učitelju, s čimer šole lahko preizkusijo, kako bi se 
lahko TEL s to strategijo začel uporabljati v širšem kurikulu in pri različnih predmetih. Ta 
inovativni projekt ponuja smernice, orodja in vire, ki omogočajo učitelju, da lahko v celoti 
spozna potencial tehnologije za boljše učenje in poučevanje. 
 
Cilj projekta je zagotoviti učiteljem in institucijam nova gradiva in sredstva, ki lahko podpirajo 
strokovni razvoj učiteljev. Vsak učitelj, ki gre skozi proces mentoriranja, lahko vključi nove 
tehnologije v način svojega poučevanja, da bi izboljšal izkušnje učencev. Poleg tega učitelji 
postanejo mentorji svojim sodelavcem pri uporabi vrste primernih tehnologij in s tem 
povezanih digitalnih učnih strategij. Pričakuje se, da bo program mentorstvo dolgoročno postal 
stalno in razvijajoče se orodje, ki ga lahko uporabimo za stalni poklicni razvoj učiteljev 
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. To bo obenem povečalo 
znanje učiteljev o tej novi in vedno spreminjajoči se metodologiji poučevanja in učenja. 
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Pripraviti je treba orodje za učitelje, ki bo podprlo program usposabljanja in zagotovilo 
dragocene vire, vodnike za učitelje in študentske vodnike za vsako izbrano tehnologijo in 
navodila za izvajanje v razredu. Učitelji bodo imeli široko paleto strategij poučevanja in učenja. 
Pričakuje se, da bo orodje učiteljem omogočilo učinkovitejše uresničevanje potreb učencev v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju in da se bodo njihove kadrovske kompetence skozi 
čas in z uporabo TEL spreminjale in predvsem izboljšale. 
 

 
2.4 Izvedba projekta na Srednji tehniški šoli 
 
Na začetku izvedbe projekta, torej v šolskem letu 2016/17, sta se 2 učitelja Srednje tehniške 
šole (STŠ) udeležila usposabljanja za učitelja mentorja za projekt TELMS na enotedenskem 
izobraževanju na South Eastern Regional College na Severnem Irskem, kjer imajo s tovrstnimi 
usposabljanji in projekti že dolgoletne izkušnje. V skladu s smernicami projekta sta svoje 
novopridobljeno znanje nato morala prenesti na svoje sodelavce, t. i. mentorirance (angl. 
mentees). 
 
 
2.5 Uporabljena orodja 
 
Za proces mentoriranja so bili izbrani učitelji različnih strok in predmetov, npr. mehatronike, 
slovenščine, zgodovine, računalništva itd., ki pa so že prej kazali željo in voljo po tem, da na 
nove načine in z novimi znanji svoj pouk naredijo zanimivejši, morda bolj poglobljen, sodobnejši. 
Verjeli so v to, da je kaj takega morda najlažje in najprijetneje doseči tako, da ti kolega oz. 
sodelavec, s katerim se dobro ujameta, čeprav niti nista iz iste stroke, pokaže, kako se da pouk 
izpeljati tudi na drugačen način. 
 
Obstaja veliko spletnih orodij, s katerimi se lahko popestri pouk, odvisno seveda od stroke in od 
tega, kaj je namen uporabe teh orodij. Je to preverjanje predznanja, podajanje nove snovi, 
utrjevanje snovi, priprava na test, spletno anketiranje …? Mentorja sta se odločila, da 
mentorirancem glede na njihove potrebe predstavita naslednja spletna orodja: 
 

- Nearpod, 
- Padlet, 
- Kahoot, 
- Google Forms, 
- Microsoft Forms, 
- Sway, 
- GoConqr in 
- Quizizz. 

 
Kot so zahtevala pravila samega projekta TELMS, je moral vsak mentor redno izpolnjevati 
preglednico opravljenega dela in uporabljenih spletnih orodij, kot to kaže Tabela 1. 
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Tabela 1: Preglednica opravljenega dela v procesu mentoriranja 

 

  Staff 
Mentee 
Names: 

Training 
Session 1 

Demo 
Session 

Training 
Session 2 

Team 
Teach 

Session 

Training 
Session 3 

Peer 
Observati

on 
    

1 Nina Zupan 
14.9.20

17 
6.10.20

17 
5.10.20

17 
14.12.20

17 
9.11.20

17 5.1.2018 
5.1.201

8 0 

Nearpo
d, 
Padlet, 
MS 
Forms, 
Sway, 
GoConq
r, 
Quizizz, 
Kahoot 

Teacher 
Training, 
Classroom 
manageme
nt, 
Assessment 

2 
Mirko 
Meglič 

14.9.20
17 

9.10.20
17 

5.10.20
17 

11.12.20
17 

9.11.20
17 8.1.2018 

8.1.201
8 0 

Padlet, 
Kahoot 

Teacher 
Training, 
Assessment 

  Totals 2 2 2 2 2 2 2 0 
  

Total Completed to date 2     
Total Outstanding 0    

 
Proces mentoriranja je na STŠ potekal v grobem prvo polovico šolskega leta 2017/18. V tem 
času so se na skupnih in posamičnih sestankih dobivali mentorja in mentoriranci, usvajali nova 
znanja in jih timsko in kasneje tudi posamično predstavljali in izvajali v razredu. Ker gre za 
mednarodni projekt, so odgovori mentorirancev zabeleženi v angleščini. 
 
 
2.6 Rezultati procesa mentoriranja 
 
Da bi pridobili vpogled in rezultate o učinkovitosti projekta, je bila med mentoriranci izvedena 
anketa. Nekaj najzanimivejših primerov vprašanj in odgovorov, ki so navedeni v nadaljevanju, 
jasno nakaže, kako zelo uspešen je bil projekt. 
 
Sliki 1 in 2 prikazujeta, kako se je od začetka do konca procesa mentoriranja spremenilo mnenje 
mentorirancev o tem, koliko uporabljajo TEL pri svojem pouku. Na Sliki 1 je na vprašanje »Kako 
pogosto ste uporabljali TEL pred začetkom projekta?« več kot polovica mentorirancev 
odgovorila, da le občasno. Slika 2 pa prikaže, da je ob koncu procesa kar 20 % mentorirancev 
izjavilo, da po novem TEL uporabljajo ves čas, nihče pa ni več izjavil, da TEL sploh ne uporablja. 
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Slika 1: Uporaba TEL pred projektom                     Slika 2: Uporaba TEL po projektu 

 
 

V anketi, ki so jo ob koncu procesa izpolnjevali mentoriranci, je bilo izpostavljeno tudi 
zadovoljstvo dijakov nad novim pristopom in pestrejšim podajanjem učne snovi. To 
zadovoljstvo so seveda opazili tudi učitelji, kar je razvidno iz odgovorov na vprašanje v anketi: 
»Ali nameravate še večkrat uporabljati TEL med poučevanjem?« 
 

 
Slika 3: Odgovori na vprašanje v anketi: »Ali nameravate še večkrat uporabiti TEL med poučevanjem?« 

 
 

Mentoriranci v anketi pravijo, da »je moj namen, da še naprej nadaljujem z uporabo TEL. Izbral 
bom kak bolj dolgočasen predmet in tam popestril pouk z uporabo TEL.« »Rad bi na tak način 
nadaljeval timsko delo s kolegi, da bi lahko skupaj poučevala s sedanjimi in novimi orodji TEL. 
Še posebej se bom osredotočil na matematiko, kjer bomo probleme lahko preučevali in 
analizirali z drugega zornega kota.« »Da, TEL nameravam uporabljati stalno.« »Uporabljal bom 
več tehnologije.« »Da, ves čas uporabljam orodja, ki smo jih spoznali.« itd. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da je bil pilotni projekt izredno uspešen, saj so z njim mentoriranci 
pridobili nova znanja in nasvete, kako popestriti pouk, učitelji mentorji svoja znanja utrdili, dijaki 
pa na nove načine usvajali ali utrjevali znanje. 
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3. Zaključek 
 
Projekt TELMS se je na Srednji tehniški šoli izkazal kot izjemna pridobitev. Ne samo, da je kar 
nekaj učiteljev skozenj usvojilo nova znanja, stkalo globlje medsebojne vezi in odprlo vrata 
svojih učilnic napredku, temveč vse več učiteljev izraža želje in namen, da bi v takem ali 
podobnem projektu rad sodeloval še kdo, da bi se prav tako skozi proces mentoriranja naučil 
nekaj novega in zanimivega. 
 
Preko vseh projektov, ki na šoli potekajo in imajo ključni cilj vpeljati več uporabe IKT v učni 
proces (npr. Pedagogika 1:1, TELMS, Inovativni razred, AR4VET …), se ne gre bati, da bi šola 
stagnirala in se ne bi razvijala in odpirala novemu znanju in sodobni tehnologiji. A kljub temu se 
glede na rezultate zdi, da je ravno projekt TELMS tisti, ki je skozi medvrstniško sodelovanje z 
odlično izbiro mentorjev in mentorirancev, podporo vodstva šole in profesionalnim vodenjem 
projekta med učitelji in dijaki pustil največji pečat in gre se nadejati, da se bo v takšni ali drugačni 
obliki še nadaljeval in izpopolnjeval. 
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