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PLENARNI PREDAVATELJI / KEYNOTE SPEAKERS 
 

Emil Tedeschi je predsednik in glavni izvršni direktor Atlantic Grupe, ki je 

vodilni proizvajalec in distributer hrane in pijač v JV Evropi. Je ustanovitelj in 

večinski delničar v podjetju, ki se je od leta 1991 razvilo iz lokalnega hrvaškega 

distributerja v eno največjih in najbolj dinamičnih podjetij v regiji ter 

ambiciozen mednarodni igralec. Pred tem je bil direktor Meteor Paper Milano, 

italijanske hčerinske družbe Meteor Holding London, ki je bila ena največjih 

podjetij za papirno trgovino v Evropi. V Atlantic Grupi je 5300 zaposlenih in 

ima v lasti legendarne blagovne znamke – Cockta, Smoki, Donat Mg, Cedevita, 

Argeta, Barcaffè itd. V svoji karieri je Emil Tedeschi za svoje strokovne 

dosežke prejel številne cenjene nagrade, med drugim mu je Združenje managerjev Hrvaške leta 2002 

podelilo naziv – Manager leta, večkrat je prejel naziv Poslovnež leta v regiji (v letih 2006, 2008, 2010), 

s strani predsednika Republike Hrvaške je leta 2010 prejel tudi državno odlikovanje za izjemen 

prispevek h gospodarstvu. Leta 2012 mu je Mass Media International podelila regionalno nagrado ” 

Business Personality 2012″. Emil Tedeschi se je aktivno vključil v proces hrvaškega napredka in 

približevanja standardom ter članstvu v Evropski uniji. Bil je član parlamentarnega odbora, ki je nadziral 

hrvaški pogajalski proces z EU, pa tudi s Hrvaškim socialno-ekonomskim svetom. Je aktiven član HUP-

a (Hrvaško združenje delodajalcev) od njegove ustanovitve dalje in v letih 2005 do 2007 tudi njegov 

predsednik. Je član Trilateralne komisije, Združenja alumni INSEAD, Programskega sveta Zagrebške 

šole za ekonomijo in management, Poslovnega sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in 

Upravnega odbora Moskovskega državnega inštituta za Mednarodne odnose (MGIMO). Je 

podpredsednik Nadzornega sveta RTL Hrvatska in častni konzul Irske v Republiki Hrvaški. Od leta 

2010 do leta 2015 je bil član Sveta za gospodarstvo predsednika Republike Hrvaške. Emil Tedeschi je 

pogosto vabljeni predavatelj na pomembnih mednarodnih konferencah, prav tako kot vabljeni 

predavatelj pogosto predava na uglednih poslovnih šolah, kot so Univerza Duke, Univerza New York, 

IEDC – Poslovna šola Bled, Univerza Michigan, Zagrebška šola za ekonomijo in management, 

Ekonomske fakultete v Republiki Hrvaški in v regiji. Je aktiven podpornik gospodarskega, socialnega 

in kulturnega razvoja regije. 

 

Emil Tedeschi is the President and Chief Executive Officer of Atlantic Grupa, a leading food and 

beverages producer and distributor in South East Europe. He is the founder and majority shareholder 

in the company that has since 1991 developed from a local Croatian distributor into one of the largest 

and most dynamic companies in the region and an ambitious international player. Prior to 

incorporating Atlantic, he was director of Meteor Paper Milan, Italian subsidiary of Meteor Holding 

London, at the time one of the largest paper trading companies in Europe. Atlantic Grupa has 5,300 

employees and owns the legendary brands – Cockta, Smoki, Donat Mg, Cedevita, Argeta, Barcaffè etc. 

During his career Emil Tedeschi received several esteemed awards for his professional achievements, 

among others – Manager of the Year by Croatia’s Managers Association in 2002, Businessman of the 

Year in the region (in 2006, 2008 and 2010), as well as the state medal for extraordinary contribution 

to economy by the President of Republic of Croatia. In 2012, Mass Media International awarded him 

as the regional “Business Personality 2012”. Emil Tedeschi was actively engaged in the process of 

Croatian moving forward and closer to the standards and membership in the European Union. He was 

a member of the Parliamentary Committee overseeing Croatian negotiating process with the EU, as 

well as the Croatian Social and Economic Council. From 2005 to 2007, he was the President of HUP 

(Croatian Employers Association), where he has been an active member since its founding. He is a 

member of the Trilateral Commission, the INSEAD Alumni Association, the Program Council of the 

Zagreb School of Economics and Management, the Business Council at the Faculty of Economics at the 

University of Ljubljana, and the Board of Trustees of Moscow State Institute for International Relations 

(MGIMO). He is the Vice president of the Supervisory Board of RTL Hrvatska, and honorary consul of 

Ireland in the Republic of Croatia. From 2010 to 2015, he was a member of the Economic Advisory 

Council to the President of the State. Emil Tedeschi made several appearances and speeches at 

important international conferences. He has been often invited to give lectures at respectable business 

schools, such as at the Duke University, New York University, IEDC – Bled School of Management, 
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University of Michigan, Zagreb School Economic and Management and Faculties of Economics in 

Croatia, and the region. He is an active supporter to not only economical, but also social and cultural 

development in the region. 

 

 
Dr. Maja Uran Maravić je zaposlena na Fakulteti za turistične študije 

Portorož – Turistica, Univerze na Primorskem, sodeluje pa tudi s Fakulteto za 

management v turizmu in gostinstvu v Opatiji, Univerza na Reki. Zadnjih 20 

let aktivno deluje na področjih strateškega managementa in managementa 

kakovosti v turizmu. Leta 2004 je oblikovala projekt zagotavljanja kakovosti 

storitev v enem izmed večjih turističnih podjetij in bila soavtorica Programa 

celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu za Ministrstvo za gospodarstvo. Je 

avtorica projekta za ocenjevanje restavracij v Ljubljani in osrednjeslovenski 

regiji – znak kakovosti ljubljanskega turizma, kjer restavracije ocenjuje od leta 2000. Bila je vodja 

projektne skupine Turistica in vodilna avtorica Strategije razvoja slovenskega turizma za obdobje 2007–

2011 (RNUST – Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma), sooblikovala je tudi strategijo 

turizma Pirana in Velenja ter hrvaško strategijo socialnega turizma. Leta 2013 je bila vodilna avtorica 

strategije razvoja in trženja turizma Ljubljane do leta 2020. Vodila je ciljni raziskovalni projekt 

Inovativnost v turizmu. Je članica strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije. Vodila je preko 

30 tržnih projektov za turistične organizacije in podjetja. Je usposobljena ocenjevalka nastanitvenih 

obratov, hotelskim podjetjem svetuje na področju dviga kakovosti in izvaja delavnice za zaposlene ter 

pomaga turističnim organizacijam pri oblikovanju strategij razvoja destinacij.  
 

Maja Uran Maravić, Ph.D., works at the Faculty of Tourism Studies Turistica, University of Primorska, 

and collaborates with the Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of 

Rijeka. For the past 20 years, she has been actively involved in strategic and quality management in 

tourism. In 2004, she created the Service Quality Assurance project for one of the major tourism 

enterprises and co-authored the programme on the integral quality promotion in tourism for the 

Ministry of Economy. She is the author of the Ljubljana Tourism Quality Selection, a project on 

assessing restaurants in Ljubljana and the Central Slovenia region, and has been assessing restaurants 

since 2000. She was Turistica project team manager and a lead author of the Slovene Tourism Strategy 

2007 – 2011 (RNUST – Development Plan and Policies of Slovene Tourism). She also co-authored the 

Tourism Development Strategy for the Municipalities of Piran and Velenje, as well as the Strategy for 

Development of Social Tourism in Croatia. In 2013, she was a lead author for the 2013 – 2020 strategies 

for the development and marketing of Ljubljana tourism. She is a member of the Expert Council of the 

Slovenian Tourist Board. She led a targeted research project on Innovation in Tourism as well as more 

than 30 market-driven projects for tourism organisations and enterprises. She is a qualified assessor of 

accommodation facilities, she advises hotel companies on raising quality standards, runs workshops for 

employees and assists tourism organisations in strategies for tourist destination development. 

 

 
Dr. Jože Podgoršek opravlja funkcijo varuha odnosov v verigi preskrbe s 

hrano od marca 2015. Poleg tega že od leta 2004 dela na zavodu Grm Novo 

mesto, kjer je trenutno zaposlen kot višješolski predavatelj in je hkrati tudi 

dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Izkušnje za svoje 

delo pri vseh nalogah, ki jih trenutno opravlja, je pričel pridobivati na domači 

kmetiji in po končanem študiju na Biotehniški fakulteti tudi v gospodarski 

družbi Zeleni hit d.o.o., kjer je pričel svojo poklicno pot in jo po 7 letih zamenjal 

s poklicem predavatelj. Že od samega začetka poklicne poti se je trudil za razvoj 

slovenskih kmetov in kmetij. Delo na tem področju je intenziviral s prevzemom funkcije varuha odnosov 

v verigi preskrbe s hrano, saj je opozarjanje na nepoštene odnose med posameznimi partnerji v verigi 

preskrbe s hrano njegovo glavno področje dela na tej funkciji. Hkrati se ves čas trudi za iskanje novih 

tržnih poti, zato sodeluje pri iniciativah za vzpostavitev kratkih verig in za spremembe javnega naročanja 

hrane v javnih prehranskih obratih, s čimer bi ob tem olajšali pot lokalno pridelani hrani v javne 
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prehranske obrate. Glede na to, da ima veliko družino s petimi otroki in da se trenutno vseh 5 njegovih 

otrok vsaj enkrat dnevno prehranjuje v javnih prehranskih obratih (vrtcih in šolah), mu je slednje še 

posebej blizu. V prostem času, kar mu ga ostane, je rad aktiven, saj gre rad z družino v hribe, na kolo 

ali na kratek treking po podeželskih poteh v svojem domačem kraju. 
 

Dr. Jože Podgoršek was appointed the position of Food Supply Chain Relationships Ombudsman in 

March 2015. He has also been working at the Institute Grm Novo mesto since 2004, where he is 

currently employed as a college lecturer, and is also dean of Landscape Governance College Grm Novo 

mesto. He gained relevant experience working at the family farm, and at the company Zeleni hit LLC 

where he started his career after graduation from the Biotechnical Faculty. Seven years later, he entered 

the teaching profession, becoming a lecturer. He has been striving for the development of Slovenian 

farmers and farms since the beginning of his career. He has played an essential role in this field, 

especially after being named Food Supply Chain Relationships Ombudsman, as it is his duty to warn of 

unfair relations between individual partners in the food supply chain. At the same time, he has been 

trying to find new marketing channels, and has worked in favour of creating short food supply chains 

and changing the food procurement in public food establishments to facilitate locally grown food to 

enter the establishments. Considering the fact that he has a large family with five children, all of whom 

at least once a day eat in a public food establishment (in a kindergarten and a school), it is not surprising 

that what he strives for is very close to his heart. He spends the remainder of his free time actively, e.g. 

going to the mountains with his family, riding a bike or going on a short hike along rural paths in his 

hometown. 

 

 
Mag. Narko Riitta Elisabeth je od leta 1997 dalje zaposlena v izobraževalni 

inštituciji Keuda Group, na Finskem, v okviru katere se letno izobražuje 7000 

dijakov, študentov in odraslih udeležencev izobraževanj in ima 620 zaposlenih. 

Po izobrazbi je magistrica znanosti s področja ekonomije in upravnega 

poslovanja. Je del vodstva Keuda Group in opravlja delo ravnateljice, poleg 

tega je vodja številnih EU projektov (Evropski Socialni Sklad, Leonardo, 

Interreg, Nordplus, Erasmus+, Central Baltic Programme itd.). Keuda Group 

izvaja poklicno izobraževanje za mlade, za odrasle ter podjetja (vajeništvo) na 

vseh področjih srednjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Redno se udeležuje 

različnih mednarodnih konferenc s svojimi prispevki, sodeluje na okroglih mizah, delavnicah. Je 

avtorica različnih strokovnih publikacij o poklicnem izobraževanju ter usposabljanju na Finskem. Med 

drugim je leta 2009 sodelovala pri projektu, ki ga je koordiniral Nacionalni svet za izobraževanje in v 

okviru tega pripravila priročnik o kolegialnem presojanju: National Quality Areas and Criteria for 

Competence-based Training. V času svojega delovanja v Keuda Group do danes je opravljala različna 

delovna mesta, med drugim je bila učiteljica, mednarodna koordinatorica, pomočnica ravnatelja, 

direktorica službe za usmerjanje in svetovanje, ravnateljica in zelo dobra poznavalka finskega 

izobraževalnega sistema, zlasti področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je trenutno 

podvržen številnim spremembam, kar bo tudi tema njene predstavitve na konferenci v Ljubljani oktobra 

2017.  
 

Mag. Narko Riitta Elisabeth has been employed in the educational institution Keuda Group, Finland 

since 1997. Keuda Group has 7000 students and adult learners per year and 620 employees. Ritta Narko 

Elisabeth has a Master of Science degree in Economics and Business Administration. She is a part of 

Keuda Group’s management, she works as a principal of Keuda Group and she is a leader of many EU 

projects (European Social Fund, Leonardo, Interreg, Nordplus, Erasmus +, Central Baltic Program, 

etc.). Keuda Group provides working life – oriented education and training to the young, the adults and 

to companies in all fields of secondary vocational education and training (VET). She regularly actively 

participates in various international conferences, at round tables, workshops and she is the author of 

various professional publications about vocational education and training in Finland. In 2009 she 

participated in a project coordinated by the National Board of Education to write the Peer Review 

Manual: National Quality Areas and Criteria for Competence-based Training. She has acquired various 

working experiences in Keuda, among other things she held a position of a teacher, an international 
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coordinator, assistant principal, director of guidance and counselling service, director of studies, 

principal and she is a good connoisseur of educational system in Finland, especially in the field of 

vocational education and training. Finnish vocational education and training system is currently 

undergoing many changes, and this will be the topic of her presentation at the conference in Ljubljana 

in October 2017. 

 

 
Dr. Katja Povhe Jemec je po izobrazbi živilska tehnologinja, doktorica 

biotehnoloških znanosti pa je postala leta 2003. Od leta 2004 je zaposlena na 

Ministrstvu za zdravje. V letih med 2004 in 2011 je sodelovala pri prenosu 

evropske zakonodaje vezane na varno hrano na nacionalno raven. Leta 2011 je 

sprejela nov izziv in od tedaj strokovno pokriva raznoliko področje prehrane 

na Ministrstvu za zdravje. Sodelovala je pri pripravi in usklajevanju 

Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, 

ki ga je potrdil Državni zbor. Je članica številnih medresorskih skupin, v 

katerih zastopa stališče Ministrstva za zdravje in skrbi za izvajanje načrtovanih ukrepov in programov 

za izboljšanje javnega zdravja prebivalstva v povezavi z zdravim prehranjevanjem. Raznoliko področje 

prehrane terja med-sektorsko sodelovanje in povezovanje različnih resorjev, kot tudi povezovanje z 

nevladnimi organizacijami in stroko. Dr. Katja Povhe Jemec je zagovornica zdravega življenjskega 

sloga tako na svoji profesionalni, kot tudi zasebni poti. Svoj prosti čas rada preživlja aktivno v naravi, v 

družbi svojih najdražjih, bodisi sama, ko ob vsakodnevnem vrvežu najde nekaj mirnih trenutkov.  
 

Dr. Katja Povhe Jemec is a food technologist and a doctor of biotechnological sciences. Since 2004 she 

works at the Ministry of Health. From 2004-2011 she participated in the transposition of European 

legislation related to safe food at the national level. In 2011, she accepted a new challenge and since 

then she has been professionally covering a diverse range of nutrition at the Ministry of Health. She 

participated in the preparation and coordination of the National Program on Diet and Physical Activity 

for Health 2015-2025, approved by the National parliament. She is a member of numerous of 

interdepartmental groups in which she represents the position of the Ministry of Health. She takes care 

of the implementation of planned measures and programs to improve the public health of the population 

in connection with healthy eating and healthy eating habits. Diverse challenges on nutrition require 

cross-sectoral cooperation and the integration of various stakeholders, as well as networking with 

NGOs and the profession. Dr. Katja Povhe Jemec is a defender of a healthy lifestyle both on her 

professional as well as on private way. She enjoys her leisure time actively in nature in the company of 

her dearest ones, or by herself, when she finds some quiet moments in everyday hustle and bustle. 
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Povzetek 

Kakovost prehranskih izdelkov določa veljavna zakonodaja. Preverjanje kakovosti se izvaja 

skozi preverjanja kemijske sestave živil, kot tudi skozi senzorična preverjanja. V prispevku 

predstavljamo ugotovitve senzoričnega preverjanja kakovosti žganj, ki se odvija v sklopu 

prireditve Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Na omenjenem ocenjevanju so prisotna žganja, 

pridelana na slovenskih kmetijah, najpogosteje kot dopolnilna dejavnost kmetije. V raziskavo 

smo zajeli ocenjevanja od leta 2010 do 2016, pri pregledu deleža izločenih vzorcev pa smo kot 

primerjalno leto vzeli leto 2003. V raziskavi smo ugotovili, da se zmanjšuje delež žganj z 

napako, saj se je odstotek izločenih vzorcev, ki je v letu 2003 znašal 33,77 %, zmanjšal na 11,5 

% (povprečje zadnjih sedem let). Poleg tega je v obravnavanem sedemletnem obdobju opaziti 

močno povečanje deleža zlatih priznaj, kar potrjuje kakovosten napredek proizvodov. Menimo, 

da je za izboljšanje kakovosti žganj več razlogov, h katerim vsekakor sodi organizirano, 

strokovno vodeno senzorično ocenjevanje.  

Ključne besede: žganje, tehnološki postopki, senzorično preverjanje kakovosti 

 

Abstract 

The quality of food products is determined by applicable legislation. Quality checks are carried 

out by checking the chemical composition of foods, as well as through sensory analysis. In the 

article we present the findings of the sensory evaluations of the quality of spirits, which took 

place as a part of the traditional event Specialities of Slovenian Farms exhibition in Ptuj. In 

these evaluations there are mostly included spirits, produced on Slovenian farms, most often as 

complementary activity of the farm. We included assessments from 2010 to 2016 in the survey. 

We took the year 2003 as the comparative year, based on the percentage of excluded samples. 

The study showed that the proportion of spirits with faults has declined, as the percentage of 

excluded samples, which was 33.77% in 2003 declined to 11.5% (the average of the last seven 

years). In addition, a significant increase in the share of gold prizes has been observed during 

the seven-year period under review, which confirms the progress in the quality of the products. 

We believe that the improvement in the quality of spirits is a result of several reasons; one of 

them is by all means an organized, professionally managed sensory evaluation. 

Keywords: spirit, technological procedures, sensory quality check 
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1 UVOD 
 

 

Žganjekuha je na področju Slovenije prisotna že mnogo let. Njen pomen in tehnologija sta se 

skozi različna obdobja močno spreminjala. Časom prohibicije, to je bilo obdobje prepovedi 

kuhanja žganja, so sledila obdobja prostega kuhanja. Današnji čas je prinesel tudi višje zahteve 

glede kakovosti žganj. Za kakovostno žganje je pomembnih veliko dejavnikov, od ustrezne 

izbire in priprave surovine do pravilne obdelave drozge, optimalne alkoholne fermentacije, 

pravilno izvedene destilacije in nenazadnje zorenja, redčenja in priprave žganja za prodajo. 

Večino pridelanega sadja proizvajalci danes prodajo na trgu, kot konzumno sadje. Težave s 

prodajo se pojavijo v letinah obilnega pridelka in takrat še posebej pridejo do izraza različne 

oblike predelave. Predelava sadja v žganje predstavlja eno od možnosti uporabe sadja, poleg 

tega pa predstavlja prispevek k pestrosti ponudbe kmetije oz. podjetja.  

 Za posamezno deželo ali pokrajino so že od nekdaj značilne določene vrste domačega žganja. 

V Sloveniji je najbolj znano sadno žganje, skuhano iz različnih sort jabolk in hrušk. Pogosta sta 

tudi sadni ali grozdni tropinovec in slivovka. Kuhanje domačega žganja še zmeraj velja za 

nekakšno »skrivnostno« opravilo. To opravilo ne da vedno željenih rezultatov, ti pa so 

kakovostna, za določeno sadno vrsto značilna žganja. Kakovost ponudbe slovenskih kmetij je 

zaščitni znak in močna blagovna znamka, ki lahko na dolgi rok ustvari zaupanje potrošnikov v 

domače pridelke. Tega se dobro zavedajo organizatorji prireditve Dobrote slovenskih kmetij na 

Ptuju, ki že več kot petindvajset let organizirajo strokovno vodena preverjanja kakovosti 

pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij. Od začetnih ocenjevanj - prvo ocenjevanje kakovosti 

žganja je bilo izvedeno leta 1997, do danes se je nabor živil v ocenjevanju razširil na trinajst 

kategorij. V prispevku analiziramo rezultate senzoričnega preverjanja kakovosti naravnih žganj 

za sedemletno obdobje. Ugotavljali smo prisotnost vzorcev po regijah, zastopanost glede sadne 

vrste ter deleže vzorcev, ki senzorično niso dosegli zahtevane kakovosti.  

 

2 DEJAVNIKI KAKOVOSTI NARAVNIH SADNIH ŽGANJ 
 

 

Za pridobivanje žganja načeloma lahko uporabimo vse zdrave plodove z vsebnostjo sladkorja 

in škroba, vse vrste žit in korenik, ter tudi vse tekočine, ki zaradi prejšnjih fermentacij vsebujejo 

alkohol. V nadaljevanju prispevka se bomo osredotočili na tehnološki postopek priprave 

naravnih sadnih žganj.  

 

2.1 ZRELOST SADJA 

 

Z zorenjem sadja na drevesu se povečujejo vsebnosti sladkorja in aromatskih spojin. Vsebnosti 

organskih snovi se zmanjšujejo. Pomemben dejavnik, da med fermentacijo nastane etanol je 

kakovostno sadje, ki vsebuje veliko sladkorjev. Največ etanola - alkohola dobimo iz sliv, 

grozdja, fig. Pri vseh vrstah sadnih žganj je pomembna aroma. Tipično aromo dobimo pri 

aromatskih spojinah, estrih, ki pridejo pri destilaciji v žganje in dajejo tipično aromo.  

 

Zelo prepoznavno tako žganje je iz hrušk viljamovk in sliv. Zrelost sadja določamo z vsebnostjo 

sladkorja, ki ga merimo z refraktometrom. Vsebnosti sladkorjev v sadnem soku se najpogosteje  

izraža v enotah Brix, 1 Brix = 1 g saharoze/100g soka. Vsebnost sladkorjev je v največji meri 

odvisna od sadne vrste, pomemben vpliv imajo vremenske razmere v letini pridelave, sorta, 

pridelovalno področje in tehnologija pridelave. Iz 100 kg drozge z 10% sladkorjev lahko 

pričakujemo 5 l čistega alkohola.  
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2.2 OBDELAVA DROZGE 

 

Mletje sadežev na manjše koščke povzroča trganje celic, izcejanje soka in boljši kontakt 

substrata in kvasovk. Na kako majhne delčke zmeljemo sadje, je odvisno od vrste sadja. Pri 

mletju ne smemo poškodovati semena, pečke ali koščice. Mehanska poškodba pečk ali koščic 

povzroča ekstrakcijo nekaterih snovi v fermentacijsko drozgo.  

V drozgah, ki so revne s kislino, se škodljivi mikroorganizmi hitreje razmnožujejo. Z dodatkom 

kisline jih zaustavimo v njihovem razvoju. Delovanje encimov pod pH vrednostjo 3 je močno 

ovirano. Če drozgo skuhamo takoj po končanem vrenju zadošča pH vrednost drozge med 3,2 

in 3,5. Za povečanje pH vrednosti drozge so nam na voljo različne kombinacije kislin. V veliki 

večini vsebujejo mlečno kislino, fosforno kislino, jabolčno kislino, solno kislino in vinsko 

kislino. Najbolj primerna kislina za dodajanje k drozgi je fosforna kislina, saj služi sočasno kot 

hrana za kvasovke.  

Sadje sestoji iz nešteto celic, ki jih med seboj veže pektin. Višje vsebnosti pektina so v pečkatem 

sadju. Uporaba pektolitičnih encimov izboljša tekočnost drozg, stiskanje je učinkovitejše, 

alkoholno vrenje je hitrejše in popolnejše, pri koščičastem sadju se koščice hitreje ločijo od 

sadeža in potopijo na dno.  

 

 

2.3 ALKOHOLNO VRENJE - FERMENTACIJA 

 

Za vrenje drozge lahko uporabljamo najrazličnejše posode. Pomembno je da so dovolj velike, 

čiste, da jih lahko enostavno čistimo. Material mora biti takšen, da ne vpliva na okus drozge. 

Vsem zahtevam po navadi ustrezajo posode iz plemenitega jekla in posode iz plastike. Primerne 

so tudi betonske posode, zaščitene s premazom. Drozga ne sme priti v stik s kovinskimi deli iz 

železa in aluminija, ker nase prevzame okus železa. V preteklosti so uporabljali lesene sode, 

danes pa jih uporabljajo le redki, zaradi zahtevnega vzdrževanja in čiščenja. Problem lesenih 

sodov je, da postanejo plesnivi, so nekvalitetno očiščeni ali pa postanejo ciknjeni. 

V procesu alkoholnega vrenja imajo zelo pomembno vlogo kvasovke. To so enocelični 

organizmi, premera od 0,004 mm do 0,014 mm. V aktivnem vrelnem substratu znaša njihovo 

Slika 1: a) zgradba celične stene, b)delovanje pektolitičnih encimov, c)delovanje hemicelulitičnih 

encimov, d)delovanje celulitičnih encimov, e),f)delovanje kombinacij pektolitičnih in hemicelulitičnih 

encimov (Schobinger, 2001: 119) 
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število 105 do 106 celic/ml. V sodobni predelavi sadja v žganje se priporoča uporaba žlahtnih 

Saccharomyces caravisiae kvasovk. Prevlada Sacharomyces kvasovk nad ne-Sascharomyces 

kvasovkami pomeni čistejše vrenje, zmanjša se možnost delovanja divjih kvasovk (rodov 

Candida in Pichia), žlahtne kvasovke imajo toleranco na večjo koncentracijo etanola, so 

relativno neobčutljive na višje temperature fermentacije, uspešneje izkoriščajo razpoložljiva 

hranila drozge. V fazi fermentacije plesni in bakterije zaradi odsotnosti kisika ne rastejo. Izjema 

so ocetnokislinske bakterije, ki se lahko v primeru gnilega sadja močno namnožijo predvsem 

na površini drozge. 

Za uspešen razvoj kvasovk je zelo pomembna toplota. Strokovna literatura navaja, da je najnižja 

temperatura, pri kateri alkoholno vrenje še lahko poteka 6 ◦C, najvišja pa okrog 40 ◦C. 

Optimalna temperatura je med 15 do 25 ◦C. Izkušnje kažejo, da daje drozga pri počasnejšem 

vrenju več alkohola in boljšo aromo. 

Hranljive snovi in energijo kvasovke pridobivajo iz sladkorjev, predvsem v obliki 

monosaharidov (glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza). Pomemben vir hranljivih snovi za 

kvasovke je amoniakalni dušik in dušik določenih aminokislin, ki je označen s skupnim imenom 

prosti α-aminokislinski dušik ali FAN (Free Amino Acid Nitrogen). Kvasovke dušikove spojine 

porabljajo za izgradnjo lastnih strukturnih in funkcijskih proteinov, s tem se poveča kvasna 

biomasa in količina encimov. Kvasovke za biosintezo lahko uporabljajo tudi sulfate, sulfide, 

sulfite, tiosulfate in tudi aminokisline, ki vsebujejo žveplo (cistein, metionin). Najbolj znana 

končna produkta sta žveplov dioksid in vodikov sulfid. 

 

2.4 DESTILACIJA 

 

Destilacija je tehnološki postopek, kjer s pomočjo uplinjanja ločimo uporabne in kvalitetne 

snovi od neuporabnih v sadni drozgi. Destiliramo lahko na enostavnih aparatih – kotlih, kjer se 

vrši vsakokrat samo ena destilacija, ali pa v sestavljenih aparatih – kolonah, kjer se destilacija 

v tem aparatu večkrat zapored ponavlja. 

Kakovostno žganje se pridobi z destilacijo takoj po končani fermentaciji, saj se s tem bolje 

ohranijo aromatične snovi, manjša je nevarnost za razvoj škodljivih biokemičnih procesov. 

Destilacijo delimo na grobo in fino. Destilat pri prvem kuhanju se imenuje surovo žganje, pront, 

luter, žonta, nanga, belka. Na začetku je v destilatu od 50 do 60 volumenskih odstotkov 

alkohola, ki v nadaljevanju upada do končne vrednosti, pri kateri je še smiselno destilirati, to je 

3 do 5 vol. % alkohola. Pri fini destilaciji moramo podobno kot pri grobi destilaciji počasi 

povečevati temperaturo še posebej od 50 ◦C navzgor. V fini destilaciji z ločevanjem destilata 

na predtok, srednji tok in zadnji tok dosežemo ločevanje slabših, za kakovost žganja motečih 

snovi. Predtok vsebuje visok delež alkohola in lahko hlapne snovi kot so: aldehidi ocetne kisline 

in metanol. Poimenovanja za predtok so različna npr. cvet, belina, glava, forzič in podobno.  

Količina predtoka je različna glede na surovino, od 1,5 do 5 l na 100 l surovega žganja. Prehod 

med predtokom in srednjim tokom določimo s poizkušanjem. 

Srednji tok predstavlja najkvalitetnejše žganje. Stopnja alkohola se od začetnih 60 – 70 vol % 

zmanjšuje do vrednosti alkohola 40 vol %, ki tudi predstavlja orientacijsko vrednost za 

ločevanje zadnjega toka. Tanner in Brunner navajata, da iz 100 litrov slivove nange dobimo 2 

litra cveta (75 vol %), 30 litrov srednjega toka (60 do 65 vol %) 20 do 25 litrov zadnjega toka 

(20 do 25 vol. % ) in 40 do 45 litrov ostanka (0,1 do 0,3 vol %). Zadnji tok imenujemo tudi 

patoka. V patoki se izločujejo višji alkoholi, patočna olja in hlapne kisline. Med užitnim 

žganjem in patoko ne moremo razločevati le z alkoholmetrom, ampak ga moramo pokušati. 
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2.5 REDČENJE IN SHRANJEVANJE ŽGANJA 

 

Glavni sestavini žganja sta voda in etanol, ki skupaj dosegata 99% delež, ostali 1% pa 

predstavljajo številne spojine, ki jih je lahko nekaj sto. Žganje redčimo z destilirano vodo, 

nekdaj pa so uporabljali deževnico. Redčenje žganja praviloma izvajamo šele po daljšem 

skladiščenju. Ko izmerimo stopnjo alkohola v destilatu, po tabeli odčitamo količino vode, ki jo 

moramo dodati. Redčenje izvedemo tako, da vedno vodo dodajamo destilatu. Pojav motnosti 

ob redčenju je lahko trenutnega značaja in po daljšem času izgine, lahko pa nastopi dolgotrajna 

motnost, ki jo odpravimo s filtriranjem žganja.  

Za shranjevanje in staranje žganja se največkrat uporabljajo hrastovi sodi. Ti vsebujejo barvila, 

ki med staranjem prehajajo v žganje. Sodi iz akacijevega in jesenovega lesa so primerni za 

staranje tistih destilatov za katere ne želimo, da bi se obarvali. Prostor za staranje žganja mora 

imeti stalno temperaturo od 16 ◦C do 20 ◦C in 70 % relativno vlažnost. S staranjem se zmanjšuje 

jakost in volumen žganja. Razvijejo se oksidacijski procesi, iz alkoholov in kislin se tvorijo 

estri prijetnega vonja. Oksidiran tanin in ekstrakt dajeta staremu destilatu mehkobo, viskoznost, 

harmoničen okus. Lignin preide v aromatični vanilin, ki je znak naravno staranega žganja. 

Poveča se količina estrov, ki oblikujejo aromo destilata. 

 

3 MATERIAL IN METODE 
 

 

V prispevku analiziramo rezultate ocenjevanj žganj, ki potekajo vsako leto v organizaciji 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije oziroma Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Analiza 

je usmerjena v raziskavo izvora domačih žganj po regijah in glede na sadno vrsto. Raziskava 

bo obsegala obdobje sedmih let ocenjevanja, ki sicer poteka v sklopu prireditve Dobrote 

slovenskih kmetij. Z analizo rezultatov želimo ugotoviti zastopanost vzorcev v samem 

ocenjevanju, dosežene ocene senzoričnega preverjanja kakovosti in delež vzorcev, ki 

kakovostno niso ustrezni in so bili v ocenjevanju izločeni. Ocenjevanje kakovosti se izvaja po 

določbah Pravilnika o državnem ocenjevanju kakovosti naravnih žganih pijač na razstavi 

»Dobrote slovenskih kmetij«. Naravne žgane pijače ocenjuje najmanj tričlanska ocenjevalna 

komisija, ki jo vodi predsednik. Vzorci se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih 

lastnosti. Upošteva se štiri kategorije organoleptičnih lastnost in sicer: čistost, cvetlica, okus, 

harmoničnost. Pri vsaki od teh štirih lastnosti je možnih največ pet točk, to v skupnem seštevku 

predstavlja maksimalno dvajset točk. Na osnovi točk, ki so jih dodelili posamezni člani komisije 

se izračuna povprečno končno število točk za posamezni vzorec. 

 

4 REZULTATI 
 

 

4.1 REGIJSKA ZASTOPNOST VZORCEV 

 

V regijski zastopanosti vzorcev je opisana udeležba vzorcev v kategoriji žganih pijač. V sliki 2 

predstavljamo zastopanost vzorcev sadnih žganj po regijah. Prikaz se nanaša na obdobje od leta 

2010 do 2016. Skupno število vzorcev je v precejšnjem razhajanju od najmanjšega števila 85 v 

letu 2013 do največjega števila 143 v letu 2011. Številčno je najmočnejše zastopana primorska 

regija, sledi gorenjska in savinjska s koroško. Manj zastopane so pomurska, dolenjska z Belo 

krajino in posavjem. V vseh letih je prisotnih tudi nekaj vzorcev iz avstrijske koroške regije in 

Hrvaške. Srednjo udeležbo predstavljajo podravska, ljubljanska z Zasavjem ter pomurska 

regija.  
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Slika 2: Skupno število vzorcev po regijah (Pristavec, 2017: 33) 

 

4.2 IZLOČENI VZORCI 

 

V primerih kadar večina članov ocenjevalne komisije v vzorcu ugotovi napako, se vzorec izloči. 

Na ocenjevalni list se zapišejo tipi napak, ki so vzrok za izločitev vzorca. V sliki 3 prikazujemo 

delež izločenih vzorcev v ocenjevalnih obdobjih od leta 2010 do 2016. Pridobili smo tudi 

podatke iz leta 2003, ki je najstarejše leto ocenjevanja, zajeto v arhivu. 

 

 

Slika 3: Odstotki izločenih vzorcev (Pristavec, 2017: 39) 

 

4.2.1 Ugotovljene napake žganj 

 

V sliki 4 prikazujemo vrste napak, ki so bile ugotovljene pri senzoričnem ocenjevanju. Ob 

splošnem zmanjšanju deleža izločenih vzorcev, zlasti v primerjavi z letom 2003 je opaziti tudi, 

da se napake kot na primer nečisto delo, tuj vonj, okus po koščicah v zadnjih letih več ne 
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pojavljajo. Leta 2003 je bilo veliko žganj s pekočim hrenastim in ostrim okusom, vendar se te 

napake v letih od 2011 do 2015 več ne pojavijo. V letu 2016 se spet pojavi nekaj primerov žganj 

s tovrstno napako. Med napakami, ki se vsaj z nekaj primeri vsako leto ponavljajo so plesniv, 

gniloben, kisel in zatohel vonj. Omenjene napake izvirajo iz neustrezne obdelave drozge, 

oziroma so posledica bakterijske okužbe v drozgi. V zadnjih dveh letih je bilo nekoliko več 

vzorcev, ki niso izražali tipičnosti cvetlice ter značilnosti arome in okusa. 

 

 

Slika 4: Napake žganj (Pristavec, 2017: 39) 

 

5 SKLEPI 
 

 

Prvo ocenjevanje kakovosti žganj v sklopu prireditve Dobrote slovenskih kmetij je bilo leta 

1997. Od tega leta dalje se vsakoletno ponovi v sklopu omenjene prireditve. Strokovna 

komisija v povprečju oceni sto vzorcev žganj, ki se pridelajo na slovenskih kmetijah. Z 

raziskavo sedemletnega obdobja ocenjevanj od leta 2010 do 2016 in s primerjavo z letom 

2003 je opaziti pomemben napredek v kakovosti, še zlasti spodbuden je podatek, da se je 

močno zmanjšal delež žganj z napako oz. takšnih, ki za promet niso primerna. Menimo, da je 

za izboljšanje kakovosti več razlogov, h katerim vsekakor sodi organizirano, strokovno 

vodeno ocenjevanje senzoričnih lastnosti žganja. 
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ATIPIČNE OBLIKE CELIAKIJE 
 

ATYPICAL FORMS OF CELIAC DISEASE 
 

Polonca Kačičnik 
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Povzetek 

Pred leti je veljalo, da se celiakija pojavi predvsem v obdobju otroštva, največ je bilo 

diagnosticirane pri otrocih. Vendar strokovnjaki ugotavljajo, da je vrh pojavnosti v obdobju od 

10. do 40. leta starosti in kar 20 % jih je zbolelo po 60. letu. Danes je zelo malo tipičnih oblik 

celiakije, kar 25 % je asimptomatskih. V Sloveniji je diagnostika zelo dobro razvita, smo med 

vodilnimi državami po diagnosticiranju bolezni v EU. Edina prava dokaza za postavitev 

diagnoze sta dobro izvedena biopsija in histološki pregled tankega črevesa. V ZDA je še vedno 

izredno visok odstotek nepotrjene celiakije (80 %). Podatki kažejo, da je največ obolelih za 

celiakijo iz držav UE, ZDA ter Avstralije saj zboli ena oseba od 130 do 300 prebivalcev, kar je 

zastrašujoče. Strokovnjaki ugotavljajo, da se je molekula glutena skozi evolucijo spremenila, 

postala je daljša, zato je organizem ne prepozna več, posledično se pojavijo atipične oblike 

celiakije. Drugod po svetu, predvsem v Indoneziji, na Japonskem, Filipinih, Koreji, je odstotek 

obolelih veliko manjši oz. redek. Vzrok sta odsotnost gena za celiakijo in prehrana. 

Znanstveniki se sprašujejo, kako čim prej postaviti diagnozo, da bi se izognili katastrofalnim 

posledicam za organizem. 

Ključne besede: asimptomatske oblike, gluten, biopsija črevesja, diagnoza 

 

Abstract 

Years ago it was thought that celiac disease occurs mainly in childhood, most were diagnosed 

at children. However, experts note that disease has begun to emerge in the period from 10 to 

40 years of age and over 20 % are diagnosed after the age of 60. Today there are very few 

typical forms of celiac disease, 25 % of them are asymptomatic. In Slovenia, the diagnostics is 

very well developed, we are among the leading countries in the diagnosis of diseases in the EU. 

The only real evidence for the diagnosis is well made biopsy and histologic examination of the 

small intestine. In the USA, it is still extremely high per cent of unconfirmed celiac disease (80 

%). Data show that the majority of those suffering from celiac disease are from the countries 

in the EU, the USA, Australia, as one person gets sick from 130 to 300 inhabitants, which is 

frightening. The experts have found that molecule of gluten has changed through evolution, it 

became longer and thus the organism does not recognise it, and consequently appears atypical 

celiac disease. In other parts of the world, especially in Indonesia, Japan, Philippines, Korea, 

the percentage of diseased is much smaller or rare. It is due to the absence of the gene for 

celiac disease and nutrition. Scientists ask how to diagnose as soon as possible in order to 

avoid catastrophic consequences for the organism. 

Keywords: asymptomatic forms, gluten, bowel biopsy, diagnosis 
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1 KAJ JE CELIAKIJA? 
 

 

 
 

Celiakija je kronična sistemska avtoimuna bolezen, ki najpogosteje prizadene tanko črevo in je 

posledica preobčutljivosti na gluten. Gluten je pomemben protein, ki se nahaja v zrnju pšenice, 

podobne proteine pa najdemo tudi v zrnju ječmena, rži, pire in ostalih starodavnih vrstah 

pšenice. Oves ne vsebuje gluten, ampak avenin in je dovoljen pod pogojem, da je 

nekontaminiran z ostalimi žiti, ki vsebujejo gluten. Uživanje glutena pri osebah, ki so alergične 

na gluten, lahko povzroči okvaro sluznice tankega črevesa, kar ima za posledico zmanjšano 

funkcijo črevesa in motnje v absorbciji hrane. Bolniki imajo prebavne motnje, velikokrat pa 

pride tudi do pomanjkanja osnovnih sestavin hrane, zlasti mineralov in vitaminov. Pogosto so 

prizadeti tudi drugi organski sitemi, saj je celiakija bolezen, ki prizadene celoten organizem in 

se kaže s številnimi resnimi zapleti. Z odvzemom vzorca črevesne sluznice (biopsija tankega 

črevesja) lahko pri nezdravljeni celiakiji dokažemo tipične spremembe sluznice tankega 

črevesa, kar potrdi diagnozo. Resice tankega črevesa izginejo, sluznica postane ploska, 

poškodovana – atrofična, zato v veliko primerih nastopi malabsorbcija hranilnih snovi, kar se 

kaže na organizmu kot pomanjkanje hranilnih snovi, vitaminov in mineralov. S strogo 

brezglutensko hrano se poškodovana in atrofirana sluznica tankega črevesa postopoma izboljša. 

Bolnik začne pridobivati na teži, krvna slika se normalizira in končno se tudi prizadeta sluznica 

ne razlikuje več od zdrave. Celiakija – glutenska enteropatija je z vidika današnje medicine 

neozdravljiva avtoimunska bolezen, ki nastane pri osebah z genetsko predispozicijo in 

najpogosteje prizadene tanko črevo. Bolezen povzroča beljakovina gluten, ki se nahaja v 

nekaterih žitih, in sicer v pšenici, ječmenu, rži (podobna beljakovina se nahaja tudi v ovsu, torej 

avenin). Posledica preobčutljivosti je stanjšanje – atrofija resic sluznice tankega črevesa, ki ni 

več sposobna vsrkati dovolj hranilnih snovi iz črevesa v kri, kar privede do simptomov in 

komplikacij. Pri postavitvi diagnoze opravimo krvno sliko in ugotavljamo prisotnost protiteles, 

TTG- tkivna transglutaminaza 2 je prvi pokazatelj celiakije, vendar to še zdaleč ni dovolj za 

postavitev diagnoze. Danes vemo, da gre pri celiakiji za motnjo imunskega sistema 

(avtoimnusko bolezen), ki zaradi prisotnosti glutena, podobno kot pri različnih drugih 

povzročiteljih bolezni (npr. bakterije, virusi), sluznico tankega črevesa prepozna kot tujek. 

Imunski sistem torej sam poškoduje lastno črevo kot imunski odgovor na tujo beljakovino 

gluten, katero organizem prepozna kot tujek. Za razliko od drugih avtoimunskih bolezni, katerih 
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vzroka še ne poznamo (npr. sladkorna bolezen tipa 1, revmatske bolezni in nekatera obolenja 

ščitnice, kronične vnetne bolezni črevesa, ipd.), lahko z izločitvijo glutena iz prehrane te 

bolezenske spremembe zaustavimo, še več, proces lahko obrnemo in vzpostavimo zdravo 

stanje. Vzroki za nastanek bolezni so še vedno nepojasnjeni, strokovnjaki so mnenja, da je 

veliko bolnikov s celiakijo obolelih za enterokolitisi, kar je pod vplivom pozitivne genetike 

hitreje pripeljalo do razvoja bolezni. Alergija na žitarice oziroma moko – glutenska senzitivnost 

ni celiakija in zanjo zboleva 2-6 % populacije. Alergije lahko izzvenijo tekom življenja, 

celiakija pa je doživljenjska bolezen, ki jo lahko dobro obvladujemo le s strogo brezglutensko 

dieto!  

 

1.1 RAZŠIRJENOST CELIAKIJE 
 

Kot v številnih evropskih državah tudi pri nas štejemo celiakijo za primarno obolenje tankega 

črevesa. Kar zadeva simptome, gre za bolezen s številnimi obrazi, tudi stopnja prizadetosti je 

zelo raznolika, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je celiakija danes pod-diagnosticirana 

bolezen, torej premajhen odstotek diagnosticirane bolezni. Od začetka 21. stoletja so vse 

pogostejši presejalni testi, na osnovi katerih lahko ocenjujejo, da je razširjenost celiakije 1-2 % 

oziroma, da je prizadeta vsaka od 50 do 100. oseba. Razmerje obolelih je 2:1, torej 2 ženski na 

1 moškega, kar je verjetno posledica, da ženske prej obiščemo zdravnika kot moški. Danes ni 

največ izbruha bolezni v otroški dobi, ampak je velik razmik od 10. do 40. leta starosti in kar 

20 % obolelih je danes po 60 letu starosti, torej se bolezen pojavi kadarkoli v življenju. 

Povprečna postavitev diagnoze je od 7. do 8. leta starosti. Največ obolelih je iz držav EU in 

ZDA, zboli torej 1 oseba od 130 do 300 prebivalcev. V ZDA je 20 % tipične celiakije s potrjeno 

diagnozo, 80 % je nepotrjene celiakije. Raziskave so pokazale, da imajo priseljenci iz Indije 

kar 2,7 % večjo možnost, da zbolijo v Angliji kot v Indiji. Prebivalci Švedske imajo zelo visok 

odstotek obolelih in sicer 2,5 %, Nemčija 0,3 %. Pogosteje zbolevajo prebivalci S Afrike in 

zelo redko prebivalci Japonske, Koreje in Filipinov, kar dokazuje genetika, da v svojem dednem 

zapisu ne nosijo gena za celiakijo. Po vojni je odstotek obolelih padel, pri obdukciji so bili zelo 

dobri rezultati, strokovnjaki predvidevajo, da je vzrok temu slaba prehranjenost v času vojn. 

Znanstveniki so raziskovali molekulo glutena in so ugotovili, da se je skozi evolucijo 

spreminjala, kot ena od teorij, naj bi postajala molekula glutena daljša, zaradi tega je organizem 

danes ne prepozna, ampak je zanj tujek.  

 

1.2 NAJPOGOSTEJŠI BOLEZENSKI ZNAKI 
 

Simptomi bolezni, ki se v različnih življenjskih obdobjih razlikujejo, so tako pri otrocih kot 

odraslih izredno raznoliki in se praviloma pojavijo v treh do šestih mesecih od začetka uživanja 

jedi, ki vsebujejo gluten. Inkubacijski čas lahko traja mesece, včasih pa tudi več let. Tipični 

znaki celiakije, kot so: driska, mastno blato, napenjanje in bolečine v trebuhu, hujšanje, 

pomanjkanje vitaminov in mineralov, obstipacija, sekundarna laktozna intoleranca so prisotne 

le pri manjšem odstotku obolelih. Najbolj značilna dermatološka sprememba pri bolnikih s 

celiakijo je tako imenovana Duhringova bolezen, ko se na licih, na zunanji strani komolca in 

kolenih ter na zadnjici pojavijo srbeči žuljasti izpuščaji. Diagnostične preiskave kažejo na to, 

da zunanji simptomi običajno niso v sorazmerju s poškodbami sluznice tankega črevesa. 

 

1.2.1 Asimptomatska celiakija 

 

Veliko pogostejši so atipični simptomi oziroma samo en simptom, kot na primer zastoj v rasti 

in pridobivanje telesne teže, pomanjkanje teka (apetita), zaprtje, upočasnitev psihičnega 

razvoja, slabokrvnost, ki se ne izboljša niti z jemanjem železa, pomanjkanje vitamina D, upad 
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kostne mase, razdražljivost, glavobol, utrujenost, poškodbe zobne sklenine, pogoste afte ustne 

sluznice, zapoznela adolescenca, izpadanje las ipd. Kar 25 odstotkov je asimptomatske oblike, 

brez kakršnih koli kliničnih znakov in klinične slike. Vsaka 4 ali 5 diagnosticirana bolezen je 

asimptomatska. Ker je pri teh bolnikih imunski sistem stabilen, zdravniki niti ne pomislijo na 

celiakijo. V 90 odstotkih se pojavi utrujenost in anemije in le 10 odstotkov oseb ima tipične 

klinične znake. Manj kot 10 % otrok imajo malabsorbcijo hranilnih snovi in diarejo. Študije, ki 

so bile narejene leta 2007 z naslovom Poskusimo narediti preventivo celiakije, so temeljile na 

uvajanju glutena po 6. mesecu starosti otrok, vendar s študijo niso dokazali, da bi vnos glutena 

zmanjšal izbruh bolezni. Prav tako niso dokazali, da dojenje zmanjša nastanek pojavnosti 

bolezni. 

 

1.2.2 Atipični znaki in bolezni, ki spremljajo celiakijo 
 

Pri osebah, ki zbolijo za celiakijo, se kar v 50 %, torej pri vsakem drugem pojavi tudi diabetes 

tipa 1, pogoste so spremljajoče revmatske bolezni, osteopenija (osteoporoza), sideropenična 

anemija, kronična utrujenost, aftozni stomatitis, avtoimunske bolezni ščitnice – Hašimotov 

tiroidizem, obolenje ledvic in jeter, sindrom razdražljivega črevesa, nepojasnjene 

nevropsihiatrične bolezni (depresije), epilepsija, elektrolitsko neravnovesje, neplodnost in 

sterilnost pri ženski (ponavljajoči splavi), limfom tankega črevesa kot posledica nezdravljene 

celiakije, periferna nevropatija, revmatoidni artritis, atopični dermatitis, kronični glavoboli 

(migrene), dermatitis herpetiformis (srbečica) – se pojavi pri kar 2,2 % obolelih za celiakijo 

ipd. Kar pri 85 % teh bolnikov pogosteje ugotovimo celiakijo kot pri povprečni populaciji, zato 

pri teh osebah vsekakor priporočamo presejalne teste z odvzemom krvi, saj se celiakija 

podobno, kot pri ostalih družinskih članih, pojavlja v tihi, prikriti obliki. 

 

1.3 POSTAVITEV DIAGNOZE 

 

Za ugotavljanje obolenja s celiakijo imamo na voljo tri temeljne preiskave: 

 

1. Pri sumu na celiakijo je potrebno testirati vzorec krvi, v katerem se pokaže prisotnost že prej 

omenjenih protiteles (opravimo serološki pregled). Odvzem krvi se lahko opravi v ambulanti, 

v specialistični gastroenterološki ambulanti oziroma pri osebnem zdravniku, lahko se opravijo 

hitri testi, ki se dobijo brez recepta v lekarni, pregled se opravi kar na domu. Seveda je nujno 

natančno slediti navodilom za uporabo testa. Ti pregledi omogočajo, da se opravijo presejalni 

testi pri pacientih, ki še ne kažejo znakov bolezni, oziroma njihovih družinskih članov. TTG 2 

in Ig A sta prvi preiskavi. 

 

2. Za histološko potrditev diagnoze odvzamejo vzorce sluznice tankega črevesa ob endoskopski 

preiskavi – biopsiji zgornjih prebavil dvanajstnika, potrdi oziroma ovrže diagnozo, je 99% 

zanesljiva in je dokončna za postavitev diagnoze. Poudariti je potrebno, da mora biti vzorec 

vzeti natančno in iz različnih mest sluznice. S tem se ugotovi vnetje in značilna atrofija resic 

črevesa, kar onemogoča normalno absorbcijo snovi. Pri odraslih osebah ne postavljajo diagnoze 

gastroskopije in dobre endoskopije z dobro biopsijo, ki je odvzeta v vsaj 5 vzorcih iz različnih 

mest, čemur sledi histološki pregled izkušenega patologa. Kar v 12,4 % se bolezen ne dokaže 

zaradi nepravilno vzetih vzorcev. 

 

3. Čeprav je celiakija praviloma genetsko pogojena, je sam proces prenosa dokaj neznan. Poleg 

genetske predispozicije, ki je prisotna pri 30 odstotkih populacije, imajo pomembno vlogo tudi 

okoljski vplivi, zato je nujno upoštevati dve pomembni dejstvi. Če v družini doslej niso 

ugotovili celiakije, še ne pomeni, da bolezen ni prisotna oziroma tudi če je bila bolezen 
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ugotovljena pri katerem od družinskih članov, še ne pomeni, da so vsi drugi člani družine 

ogroženi. 30-40 % zdravih ljudi ima gena DQ2/DQ8. Pri vseh osebah z odkrito celiakijo je bilo 

kar 95 % dokazano, da imajo gena DQ2 in DQ8. Genetska preiskava je torej samo dopolnilna 

preiskava, ki v nobenem primeru ne more nadomestiti biopsije tankega črevesa, saj sama 

nagnjenost k obolenju še ne pomeni, da bo do obolenja tudi res prišlo. Zdravniki se najbolj 

bojijo refraktorne celiakije, ki je prisotna v 5 % in ima zelo slabo prognozo, saj organizem ne 

reagira več na brezglutensko prehrano. 

 

Ko postavijo diagnozo, ločijo tipe celiakije oz. prizadetost sluznice po Marschu (1, 2, 3). 

 

1.4 POMEN PRESEJALNIH TESTOV ZA CELIAKIJO  
 

V zvezi s celiakijo se pogosto omenja »teorija ledene gore«, bistvo katere je, da je število tistih, 

ki s simptomi obiščejo zdravnika, samo vrh ledene gore. Z vidika poznejših komplikacij so 

pomembnejše in veliko bolj ogrožene osebe s tako imenovano tiho, prikrito celiakijo, ki so sicer 

klinično brez simptomov in težav, vendar je zaradi prisotnih protiteles tkivo sluznice enako 

prizadeto, kot to ugotavljamo pri bolnikih, ki že kažejo znake obolenja. Ker odstopanja, ki jih 

ugotovimo pri testiranju na protitelesa, niso povezana s stopnjo okvare tankega črevesja in ker 

samo testiranje ne predstavlja nobene obremenitve za posameznika, so strokovnjaki mnenja, da 

so hitri testi danes najbolj primerna metoda za presejanje celiakije. Postavlja se vprašanje, zakaj 

ne bi testirali kar vse ljudi. S tem bi se izognili slabi diagnostiki bolezni. Vendar kako? Krvna 

slika ni natančna. Pojavlja se vprašanje, kako in kdaj testirati. Ali testirati večkrat v življenju? 

Koga testirati? Smiselno bi bilo testirati sorodnike prvega kolena (starše, otroke, brate, sestre). 

Vsa ta vprašanja si zastavljajo strokovnjaki, da bi pravočasno odkrili in diagnosticirali bolezen, 

da ne bi bilo hujših posledic za organizem.  

 

1.5 KOMPLIKACIJE NEZDRAVLJENE CELIAKIJE 
 

Pri bolnikih, ki se ne držijo brezglutenske diete, se lahko kot najtežji zaplet pojavi maligno 

obolenje prebavnega sistema. Najbolj značilen simptom neodkrite celiakije v otroštvu je 

zaostajanje v rasti, kar je sicer lahko tudi družinska značilnost, lahko pa da je kateri od staršev, 

ki je nizke rasti, prav tako bolnik z nezdravljeno celiakijo. Zaradi pomanjkljive absorpcije 

mineralov in vitaminov pride do zastoja pri razvoju kostne mase, pogostejši so zlomi, zgodaj 

se razvije tudi osteoporoza. Tudi slabokrvnost s pomanjkanjem železa in vitamina B12 ter 

različna nevrološka obolenja, kot so depresija, motnje koordinacije in zgodnji mentalni upad, 

pripisujejo absorbcijskim motnjam. Čeprav ni povezano s prebavnim sistemom, se kot pogosta 

komplikacija omenjajo tudi različne ginekološke težave, kot so neplodnost, pogosti spontani 

splavi, rojevanje nedonošenčkov, motnje menstruacije, zamiranje ploda v maternici ter urološke 

težave, kot so zmanjšanje števila in negibčnost ter sprememba oblike spermijev oziroma 

pomanjkljiv razvoj moških spolnih organov. 

 

1.6 BOLEZNI, KI SPREMLJAJO CELIAKIJO 
 

50 % odraslih z diabetesom tipa 1 ima celiakijo, pogoste so spremljajoče revmatske bolezni, 

avtoimunske bolezni ščitnice – Hašimotov tiroidizem, obolenje ledvic in jeter, sindrom 

razdražljivega črevesa, nepojasnjene nevropsihiatrične bolezni (depresije), dermatitis 

herpetiformis (srbečica) – se pojavi pri kar 2,2 % bolnikov s celiakijo ipd. Kar pri 85 % teh 

bolnikov pogosteje ugotovimo celiakijo, kot pri povprečni populaciji, zato pri teh osebah 

vsekakor priporočamo presejalne teste z odvzemom krvi, saj se celiakija podobno, kot pri 

ostalih družinskih članih, običajno pojavlja v tihi, prikriti obliki. 
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1.7 ZDRAVLJENJE CELIAKIJE 

 

Medicina sicer še ne pozna metode, s katero bi lahko pozdravili celiakijo, zato je osnova 

zdravljenja popolna izločitev glutena iz bolnikove prehrane oziroma vseživljenjska 

brezglutenska dieta. To pomeni, da jedi ne smejo vsebovati pšeničnih, ječmenovih, rženih, 

pirinih in zaenkrat v naši državi tudi ne ovsenih beljakovin (avenin). Bolniki s celiakijo lahko 

jedo jedi, ki so zagotovo brez sledi glutena, kot so krompir, koruza, riž, soja, ajda, rumeni fižol. 

Na trgu se pojavljajo nova žita, ki ne vsebujejo glutena in so primerna za uživanje pri teh 

bolnikih, kot so: amarant, kvinoja, gotove jedi iz rožičeve moke, koruzni, krompirjev in rižev 

škrob brez beljakovin ter živila, ki so bila testirana in so označena kot brezglutensko živilo. 

 

Dovoljena živila so: koruza, riž, ajda, proso, krompir, zelenjava, sadje, mleko, jajca, meso, ribe. 

Kot nadomestilo za pšenično moko obstajajo posebne brezglutenske moke, na voljo pa so tudi 

brezglutenski kruh, testenine, brezglutenski keksi...  

 

Prepovedani so prehranski izdelki iz pšenice, rži, ječmena, ovsa in pire. 

Prepovedana so tudi vsa živila iz omenjenih žitaric: moka, zdrob, kruh, drobtine, keksi, 

testenine, zakuhe, pecivo, omake in podobne jedi. Pozornost je treba posvečati tudi sestavi 

drugih prehrambnih izdelkov, ker le-ti lahko vsebujejo veziva pšeničnega izvora. Pri določenem 

delu bolnikov s celiakijo lahko zaradi okvarjene sluznice tankega črevesa nastopi tudi 

pomanjkanje encima, ki razgrajuje laktozo. Nerazgrajen mlečni sladkor oziroma laktoza tako v 

debelem črevesu povzroči podobne simptome, kot se pojavljajo pri celiakiji. Ti znaki so: driska, 

bolečine in napenjanje v trebuhu, zato se lahko pri teh bolnikih poleg potrebe po brezglultenski 

prehrani pojavi tudi potreba po opustitvi jedi, ki vsebujejo mlečni sladkor. Zaradi motenj 

absorbcije hranilnih snovi je nujno tudi jemanje vitaminov in elementov v sledovih. Glede na 

to, da danes diagnosticiranje celiakije ne predstavlja nobene težave, je zelo narobe, če osebe 

same začnejo s »poskusno« brezglutensko dieto, še preden bi opravili ustrezno dokazovanje 

protiteles oziroma preden se opravi biopsija tankega črevesa, saj lahko dieta vpliva na izvide 

preiskav in se pokaže zavajajoče negativno stanje. 

 

1.8 PROGNOZA BOLEZNI 

 

Prognoza bolezni je zelo dobra. Po stališču sodobne medicine bolnikom, ki se natančno držijo 

brezglutenske diete, ni potrebno računati na komplikacije. Mesec dni po uvedbi brezglutenske 

diete običajno pride do bistvenega izboljšanja stanja bolnika, popolna obnova sluznice tankega 

črevesa pa je odvisna od stopnje atrofije resic in starosti bolnika. Izboljšanje se pojavi v obdobju 

od šest mesecev do dveh let, pri večini okoli enega leta po uvedbi brezglutenske diete. 

Neprepoznana ali neustrezno zdravljena bolezen pa lahko neodvisno od vrste težav, ki 

nastopijo, privede do poznejših hudih komplikacij. 

 

1.9 KRŠITVE DIETE 

 

Bolniki s celiakijo, ki se diete ne držijo, kar je manj, kot 50 % bolnikov, lahko to sami opazijo, 

ker se pojavijo simptomi, kot so: prebavne motnje, povečan in napet trebuh z drisko, lahko tudi 

bruhanje, slabosti, spremembe razpoloženja itd. Vendar se pri nekaterih takšne težave pojavijo 

z zamikom ali pa sploh ne, a se dolgotrajna izpostavljenost glutenu kaže z resnimi zapleti. Zato 

je zelo pomembno poudariti, čeprav prekrški pri uživanju dietne prehrane ne privedejo do 

takojšnjega poslabšanja bolezni, to še ne pomeni, da se lahko oboleli normalno prehranjuje. 

Samovoljna ali nezavedna prekinitev diete lahko vodi v hujšo obliko bolezni, ki je s samo dieto 

ne moremo več pozdraviti. Celo maligne bolezni prebavil, predvsem maligni limfomi črevesa, 



 

16 

so pogostejša pri bolnikih s celiakijo, ki ne izvajajo stroge brezglutenske diete. Bolniki s 

celiakijo lahko uživajo jedi, ki vsebujejo 20 mg glutena na kilogram hrane, oziroma 50 mg na 

celodnevno zaužito količino hrane. 70 % bolnikov ima težave kljub strogi brezglutenski dieti, 

strokovnjaki namreč ugotavljajo, da se pojavljajo nove oblike bolezni – sindrom prepustnega 

črevesja (pri tej obliki moramo nadomeščati vitamin D, cink, vitamine B sk., B12 in probiotike). 

Znanstveniki poskušajo ustvariti encime oziroma ustvariti cepivo vendar do sedaj še neuspešno. 

Informacije o primernih brezglutenskih živilih so dostopne na Slovenskem društvu za celiakijo.  

 

1.10 ŠTUDIJE V SLOVENIJI 

 

V Slovenj Gradcu je leta 2014 dr. Vujasinović opravil študijo, kjer je ugotovil naslednje: pri 

76,3 % bolnikov je bilo prisotno pomanjkanje vitamina D (razvoj osteoporoze), pri 18,2 % oseb 

je bilo pomanjkanje Fe. Pri 2,8 % obolelih so ugotovili pomanjkanje ioniziranega kalcija in 

pomanjkanje folne kisline pri 5,7 % osebah. Pri teh osebah so bile ugotovljene tudi pridružene 

bolezni: laktozna intoleranca (60,7 %), osteopenija/osteoporoza (45,5 %), kožne bolezni (13,2 

%), eksokrina insuficienca pancreasa (8,8 %). Ugotovljene so bile aritmije, tahikardije in 

bradikardije, anksioznost, ki so se izboljšale po strogi brezglutenski dieti.  
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Povzetek 

Akrilamid kot procesno onesnaževalo v živilih je postal predmet preučevanj po letu 2002. 

Nastanek akrilamida je značilen v živilih kot so kruh in pekovski izdelki, ocvrt in pečen krompir, 

kava, sladice. V prispevku so prikazani rezultati ocenitve povprečnega dnevnega vnosa 

akrilamida po indirektni metodi pri skupini mladostnikov, ki so bili pripravljeni tri dni beležiti 

vrsto in količino zaužite hrane. Dnevni vnosi so bili ocenjeni med 0,3 in 98,9 g/dan oziroma 

med 0,01 in 1,04 g/kilogram telesne mase. Povprečni dnevni vnos za posameznika je bil 

ocenjen na 18,41 µg oziroma 0,27 g na kilogram telesne mase in je primerljiv z objavljenimi 

podatki različnih institucij. K vnosu akrilamida je največ prispevalo uživanje krompirja, kruha, 

žit za zajtrk in peciva, medtem ko je uživanje slanih prigrizkov predstavljalo le 2 % vnosa. 

Ključne besede: akrilamid, dnevni vnos akrilamida, živila, mladostniki 

 

Abstract 

Acrylamide is one of a possible food contaminant and it appears in food as consequence of food 

temperature treatment. The discovery of Acrylamide derives from 2002. Acrylamide is typical 

for bread and bakery products, baked and fried potatoes, coffee and cakes. This article presents 

the evaluation of an average daily intake of acrylamide among the voluntary youngsters, who 

were willing to record the daily eaten food and also its quantity. The daily intake was evaluated 

between 0.3 and 98.9 g/day or 0.01 to 1.04 g/kg of body mass. The average daily intake per 

person was evaluated to 18.41 µg or 0.27 g per kg of individuals body mass. That is 

comparable with some other researches. Food as potatoes, bread, breakfast cereals, and cakes 

contributes to the daily intake of acrylamide the most. The intake of salted snacks is quite low 

(less than 2 %). 

Keywords: acrylamide, daily itake of acrylamide, foodstuff, youngsters 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

1 UVOD 
 

 

Akrilamid (AA), tudi 2-propenamid, je majhna spojina z molekulsko formulo C3H5NO, s točko 

tališča pri 84,5 C in izredno dobro topna v vodi. Kot sintetični monomer je poznana že precej 

časa, saj je prekurzor pri sintezi poliakrilamida, ki se uporablja v kmetijstvu in papirni industriji, 

pri čiščenju odpadnih vod in pripravi pitne vode …, nahaja se tudi v cigaretnem dimu. Med 

procesnimi onesnaževali je postal aktualen po letu 2002, s švedsko objavo o odkritju AA v 

nekaterih živilih, ki so del vsakodnevne prehrane. Danes vemo, da nastaja, vsaj deloma, z 

Maillardovo reakcijo med reducirajočimi sladkorji in predvsem aminokislino asparagin pri 

toplotni obdelavi živil pri temperaturah nad 120 C (cvrenje, pečenje). Tako je nastanek večjih 

ali manjših količin AA značilen za živila s precejšnjo vsebnostjo ogljikovih hidratov – pečeni 

in ocvrti izdelki na osnovi krompirja, kruh, sladice in kava. AA ne nastaja med kuhanjem in 

najverjetneje tudi ne pri procesiranju živil z mikrovalovi. Na količino nastanka vplivajo še 

vlažnost živila, čas in temperatura toplotne obdelave, razmerje med fruktozo in glukozo (višja 

vsebnost fruktoze v živilu favorizira nastanek AA), pogoji skladiščenja, kakor tudi različni 

načini priprave hrane, kar velja predvsem za domača okolja (EFSA CONTAM Panel, 2015). 

 

Po zaužitju se AA absorbira in preko krvi po telesu prenese do vseh organov. Med 

metabolizmom nastaja vrsta produktov, eden glavnih je glicinamid (GA). Raziskave na živalih 

so pokazale, da izpostavljenost AA povečuje verjetnost genske mutacije in nastanka določenih 

tumorjev, najverjetneje prav zaradi GA. Izpostavljenost AA prav tako lahko vodi do okvar 

živčnega sistema, vpliva na pred in poporodni razvoj, kakor tudi na manjšo sposobnost 

reprodukcije pri moških. Študije na delavcih, ki so izpostavljeni AA, so pokazale večje tveganje 

za nastanek motenj živčnega sistema (EFSA, 2015). 

 

Zaradi pojavljanja na mnogih neprehranskih področjih so bile njegove toksikološke lastnosti 

preučevane že pred letom 2002. Leta 1994 ga je Mednarodna agencija za raziskavo raka uvrstila 

v skupino 2A (verjetno rakotvoren za človeka). Zaradi že poznanih toksikoloških lastnosti 

(genotoksičnost in nevtrotoksičnost) in zaradi odkritja v živilih, so se po letu 2002 pričele 

intenzivne raziskave glede njegovega metabolizma, biorazpoložljivosti, mutagenosti, 

pojavljanja v živilih … 

 

Že leta 2002 sta Organizacija Združenih narodov za prehrano in živilstvo (FAO) in Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) zaključili, da prehrana prispeva precejšnji delež k vnosu 

akrilamida v organizem. Na osnovi takratnih razpoložljivih podatkov sta ocenili povprečni 

dnevni vnos med 0,3 in 0,8 µg/kilogram telesne mase pri odrasli populaciji. Leta 2006 je Skupni 

strokovni odbor FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA) ocenil, da se giblje dnevni vnos AA 

preko hrane med 1 in 4 µg/kilogram telesne mase. Leta 2010 je odbor, na osnovi novih študij 

in raziskav, ponovno preučil tveganja in vnose AA ter prišel do zaključka, da ocenjeni dnevni 

vnosi ostajajo nespremenjeni glede na leto 2006. Leta 2012 je Health Canada objavila oceno 

izpostavljenosti AA na osnovi programa spremljanja AA v vzorcih živil. Povprečni srednji vnos 

AA je bil ocenjen med 0,356 in 0,609 µg/kilogram telesne mase pri populaciji do 18 let in med 

0,157 do 0,288 µg/kilogram telesne mase pri populaciji nad 19 let. Pri tem se je izkazalo, da so 

vnosu AA najbolj izpostavljeni majhni otroci, kar je potrjevalo ugotovitve FAO/WHO in 

JECFA. Rezultate spremljanja vsebnosti AA v živilih v obdobju med 2004 in 2011 je leta 2013 

objavil tudi danski Nacionalni inštitut za prehrano. Povprečna srednja vrednost je bila ocenjena 

na 0,21 µg/kilogram telesne mase za odraslo populacijo in na 0,39 µg/kilogram telesne mase za 

populacijo med četrtim in štirinajstim letom starosti (EFSA CONTAM Panel, 2015).  
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Na skupni evropski ravni je Znanstveni odbor EFSA za onesnaževalce v prehranski verigi 

(CONTAM Panel) obdelal in leta 2015 objavil podatke o vsebnosti AA v živilih za 43.419 

vzorcev živil, zbranih od leta 2010 dalje. Podatke je posredovalo 24 evropskih držav (med njimi 

tudi Slovenija) in šestih živilskih združenj. Najvišje vsebnosti AA so bile najdene v kavi, 

krompirjevem čipsu in prigrizkih ter v krompirjevih ocvrtih izdelkih. Nizke vsebnosti AA so 

bile določene v procesirani otroški hrani na osnovi žit, mehkemu kruhu in otroški hrani, ki ni 

temeljila na žitih. Povprečni ocenjeni dnevni vnos je bil pri otrocih med 0,5 in 1,9 µg/kilogram 

telesne mase in med 0,4 in 0,9 µg/kilogram telesne mase pri mladostnikih in odrasli populaciji 

(EFSA CONTAM Panel, 2015). 

 

Vsak nivo izpostavljenosti genotoksičnim in rakotvornim substancam lahko vodi do okvar 

DNA in nastanka rakavega obolenja. Oba, AA in GA, sta opredeljena kot genotoksični in 

rakotvorni spojini. Ker trenutno ni na razpolago dovolj podatkov iz epidemioloških študij, 

EFSA (European Food Safety Authority) v svojem zadnjem znanstvenem poročilu, objavljenim 

leta 2015, ni postavila še sprejemljivega dnevnega vnosa AA preko hrane. Je pa na osnovi 

raziskav na živalih zaključila, da AA v hrani potencialno zvišuje tveganje za nastanek rakavih 

obolenj pri vsej populaciji (otroci, mladostniki, odrasli). Glede povezave med prehranskimi 

vnosi AA in vplivi na živčni sistem, pred in poporodni razvoj in plodnost pri moških je EFSA, 

na osnovi podatkov o trenutnih dnevnih vnosih, mnenja, da le-ta ni zaskrbljujoča (EFSA, 2015). 

 

Ocenitve povprečnega dnevnega vnosa AA preko hrane ni enostavno izvesti. Na vsebnost AA 

v prehranskih izdelkih namreč vpliva kar nekaj že omenjenih, dejavnikov. Zraven teh je 

potrebno upoštevati še, da vsebnost AA lahko variira tudi znotraj posamezne skupine enakih 

živil. Na primer, iz podatkov, ki jih je objavila EFSA, je bila povprečna srednja vrednost AA v 

kavi 522 g/kg, medtem, ko je bil 95. centil 1054 g/kg (EFSA CONTAM Panel, 2015). Prav 

tako je potrebno upoštevati, da vrsta zaužite hrane variira tudi od letnega časa, kakor tudi, da 

preučevana populacija ravno v času evidentiranja ni uživala izdelkov, ki jih drugače dokaj 

pogosto uživa. V praksi obstaja več razpoložljivih metod za ocenitev dnevnega vnosa AA. Ena 

izmed metod je evidenca zaužite hrane, kjer se v večini primerov poslužujejo vodenega 

razgovora s posamezniki, ki so vključeni v raziskavo. Običajno gre za poročanje o zaužiti hrani 

v zadnjih 24 urah oziroma v preteklem dnevu. Da dobimo podatke, ki odražajo običajni vnos je 

potrebno spraševanje ponoviti vsaj še enkrat, za verodostojnejše rezultate pa verjetno 4 do 6-

krat. Količino vnesenega AA se da meriti tudi v krvi ali urinu z uporabo različnih biomarkerjev, 

pri čemer pa se z nekaterimi biomarkerji določa celotni vnos AA, ki ni nujno, da izvira iz 

prehrane. Na primer, kadilci lahko imajo precej visoke vsebnosti AA v primerjavi z nekadilci 

(Gökmen, 2015). 

 

2 EKSPERIMENTALNI DEL 
 

 

Dnevni vnos AA preko zaužite hrane je bil ocenjen po indirektni metodi z vodenjem 

prehranskega dnevnika. 

 

2.1 RAZISKOVALNI VZOREC IN NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

V namen pridobivanja podatkov o vrsti in količini zaužite hrane je bil izdelan obrazec za 

vodenje prehranskega dnevnika. V raziskavi so sodelovali prostovoljci, ki so bili spomladi 2017 

pripravljeni tri zaporedne dni zapisovati vrsto in količino zaužite hrane (po posameznih dnevih). 

Pri sodelovanju v raziskavi ni bilo starostnih ali drugih omejitev (vegetarijanci, kadilci …). 

Pred izpolnjevanjem dnevnika udeleženci niso bili seznanjeni z razlogi za beleženje zaužite 
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hrane. V prehranski dnevnik so udeleženci zapisali še spol, starost, telesno maso ter dneve 

beleženja hrane. 

 

2.2 METODA IZRAČUNA 

 

Podatki o vsebnosti AA v različnih živilih so vzeti iz zadnjega znanstvenega poročila o 

akrilamidu v živilih, ki ga je 2015 leta objavila EFSA (EFSA CONTAM Panel, 2015). V njem 

so živila razdeljena v 10 glavnih skupin, ki so razdeljena na podskupine. Pri izračunu je bila 

upoštevana povprečna srednja vrednost AA v določeni skupini ali podskupini živil. Zaužita 

živila prostovoljcev so bila razvrščena v posamezno skupino oziroma podskupino in iz 

povprečne srednje vrednosti AA v posameznem živilu in iz količine zaužitega živila je bil 

izračun vnos AA. Pri izračunih je bilo potrebno sprejeti določene predpostavke. 

 Za 1 kos kruha, žemljico, štručko smo upoštevali maso 60 g v vseh primerih, ko masa 

ni bila podana. 

 Kjer vrsta kruha ni bila zabeležena, smo ga uvrstili v skupino 4.2 – »ostali mehki kruh«.  

 Za kapučino, kavo, kavo z mlekom smo kot enoto izračuna vzeli 5 gramov povsod tam, 

kjer masa ni bila podana. 

 Kot vir AA nismo upoštevali ocvrtih zrezkov, saj meso ni pomembni vir AA, za maso 

panade pa smo predpostavili, da je premajhna, da bi pomembno prispevala k vnosu AA. 

 Pri izračunu vnosa AA zaradi ocvrtega krompirja smo pri izračunu zmeraj upoštevali 

podatek o povprečni srednji AA za celotno 1. skupino in ga nismo razvrščali v 

podskupine (pomfrit, ki se prodaja pripravljen za zaužitje, predkuhan pomfrit, izdelki iz 

krompirja za pripravo doma …). 

 

3 REZULTATI 
 

 

V referatu so predstavljeni le rezultati za skupino 49 mladostnikov iz severovzhodnega dela 

Slovenije, med 14 in 24 letom starosti. Med prostovoljci je bilo 42 (86 %) deklet in 7 fantov.  

 

Rezultati so prikazani kot povprečni dnevni vnos in kot povprečni dnevni vnos na kilogram 

telesne mase po zaporedni številki prostovoljca (tabela 1). 

 

Slika 1 prikazuje strukturo povprečnega dnevnega vnosa AA za posamezne skupine živil. V 

skupino izdelki na osnovi čokolade so uvrščeni čokolada, vroča čokolada in kakav. V skupino 

kava so uvrščene vse vrste kave (kapučino, kava z mlekom/brez mleka, turška kava). V skupino 

krompir je uvrščen ves zaužiti krompir, ne glede na način priprave (ocvrt, pečen). V skupino 

kruh so uvrščeni vsi pekovski izdelki (kruh, žemlje, štručke, pica). V slane prigrizke so uvrščeni 

vsi slani prigrizki, ki niso narejeni na osnovi krompirja. V skupino torte in pecivo so uvrščene 

torte, razne rezine … Med žita za zajtrk so uvrščeni muesli, čokolino, žitne ploščice). V skupino 

ostalo so razvrščena vsa ostala živila (praženi oreščki, olive, pivo, testenine …). 

 
Tabela 1: Prostovoljci po povprečnem dnevnem vnosu AA 

P
o
v
p

re
čn

i 

d
n

ev
n

i 
v

n
o
s 

(µ
g

) 

Zaporedna številka prostovoljca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4,0 13,7 39,7 30,7 10,9 18,1 15,5 16,7 17,6 22,6 15,3 11,2 8,7 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

24,0 5,2 25,5 5,5 10,1 10,4 18,4 19,9 11,4 26,9 7,3 10,5 25,0 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

22,8 6,8 31,1 31,8 39,4 98,9 25,1 10,3 8,7 16,4 7,1 6,3 13,0 
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

0,3 26,6 19,0 14,9 19,5 14,4 45,7 10,1 23,9 9,2 
P

o
v

p
re

čn
i 

d
n

ev
n

i 
v

n
o
s 

(µ
g

)/
k

g
 t

.m
.)

 
Zaporedna številka prostovoljca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,07 0,23 0,42 0,50 0,20 0,30 0,27 0,30 0,29 0,39 0,22 0,21 0,09 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0,38 0,10 0,28 0,10 0,11 0,20 0,31 0,20 0,21 0,37 0,08 0,15 0,34 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

0,26 0,11 0,45 0,53 0,41 1,04 0,42 0,17 0,19 0,24 0,11 0,11 0,17 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

0,01 0,53 0,35 0,24 0,34 0,21 0,76 0,18 0,28 0,14 

 

 
Slika 1: Struktura povprečnega dnevnega vnosa AA po posameznih skupinah 

 

4 RAZPRAVA 
 

 

Povprečni dnevni vnosi AA v preučevani skupini mladostnikov so v območju med 0,3 in 

98,9 g oziroma med 0,01 in 1,04 µg na kilogram telesne mase. Povprečni dnevni vnos AA 

posameznika je 18,41 µg oziroma 0,27 g na kilogram telesne mase in je primerljiv s podatki, 

ki so jih objavile različne institucije. Samo pri enem prostovoljcu je povprečni dnevni vnos AA 

večji oziroma praktično enak 1 µg na kilogram telesne mase.  

 

Dobljene ocenitve se deloma ujemajo z rezultati predhodne raziskave na 20 prostovoljcih iz 

ptujskega geografskega območja in enodnevnim evidentiranjem zaužite hrane (Malek in 

Poštuvan, 2014). 

 

K dnevnemu vnosu je največ prispevalo uživanje krompirja, sledi uživanje kruha in pekovskih 

izdelkov ter žit za zajtrk, tort in peciva. V preiskovani populaciji uživanje kruha in krompirja 

predstavlja polovico dnevnega vnosa AA. Kruh sicer ni uvrščen v skupino živil, pri katerih so 
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značilne visoke vrednosti AA, saj je povprečna srednja vrednost celotne skupine le 42 

g/kilogram (EFSA CONTAM Panel, 2015). Vendar pa so v to skupino uvrščene tudi pice in 

pici podobne pite ter sendviči, kar predstavlja priljubljeno hrano mladostnikov in razlaga 

relativno visok delež pri vnosu AA, ki ga je prispeval kruh. 

 

Čeprav je vsebnost AA v kavi precejšnja: povprečna srednja vrednost za praženo kavo je 

249 g/kilogram in kar 710 g/kilogram za instant kavo (EFSA CONTAM Panel, 2015), pa 

pitje kave kljub temu relativno malo prispeva k dnevnemu vnosu, saj so za pripravo potrebne 

majhne količine kave. Bolj problematična so lahko žita za zajtrk, v katerih je vsebnost AA sicer 

manjša (povprečna srednja vrednost celotne skupine je 161 g/kilogram), vendar pa je njihova 

poraba pri pripravi obroka večja. 

 

Znaten delež k vnosu AA (9 %) so prispevale torte in razne rezine, ki že same po sebi 

predstavljajo hrano, ki bi se naj uživala le občasno. Vsebnost AA za skupino tort in peciva sicer 

ni velika (66 g/kilogram), vendar ima kos torte ali rezine določeno maso – v povprečju vsaj 

150 g. 

 

Pri ocenitvi povprečnega dnevnega vnosa AA na kilogram telesne mase ima pomembno vlogo 

telesna masa posameznika. Ravno zaradi tega so otroci skupina, za katero so značilni višji vnosi 

AA. Višji dnevni vnosi na kilogram telesne mase pa se lahko odražajo tudi pri osebah z manjšo 

telesno maso. Na primer, prostovoljca pod zaporedno številko 19 in 21 imata različna dnevna 

vnosa (10, 4 oziroma 19,9 g). Vendar je njun povprečni dnevni vnos na kilogram telesne mase 

enak (0,20 g). 

 

Za mlado populacijo v Sloveniji je značilno, da je še vedno visok delež tistih, ki se neustrezno 

prehranjujejo, kamor sodi tudi prepogosto uživanje sladkih pijač, slanih prigrizkov, premajhna 

telesna aktivnost … (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015 – 2025, 2015). Zato preseneča, da je malo prostovoljcev navedlo uživanje raznih 

prigrizkov, kar se odraža tudi na rezultatih – slani prigrizki so doprinesli le 2 % k celotnemu 

vnosu AA. Rezultat je še bolj zanimiv zato, ker je 45 % prostovoljcev prehranski dnevnik vodilo 

preko vikenda (zabave, praznovanja, več gledanja televizije …). 

 

Nedvomno izračunane povprečne vrednosti dnevnega vnosa AA vsebujejo določeno stopnjo 

nezanesljivosti iz več razlogov. 

 Čeprav so bili prostovoljci naprošeni, da tri zaporedne dni vestno in natančno beležijo 

vrsto in količino zaužite hrane in čeprav je obrazec za vodenje prehranskega dnevnika 

zahteval le vnos podatkov o spolu, starosti in telesni masi, ni nujno, da so resnično 

zapisali vsa živila, ki so jih v teh treh dnevih zaužili. Obstaja tudi možnost, da ravno te 

tri dni niso uživali živil, po katerih drugače redno ali dokaj pogosto posegajo. 

 Pri izračunu/ocenjevanju dnevnega vnosa ni bil upoštevan način priprave hrane – npr. 

bolj ali manj pečen/ocvrt krompir, različno pečen kruh … - kar so dejavniki, ki imajo 

vpliv na vrednosti AA v živilih.  

 Zavedamo se, da bi za verodostojnejšo oceno morali pridobivati podatke skozi vse štiri 

letne čase in iz vseh slovenskih regij, saj se načini prehranjevanja razlikujejo. 

 Za izračun/ocenitev povprečnega dnevnega vnosa smo pri izračunih upoštevali srednjo 

povprečno vrednost AA v posameznih živilih, ko jih je leta 2015 objavila EFSA na 

osnovi analiziranja 43.419 vzorcev živil. Zavedamo se, da se te povprečne srednje 

vrednosti lahko precej razlikujejo od vrednosti AA v živilih, ki so jih uživali 

prostovoljci. 

 



 

23 

Kot že povedano, ocenitve dnevnega vnosa AA preko hrane ni enostavno izvesti. Zato 

ocenjujemo, da pridobljeni podatki kljub temu dajejo vsaj okvirne vrednosti in spoznanja glede 

izpostavljenosti AA in to pri mladostnikih, ki veljajo za bolj izpostavljeno in ranljivejšo 

skupino. Čeprav AA ni uvrščen na seznam onesnaževalcev, ki predstavljajo največje tveganje, 

je vedenje o vsaj približnih dnevnih vnosih in primerjava z ostalimi državami (predvsem 

Evropo) lahko v pomoč pri nadaljnjih raziskavah in ukrepih na tem področju. Prav tako bi bilo 

zanimivo oceniti dnevne vnose AA med mladostniki v Zasavju in Pomurju, saj je v teh dveh 

regijah, glede na navedbe v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje 2015-2025, delež čezmerno prehranjenih otrok večji, v primerjavi z ostalimi 

slovenskimi regijami. 
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Povzetek 

Goriški radič je rastlina, ki jo na Goriškem ob reki Soči gojijo že več kot sto let. Gre za sorto, 

katere posebnost je, da se pridelek pridobiva s t. i. “bledenjem” oz. siljenjem glavne korenine, 

ki pod posebnimi pogoji ustvari hrustljavo in sladko rozeto, ki je krajevna dobrota in zimska 

roža hkrati. Nekateri so ga poimenovali goriška vrtnica, saj je podoben vrtnici s kratkim 

pecljem in belim rebrom. Je avtohtona sorta, ki ohranja tradicijo in lahko rečemo, da je 

naravna in tudi kulturna dediščina. V lokalnih restavracijah na Goriškem ga pripravljajo na 

različne načine od predjedi do sladice in je tako tudi turistična posebnost. To je lahko ne samo 

promocija za lokalno skupnost, ampak tudi za Slovenijo v širšem smislu. Vendar povpraševanje 

po goriškem radiču je večje kot ponudba, zato je na tržnici najdražja zelenjava. Zato bi bilo 

smiselno in potrebno spodbuditi vrtnarje k povečanju pridelave ali vsaj ohranjanju te goriške 

lepotice za prihodnje rodove.  

Ključne besede: goriški radič, roža, siljenje, avtohtona sorta, tradicija 

 

Abstract 

Radicchio of Gorizia is a plant which has been grown in the Gorizia Region along the River 

Soča (Isonzo) for more than one hundred years. It is a radicchio variety which is produced by 

a special practice of forcing the main root to create a crisp and sweet head, which is a local 

speciality and a winter flower at the same time. Some people call it the Rosa di Gorizia since it 

resembles a rose on a short stem with white midribs. It is an autochthonous variety with a long 

tradition so that it is already considered as part of natural and cultural heritage. Local 

restaurants in the Gorica Region offer a wide range of dishes, from starters to desserts, and 

this is the reason why it interesting for tourists, too. It can help to promote the local community 

as well as the whole country of Slovenia internationally. The fact is that the demand for the 

radicchio of Gorizia is bigger than its supply, which makes it the most expensive crop in the 

markets. It would therefore make sense to encourage local vegetable growers to increase the 

radicchio production, or at least to preserve this local “beauty” for the future generations. 

Keywords: radicchio of Gorizia, flower, forcing, autochthonous variety, tradition 
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1 PRVI ZAPISI O GORIŠKEM RADIČU 
 

 

Prvi zapisi o pridelavi bledenega radiča na Goriškem segajo v leto 1873. Baron Carl von 

Czoernig, ki je naredil natančen pregled goriškega kmetijstva, je v dodatku knjigi Görz 

Oesterreich's Nizza, ki je izšla na Dunaju, v nemščini pisal o pridelavi veliko vrst zelenjave na 

Goriškem. Med drugim tudi o širokolistni rdečkasti cikoriji, ki so jo jeseni dali v hleve, kjer so 

v toploti, ki jo je oddajala živina, iz odebeljene glavne korenine pognale žlahtne glavice, ki so 

jih na goriški tržnici prodajali po visoki ceni. Deset let kasneje pa so v zimi 1884-85 Primorci 

ta zimski radič začeli prodajati tudi v Ljubljani, Gradcu in na Dunaju. V slovenskem jeziku pa 

dobimo prvi tekst o goriškem radiču leta 1876 v Kmetovalcu – listu slovenskim gospodarjem v 

poduk. Avtor članka, Rihard Dolenc, je bil razgledan kmetovalec, ki je postal prvi ravnatelj 

sadjarske in vinarske šole na Slapu pri Vipavi, ki jo je kasneje preselil na Grm pri Rudolfovem 

(Novo mesto).  

 

1.1 ZGODOVINA BLEDENJA RADIČA 
 

Naši predniki so dobro vedeli, da rastline brez svetlobe poženejo poganjke, ki so bledikavi, saj 

je svetloba potrebna za razvoj klorofila ali listnega zelenila. Začetki pridelave bledenega radiča 

pripisujejo Belgiji, kjer je po neki legendi kmet korenine cikorije pokril, da bi jih skril pred 

vojaki. Ko se je vojska umaknila, je kmet odšel po odebeljene korenine, da bi skuhal kavo in 

ugotovil, da so iz njih pognale bele glavice, ki so bile zelo okusne. Tako od leta 1830 v Belgiji 

pridelujejo beljen radič z imenom witloof. Nekaj let za tem so se tudi v italijanski Benečiji 

začeli ukvarjati z bledenjem radiča. Njihov siljen radič iz Trevisa so poimenovali treviški radič, 

ki potrebuje 15° C za nastanek glavic iz rdečih listov z belimi rebri, ki so bolj grenke od 

belgijskega, vendar bolj pisane, hrustljave in sočne. Belgijske snežno bele glavice witloofa 

potrebujejo za rast in razvoj 20° C. 

 

Kdaj in kako se je začela pridelava goriškega siljenega radiča in od kje je prišlo seme, ne vemo. 

Najverjetneje je, da so seme in tehnologijo beljenja prinesli v naše kraje sluge avstrijske 

gospode, ki so prišli leta 1866 iz okolice Benetk in se naselili na Goriškem. Sledila je selekcija, 

ki je pripeljala do današnjega goriškega radiča. Tisti pridelovalci, ki so imeli najboljši radič, so 

ga prodali po visoki ceni. Zato je bilo zelo pomembno, da so imeli čut za odbiro najbolj zdravih 

glavnih korenin, ki so rodile seme, iz katerega je zrasel najboljši in najlepši pridelek. Tako je 

estetsko merilo za goriški radič postala vrtnica s kratkim pecljem in belim robom. Po drugi 

svetovni vojni je državna meja zelo kruto posegla v goriški prostor. Solkanci, pridelovalci 

radiča so postali jugoslovanski državljani. Njive, na katerih je uspeval radič z najvišjo ceno pa 

so ostale v Italiji, zato so za dvolastnike uredili posebne nadzorovane mejne prehode in jim dali 

dovolilnice za dostop do njihovih površin. V tem času se je začela tudi gradnja novega mesta 

Nova Gorica, ki se je širila tudi na površine, kjer je uspeval najboljši goriški radič. Nekatere 

kmetije so izgubile vso obdelovalno površino, ostala jim je le dvolastniška. Danes se redko 

zgodi, da na tržnici v Gorici prodajajo poleg witloofa in treviškega radiča tudi goriški radič. 

Poznavalci menijo, da najboljši in najlepši goriški radič uspeva na solkanskem polju ob reki 

Soči. Domačini mu pravijo sukenski regut, ki je bil v preteklosti v zimskih mesecih edina sveža 

zelenjava. 
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2 GORIŠKI RADIČ KOT ZELENJAVA 
 

 

Radič je listnata zelenjava, ki spada v družino nebinovk ali Asteraceae, tako kot endivija in 

cikorija. Na Goriškem pridelujejo različne sorte glavnatega radiča in radiča za rezanje. Zelo 

zanimiv pa je tudi siljen ali beljen goriški radič. Zanj je značilno, da traja skoraj dve leti od 

pridelave semena do prodaje bleščečih glavic. Nenapisano pravilo je, da se semena ne kupuje 

in tudi ne prodaja, ampak pridela doma.  

 

2.1 PRIDELAVA SEMENA 

 

Pridelovalci spomladi posadijo tiste odebeljene korenine radiča, ki so pozimi pri čiščenju imele 

najlepše glavice v obliki popolne vrtnice. Biti morajo enojne, zdrave in za prst debele. Ko radič 

zacveti, so na vrsti čebele za opraševanje, ki lahko prenašajo cvetni prah tudi iz sosednjih njiv 

radiča ali celo cikorije in navadnega potrošnika. Če bi se hoteli izogniti mešanju genov in 

vzgojiti popolno čistost semena, bi morale biti njive narazen vsaj 500 m ali pa bi morali seme 

pridelovati v zavarovanem prostoru. 

 

 
Slika1: Pridelava semena (kmetija Bašin, 2015) 

 

Ko se razvije seme, radič požanjejo, povežejo v snope in spravijo pod streho, da se dobro posuši. 

Naslednje opravilo je natančno čiščenje semena vseh primesi, saj dobro očiščeno in skrbno 

spravljeno seme lahko ohrani kaljivost in uporabnost več let. 

 

2.2 PRIDELAVA SILJENEGA RADIČA 

 

Včasih so goriški radič sejali meseca marca med žito, sedaj ga sejejo meseca maja za deteljo; 

ta namreč veže dušik iz zraka in v zemlji ugodno vpliva na rast in razvoj radiča. Setev ne sme 

biti pregosta, da imajo rastline dovolj prostora za razvoj, še posebej glavne korenine. V poletnih 

mesecih je potrebno biti pozoren, da radič ne gre v cvet in da ga ne prizadene suša. Za pridelavo 

debelih glavnih korenin, je potrebno liste radiča med rastjo vsaj enkrat pokositi, saj imajo mladi 

listi večjo sposobnost za fotosintezo. Pozno jeseni po prvi, še bolje pa po drugi slani, ko začnejo 

listi spreminjati barvo, jih ročno ali strojno izkopljejo. Korenine povežejo v snope in jih 

postopno dajejo silit v topel prostor, ostale pa zložijo v razor na robu njive. Siljenje poteka v 

toplem in temnem prostoru približno dva do tri tedne pri temperaturi od 16° C do 18° C v 

žagovini, listju ali slami. Po tem času se razvije s pomočjo zaloge hranil v odebeljeni glavni 

korenini rozeta z rdeče obarvanimi listi, ki je zelo hrustljava, manj grenka in celo nekoliko 
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sladka. Nato sledi natančno čiščenje, ki mora biti končano v nekaj dneh, da ostanejo glavice 

sveže in sočne. Čiščenje je zelo zamudno in natančno opravilo, saj je potrebno odstraniti vse 

stare liste in prikrajšati korenino na en centimeter. 

 

 
Slika 2: Goriški radič pripravljen za prodajo (kmetija Bašin, 2016) 

 

2.3 AVTOHTONA SORTA 

 

V Sloveniji uspeva avtohtona sorta goriški radič, iz katerega sta nastala dva tipa: solkanski in 

črniški. Prvi ima rozeto s širokimi, lepo oblikovanimi in rahlo pecljatimi listi, drugi pa ima 

daljše in ožje liste. Radič je tujeprašnica, ki jo oprašujejo žuželke in ker je v bližini njiv z 

goriškim radičem za pridobivanje semena raslo še veliko drugih sort radiča, je prihajalo do 

križanja in izrojevanja avtohtone sorte. Če bi hoteli to preprečiti, bi morali njive radiča 

namenjenega pridobivanju semena osamiti, izolirati ali zaščititi pred križanjem z drugimi 

kultivarji. Zato sta zakonca mag. Marinka Kogoj in dr. Osvald Kogoj iz Šempetra pri Gorici 

hotela ohraniti edino slovensko avtohtono sorto radiča. Več let sta načrtno selekcionirala oba 

tipa goriškega radiča tako, da sta posadila odbrane rastline, jih izolirala in samoopraševala. 

Solkanski radič je tako kot tip vpisan v slovenski seznam avtohtonih in tradicionalnih sort, 

vendar le kot sorta v ohranjanju. Ker pa ni velikega zanimanja za nadaljevanje selekcije pod 

strokovnim nadzorom, se bo ta sorta radiča še naprej gojila le za domačo uporabo in še naprej 

križala z drugimi tipi in kultivarji, s tem pa izgubljala svoje osnovne, tipične in enkratne 

lastnosti kot so oblika, barva, okus, odpornost na nizke temperature in bolezni. 

 

3 GORIŠKI RADIČ KOT ZIMSKA ROŽA 
 

 

Goriški radič pa ni samo slastna zimska zelenjava, ampak tudi prelepa zimska roža. Radič, ki 

ga pridelovalci silijo na toplem in v temi, ni na pogled ničkaj mikaven, saj stari listi odmirajo 

in gnijejo. A sredi tega odmiranja se rojeva nova sredica in oblikuje se rožnati popek. Te zimske 

vrtnice so si včasih moški pripeli na suknjič, ko so odhajali k nedeljski maši. Neveste pa so 

ponosno nosile poročni šopek, ki je bil oblikovan iz popkov ali rozet goriškega radiča. 
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Slika 3: Glavica goriškega radiča (kmetija Bašin, 2016) 

 

4 OHRANJANJE TRADICIJE 
 

 

Pridelava, še posebej pa čiščenje siljenega goriškega radiča, je bil nekoč družabni dogodek. 

Sestala se je cela družina, prišli pa so tudi sorodniki, prijatelji in sosedje. Na nekaterih kmetijah 

je bilo še posebej živahno. Pogovarjali so se o tekočih dogodkih, oživljali zgodbe iz domače 

preteklosti in si pripovedovali resnične ter izmišljene zgodbe iz oddaljenih krajev. Čas je hitro 

mineval tudi brez televizije, radia in računalnikov. Priprava radiča za prodajo je bila in še vedno 

je opravilo, ki zahteva potrpljenje, natančnost in čas. Vsaki rastlini je potrebno odstraniti 

poškodovane, nagnite in slabo obarvane liste. Z ostrim nožem pa je potrebno očistiti korenino 

in jo odrezati na en do dva centimetra. Vsa znanja o pridelavi semena, siljenju radiča ter o 

pripravi za prodajo so se z ustnim izročilom prenašala iz roda v rod. 

 

5 PREHRANA IN TURIZEM 
 

 

Radič je rastlina, ki je pomemben za pripravo okusnih solat. Vsebuje malo kalorij, vendar veliko 

vitaminov, mineralov in pomembnih vlaknin. Ugodno vpliva na prebavo, čisti strupe iz telesa 

in zavira staranje organizma, saj ima antioksidativni učinek. Ker vsebuje zdravilno učinkovino 

inulin, ki znižuje krvni sladkor, ga priporočajo sladkornim bolnikom. Rozeta je sladkastega 

okusa, užitna odebeljena korenina pa je za sladokusce, ki imajo radi bolj grenke okuse. Torej 

ima izjemne organoleptične lastnosti. 

 

V zadnjih letih narašča ponudba goriškega radiča na jedilnikih restavracij na Goriškem. 

Največje povpraševanje po tej lokalni dobroti in specialiteti je med božično-novoletnimi 

prazniki. Pripravljajo ga v vseh mogočih oblikah od predjedi, glavne jedi, različnih solat in 

sladice. Zanimiva je tudi korenina radiča v žganju, ki je krepčilna grenčica. Še lepše barve pa 

postane, če poleg korenin namočijo v žganje tudi rdeče rože. Siljen goriški radič je torej 

pomemben za promocijo lokalne skupnosti in Slovenije, za turizem in ohranjanje tradicije. Zato 

bi bilo zelo smiselno in pomembno spodbuditi pridelavo te enkratne zelenjave in zimske rože 

hkrati. 
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Abstract 

The word “wellness” is usually used to indicate a healthy balance of the mind, the body and 

the spirit that results in an overall feeling of the well-being. Today, wellness tourism comprises 

a broad range of tourist motivations and benefits of the product. People are seeking more often 

balance in their busy lives and wellness services are thought to be helpful in achieving this 

balance. The mentioned type of “balance” also should be achieved in nutrition of wellness 

tourists. Management of some restaurant, that are located within the wellness center, must be 

careful in the selection of ingredients and meals for their menu. The purpose of this research is 

to conclude nutritional analysis of menus in the wellness centers’ restaurants, and to examine 

whether those are in accordance with the principles of wellness nutrition. In this research was 

performed a comparative analysis between the two countries (Serbia and Slovenia) with the 

aim to compare the quality of the composition of the menus in their wellness centers. The aim 

of this study was to determine the current state and then to point out the flaws. This can 

contribute to improving the offer, which should be adapted to the expectations of wellness 

tourists.  
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1 INTRODUCTION 
 

 

In the last few decades, „wellness-spa“ industry has expanded all over the world. The ancient 

philosophy proclaiming that healthy and fulfilled life is only possible by harmonising physical 

and psychical, that is, body and spirit, is becoming more popular. This harmony is achievable 

in wellness centres, that have become places for stress release. Health, as a synonym for 

wellness, is closely related to healthy nutrition. Although wellness centres offer a large variety 

of products and services, one of the most important segments is definitely healthy nutrition. In 

order to keep good health, a human body needs around forty different micro and macro 

elements. Macronutrients are carbonhydrates, proteins, fats, macro minerals and water. 

Micronutrients are the vitamins and trace minerals. These nutrients are the chemical substances 

present in the food we daily eat. However, one type of food does not contain all the nutritional 

elements our body needs (Anderson et al., 1998). Therefore, special attention should be paid to 

proper balance of food while writing the list of suggested diet in wellness centres.  

In order to get the insight in appropriateness of diets offered by the wellness centres in two 

countries, Serbia and Slovenia, the objectives of this research were defined: 

- collecting and analyzing the written gastronomic offers from Serbian and Slovenian 

wellness centres 

- comparative analysis of the chosen specialty menus currently offered by wellness 

centres 

- defining suggestions and directives for correction and improvement of the specialty 

menus. 

 

2 LITERATURE REVIEW  
 

 

In the litrerature scarcity of the reserach with nutritive analysis of menus as a main topic, 

especially on the therotory of Serbia is evident. This topic is not sufficiently investigated 

especially in the area of wellness toursim (nutritive analysis of menus in wellness centres). 

Some studies, which have the strongest conncection with this topic, are related to the customers’ 

perception about menu design charcteristics and about menu as an effective marketing tool.  

According to Roseman and Dipeitro (2005), consumers are expecting additional healthy menu 

items from quick service restaurants due to the increasing rates at which people are becoming 

overweight and obese. The authors analyzed the menu items of ten quick service restaurant 

chains to determine how many new “healthy” items have been added to menus in 2004 in 

comparison to 2003. They determined that the majority of the new menu items introduced were 

low calorie and low fat, and that internal promotional techniques were the primary method of 

marketing.  

Antun and Gustafson (2005) consider that the menu is a key factor in influencing the guest's 

first impression of the facility, the menu selections they are likely to order, and sets expectations 

about the food and beverages they are about to receive. Their study examines the dinner menus 

of successful restaurants and private clubs. The analysis compares menu design characteristics 

and pricing strategies used by restaurants and clubs that have been awarded honors in their 

industry segment.  

According to Annaraud (2007), despite different approaches and focus on different 

characteristics, menu analysis methods have a common goal of finding a strategy that will help 

restaurant managers reveal more profitable menu items and possibly increase menu 
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profitability. This author proposes index method, which is meant to be a supplementary tool for 

analysis to support and enhance current menu analysis techniques.  

Ozdemir and Caliskan (2015) admit that menu design has two dimensions that have 

considerable effects on customers’ menu item perceptions in four domains, including value, 

quality, healthfulness, and taste.  

Wenzel et al. (1999) in their paper presented Dine to Your Heart's Delight restaurant program. 

The program was designed to help restaurateurs develop and promote healthful menu choices 

through designated menu items, which were lower in fat, cholesterol, calories, and sodium. This 

program was created by Colorado State University's (CSU) Cooperative Extension and the 

American Heart Association (AHA) of Colorado.  

In the paper by Gagić et al. (2012) is presented nutritive analysis of macrobiotic menu from one 

restaurant in Belgrade. According to the results, the amount of protein is appropriate, according 

to recommendations of World Health Organization (WHO). The amounts of carbohydrates and 

fats are also according to recommendations, while the amount of minerals is higher than 

recommended. Presented macrobiotic menu has a lot of vitamins, especially thiamin and 

riboflavin. It is also conducted that the amount of ballast substances and vegetable fibers is over 

recommended amount.  

 

2.1 MODERN TRENDS IN WELLNESS NUTRITION  

 

Nutrition trends are changing. Currently, most popular foodstuff include: gluten free foodstuff, 

food grown locally, minimalistic desserts, whole wheat cerelars, free range meat, stevia, dishes 

made of organic products, low-calorie or low-fat diets, macrobiotic diet, Miso and Tempeh 

products, vegeterian, vegan and macrobiotic diets.  

Introducing whole-wheat cereals into production is an innovation that satisfies the needs of 

all the segments of the market. This type of carbohydrate is a better choice than the refined 

grains used up to now. The whole cereal grains might include: wheat, black rice, barley, rye, 

kinoa, corn, teff, oats, kamut, millet, amaranth, spelt wheat (Gagić et al., 2013). 

Creators of menus should introduce whole-grain cereals as a regular offer on the menu. A 

regular menu should contain whole-grain bread, whole-grain pasta, rolls for sandwiches or 

pizza with whole-grain pastry. Futhermore, the creators should think about at least one or two 

types of whole-grain pasta with different sauces that complement the taste of pasta (Dipietro et 

al., 2005). 

Desserts without refined sugar are aimed at: people who want to lose weight, people who 

suffer from diabetes or are conscious enough to avoid unnecessary and unhealthy foodstuff in 

everyday nutrition. The main factor should be the amount of carbohydrates – it should be 

reduced compared to the desserts not intended for dietetic nutrition. This can be achieved by 

substituting sucrose for fructose (i.e. fruit sugar) whose sweetness level is 1,3 times higher in 

comparison to sucrose. Thus, less fructose is necessary to achieve the same level of sweetness, 

while at the same time the product has lower energy value. The substitute for fructose can be 

sorbitol, mannitol and xylitol. The menu can thus contain various whole-grain pastries with dry 

fruit, honey, barley malt, nuts, etc (Gagić et al., 2011). 

Introducing products without trans-fat and reducing saturated fatty acids has become 

extremely necessary, since the mentioned food components already have a bad image and the 

science claims them to be unhealthy. The fact is that there are a lot of products on the market 

with a lower fat or that are fat-free. However, this does not mean that the food is dietetic because 

many products contain large amounts of carbohydrates. 

Taking into account that guests are constantly warned by medical experts how important it is 

to include omega 3 and omega 6 fatty acids in everyday nutrition, creators of menus should also 

pay attention to this fact and choose foodstuff that contain these acids. This can be achieved by 
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using cold-pressed linen, pumpkin or sesame oil and including different type of fish, such as 

marckerel, herring, salmon, sardines, lake trout or tuna (Gagić et al, 2012). 

Gluten free dishes are the most modern trend for the restauraters who tend to pay attention to 

people who suffer from celiac disease or gluten intolerance. Gluten is a protein found in some 

types of cereals (wheat, rye and barley) (Barbarić, 2008). A Canadian research targeted 2681 

people who have this disease and 54% of them stated that they avoid going to restaurants. After 

being asked what would make their lifestyle better, almost half of them (49%) answered that 

that would be the choice of gluten free dishes in the restaurants (Rashid, 2005). 

The introduction of vegetarian meals is becoming more common. People become vegetarians 

for many reasons, including health, religious convictions, concerns about animal welfare or the 

use of antibiotics and hormones in livestock, or a desire to eat in a way that avoids excessive 

use of environmental resources. Some people follow a largely vegetarian diet because they 

cannot afford to eat meat. Vegetarianism has become more appealing and accessible, thanks to 

the year-round availability of fresh produce, more vegetarian dining options, and the growing 

culinary influence of cultures with largely plant-based diets. Strictly speaking, vegetarians are 

people who do not eat meat, poultry, or seafood. But people with many different dietary patterns 

call themselves vegetarians, including the following: 

Vegans (total vegetarians): Do not eat meat, poultry, fish, or any products derived from 

animals, including eggs, dairy products, and gelatin. 

Lacto-ovo vegetarians: Do not eat meat, poultry, or fish, but do eat eggs and dairy products. 

Lacto vegetarians: Eat no meat, poultry, fish, or eggs, but do consume dairy products. 

Ovo vegetarians: Eat no meat, poultry, fish, or dairy products, but do eat eggs. 

Partial vegetarians: Avoid meat but may eat fish (pesco-vegetarian, pescatarian) or 

poultry (pollo-vegetarian) (http://www.health.harvard.edu). 

Organic food - while there exist variable and contested definitions for what constitutes organic 

food, the United States Department of Agriculture defines organic foods as those ‘‘produced 

without using most conventional pesticides, fertilizers made with synthetic ingredients or 

sewage sludge, bioengineering or ionizing radiation.’’ There is insufficient evidence in the 

medical literature to support claims that organic food is safer or healthier than conventional 

food. While there may be some differences in the nutrient and anti-nutrient contents of 

organically and conventionally produced food, the variable nature of food production and 

handling makes it difficult to generalize results. Claims that organic food tastes better are not 

generally supported by evidence (Lee et al., 2013).  

The macrobiotic diet consists of five categories of foods (with recommended weight 

percentage of total food consumed):  

Whole cereal grains (40%-60%), including brown rice, barley, millet, oats, wheat, corn, rye, 

and buckwheat; and other less common grains and products made from them, such as noodles, 

bread, and pasta. 

Vegetables (20%-30%), including smaller amounts of raw or pickled vegetables—preferably 

locally grown and prepared in a variety of ways.  

Beans (5%-10%), such as azuki, chickpeas, or lentils; other bean products, such as tofu, tempeh, 

or natto.  

Regular consumption of sea vegetables, such as nori, wakame, kombu, and hiziki—cooked 

either with beans or as separate dishes.  

Foods such as fruit, white fish, seeds, and nuts—to be consumed a few times per week or less 

often. 

According to Michio Kushi, who is probably the world’s best-known proponent of 

macrobiotics, macrobiotics is “the universal way of life with which humanity has developed 

biologically, psychologically, and spiritually and with which we will maintain our health, 

happiness, and peace.” This definition shows how the word “macrobiotics” has come to mean 
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more than just a way of eating: Macrobiotics is also a philosophy and a cultural movement 

(Horomitz, 2002).  

 

3 METHODS 
 

 

Getting acquainted with a written food offer in the wellness centers on the territory of Serbia 

and Slovenia was carried out through the collection of written resources of gastronomic offer 

of these centers. The information was collected by email correspondence or by talking in person 

to the general managers of the centres. 

Ten menus from Serbia and Slovenia were collected. According to the information obtained 

after the analysis, the following facts have been determined: 

 the character of the written offer in Serbian and Slovenian wellness centress 

 the structure of the written offer in wellness centres (types of menus). 

According to the result of the analysis, vegeterian menu was chosen as a specialty menu, since 

its characteristics match the principles of the modern wellness nutrition. Two chosen vegeterian 

menus (one from Serbia, the other from Slovenia) were analysied for their nutritional values.  

According to the recipes of the each dish from the chosen menus, we have collected data 

concerning the single ingredients, the amount and type of heat treatment. 

The data concerning the amount of macronutritients and micronutritients in the analysied food 

ingredients were collected based on the database of the nutritional value of foodstuff 

(http://nutritiondata.self.com). The facts of the nutritional value of the foodstuff that most 

closely matches the food from the chosen menus were taken into account. On the basis of the 

systematized data of the nutritional value of single ingredients, we have reached the total 

estimate of nutritional values for all the menus.  

Obtained values were compared with the values recommended for the daily intake of single 

ingredients given by the Regulation on Food Labelling and Advertising (Official Gazette RS, 

no. 85/2013). Taking into account the results of the analysis, the mistakes and deficiencies of 

the menus were pointed out. Also, it was suggested which foodstuff would be necessary to be 

replaced or included, in order to achieve a well-balanced menu.  

 

4 RESULTS AND DISCUSSION  
 

 

The analysis of the written food offer of the wellness centres in Serbia and Slovenia showed 

that most wellness centres (90%) offer the usual dishes and do not offer any special wellness 

product. One half of the centres offers the regular menu, while the other half also has the daily 

menu, next to the regular one. The regular menus are the usual (national or combined). Taking 

into account the structure of the written offer in all the wellness centres, the situation is similar 

in both countries. However, menus in Slovenian wellness centres are of better quality and 

content. 

The specialty menus analysed from both Serbia and Slovenia were vegeterian. Menus from both 

countries belong to the type of ovo-lacto vegeterian menus, since they do not contain meat and 

fish, but do contain egg and milk. Furthermore, according to the complexity, both daily menus 

are simple, since they contain just the main parts of the meal: soup, main meal with the side 

dish, salad and dessert. As already mentioned above, the preparation of vegeterian meals is one 

of the modern trends of wellness users’ nutrition.  

For the sake of the research and comparative analysis of the daily menus in the wellness centres 

in Serbia and Slovenia, the available specialty vegeterian menus were chosen. The content of 

the menus and the each dish is presented in the Table 1.  
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Table 1: Structure of menus and single dishes 

Menu from Serbia 

Pumpkin pottage with curry and cinnamon Sataraš with forest mushrooms 

Ingredients Amount(g) Ingredients Amount(g) 

Pumpkin 60 Mushrooms 80 

Potato 40 Onion 20 

Onion 40 Pepper 20 

Curry 1 Tomato 40 

Cinnamon 1 Oil 5 

Parley 3 Parley 1 

Oil 10 Salt 1 

Water 150   

Cucumber salad with apple cider vingear, mint and 

black sesame seeds 

Frut carpaccio with balsamico dressing 

Ingredients Amount(g) Ingredients Amount(g) 

Cucumber 80 Peaches 25 

Garlic 3 Figs 25 

Cream cheese 10 Pineapple 25 

Olive oil 10 Kiwi 20 

Mint 5 Mango 20 

Salt 1 Balsamico dressing 10 

Apple cider vinegar 10   

Black sesame seeds 3   

Menu from Slovenia 

Marinated zucchini and roasted pepper with tofi soy Cream soup of asparagus with parmesan dumplings 

Ingredients Amount(g) Ingredients Amount(g) 

Zucchini 60 Asparagus 50 

Pepper 50 Carrot 20 

Tofu 20 Potato 20 

Olive oil 15 Bay leaf 1 

Basil 3 Thyme 1 

Salt 1 Parmesan 15 

Orange 30 Egg 10 

Parley 2 Water 150 

Buckwheat porriage, noodles, mushrooms, slices of 

goat cheese 

Honey pie with vanilla ice-cream and pumpkin seeds 

Ingredients Amount(g) Ingredients Amount(g) 

Buckwheat 50 Butter 15 

Noodles 50 Flour 30 

Mushrooms 30 Sugar 12,5 

Goat cheese 15 Milk 6,5 

Onion 20 Honey 12,5 

Olive oil 5 Vanilla ice-cream 20 

Salt 1 Pumpkin seeds 4 

 

It is immediatelly noticeable that the menu from Serbia mostly contains vegetables and fruit, 

while the menu from Slovenia also contains certain amount of cereals and dairy products. Thus, 

although both menus are vegeterian, there are certain differences in the content responsible for 

their different nutritional characteristics.  
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The following tables show the amount of macro and micronutritients in each of the two menus. 

The tables also show the recommended daily intake for each nutritient, and the percent of the 

recommended daily intake present in each menu.  

 
Table 2: The amount of macronutrients in menus 

Macronutrients 
Recommended 

Daily Intake (g) 

Menu 1: 

Values (g) 

Menu 1: 

Percentage of 

reccomended (%) 

Menu 2: 

Values (g) 

Menu 2: 

Percentage of 

reccomended 

(%) 

Protein 50 7,58 15,2 28,77 57,5 

Total Fat 70 29,45 42,1 52,19 74,6 

Total Carbohydrate 260 47,99 18,5 83,37 32,1 

 

Since the daily menu offers only one meal (in this case lunch), it is expected that this meal 

contains the highest amount of the nutritients necessary for a daily intake. 

The table 2 shows that the manu from Slovenia contains higher amounts of proteins, fats and 

carbohydrates, while the menu from Serbia contains more fibre and moisture. Taking into 

account the differences between the content of these menus, this result is expected. Separate 

analysis of the two daily menus leads to the following conclusions: 

Menu from Sebia contains low amount of proteins, less than 8g, that is, around 15% of the 

recommended daily intake. This is the insufficient amount of proteins present in a main meal, 

even if we take into account that this is the daily menu that does not contain meat. The amount 

of proetins should be higher in order to satisfy the necessary amounts a body needs. There is 

also a deficiency in carbohydrates, only one-fifth of the recommended daily intake. The amount 

of fats is satisfactory for one meal, equalling 42% of the recommended daily intake. 

Menu from Slovenia contains more of these macronutritients, which means that this menu is in 

accordance with the recommended daily intakes. The only remark is that the amount of fat is 

higher, equalling three-quarters of the recommended daily intake.  

When it comes to the energy value of food, it is recommended to take 40% of the total daily 

calorie intake for lunch, while the recommended daily energy intake should be around 2000kcal 

or 8400 KJ (Regulation on Food Labelling and Advertising, Official Gazette RS, 85/2013). This 

is not the strict rule, there can be exceptions depending on the circumstances. Energy needs 

depend on many factors such as age, sex, physical fitness, the muscle tissue, body temperature 

and whether the body is still growing. Pregnancy, breast-feeding, menstrual cycle, illnesses, 

infections, length of sleep, the amount of food taken and hormone levels are additional factors 

(Novaković et al., 2002).  

According to the data from the above mentioned Regulation, 1g of protein produces 4 kcal or 

17 KJ, 1g or carbo-hydrates also produces 4 kcal or 17 KJ, while 1g of fat produces 9 kcal or 

37 KJ of energy. Thus, it is easy to determine that the menu from Serbia contains energy value 

of 488 kcal, that is 24,4% of recommended daily needs, while the menu from Slovenia contains 

918 kcal, that is 45,9% of recommended daily calorie intake. 

Significant difference in the energy value is noticeable when these two menus are compared. 

However, both of them are more or less in accordance with the recommended energy value 

necessary for one meal – the first one has a bit lower, while the other has a bit higher level of 

calories. This means that the daily menu with the lower calorie value would be recommended 

to the users of wellness centres who want to lose weight, while the other menu, with the higher 

energy value, would be recommended to those who want to keep fit.  

The amount of minerals in the analysed menus is presented in table 3. This table also shows the 

percentage of each mineral in relation to its recommended daily dose.  
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Table 3: The amount of micronutrients in menus 

Minerals 
Recommended 

Daily Intake 

Menu 1: 

Values 

Menu 1: 

Percentage of 

reccomended (%) 

Menu 2: 

Values 

Menu 2: 

Percentage of 

reccomended 

(%) 

Calcium (mg) 800 153,03 19,1 528,67 66,1 

Iron (mg) 14 6,95 49,6 8,37 59,8 

Magnesium (mg) 375 81,59 21,8 138,93 37,0 

Phosphorius (mg) 700 226,51 32,4 568,77 81,3 

Potassium (mg) 2000 1243,48 62,2 949,44 47,5 

Zinc (mg) 10 1,95 19,5 3,57 35,7 

Copper (mg) 1 1,01 101,2 0,84 83,7 

Manganese (mg) 2 1,17 58,7 1,65 82,3 

Selenium (mcg) 55 3,94 7,2 30,87 56,1 

 

After comparing these two menus according to the minerals present, significant differences are 

also noticeable. Separate analysis of the menus shows that there are deviations from the 

recommended values of some minerals. Menu from Serbia contains a significantly higher 

amount of copper, whose value in only one meal exceeds the total recommended daily intake, 

that is, more than 100%. On the other hand, menu from Serbia does not contain enough 

selenium, only 7% of the recommended daily intake. Other minerals in deficiency are: calcium, 

magnesium and zink. Menu from Slovenia contains better structure of the minerals and there 

are no significant deviations from the recommended values. There is mostly magnesium and 

zink deficiency when compared to their recommended daily dose. 

Table 4 shows the amount of vitamins present in the menus, as well as the percent of the 

recommended daily value for each vitamin. 

 
Table 4: The amount of vitamins in menus 

Vitamins 
Recommended 

Daily Intake 

Menu 1: 

Values 

Menu 1: 

Percentage of 

reccomended 

(%) 

Menu 2: 

Values 

Menu 2: 

Percentage of 

reccomended 

(%) 

Vitamin A (mcg) 800 1276,36 159,5 1891,84 236,5 

Vitamin C (mg) 80 83,91 104,9 68,77 85,0 

Vitamin E (mg) 12 9,45 78,7 5,57 46,4 

Vitamin K (mcg) 75 95,26 127,0 127,04 169,4 

Thiamin (mg) 1,1 0,25 22,9 0,46 41,8 

Riboflavin (mg) 1,4 0,39 27,9 0,6 43,1 

Niacin (mg) 16 5,7 35,6 4,95 30,9 

Vitamin B6 (mg) 1,4 0,6 42,7 0,52 37,4 

Folate (mcg) 200 84,63 42,3 179,04 89,5 

Vitamin B12 (mcg) 2,5 0,09 3,6 0,62 24,7 

Pantothenic Acid(mg) 6 2,75 45,9 2,94 48,9 

 

Both menus are rich in vitamins, especially single vitamins such as A and K, which in both 

menus are present much more than it is recommended for a daily intake. Menu from Serbia also 

has more vitamin C, over the recommended daily intake. Deficiency in Vitamin B12, as well 

as Tiamin and Riboflavin is present. Menu from Slovenia, besides higher values of vitamin A 

and K, also contains more vitamin C and Folate. However, they do not exceed the recommended 

daily intake. Vitamin B12 is in this menu also in deficiency. 
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Based on the results given, it can be concluded that the menu from Slovenia contains much 

better nutritional values than the one from Serbia. From that reson, the menu from Serbia should 

be changed so that it at least matches the minimum recommended nutritional values necessary 

for one meal. The deficiency of the important nutritients in this menu derives from the fact that 

it is a vegeterian menu that does not contain meat or fish. However, it is possible to achieve a 

proper balance with some other foodstuff, which is proved by the well-balanced menu from 

Slovenia.  

The determined deficiency in the menu from Serbia can be corrected by adding the foodstuff 

that contain the necessary nutritients. The macronutritients that are in deficiency in this menu 

are proteins and carbo-hydrates, while the micronutritients deficiency includes: calcium, 

magnesium, zink, selenium, thiamin and vitamin B12.  

The first suggestion is to add the foodstuff from the group of nuts and seeds. A good choice of 

nuts and seeds could be: pumpkin seed, sunflower seed and peanut. The supplement of these 

foodstuff in the menu would overcome protein, selenim and zink deficiency. 

Carbo-hydrates and magnesium deficiency could easily be solved by adding vegetables and 

fruit, which is quite easily achievable in the case of vegeterian menu. This menu contains a 

large amount of vegetables and fruits. However, they are not well-balanced. This just proves 

that the nutritional analysis was not done while planning this menu.  

Calcium and vitamin B12 deficiency in this menu could be solved by adding dairy products and 

eggs. Since this is not strictly vegan menu, milk and eggs can be added, in moderate amounts, 

in order to obtain a well-balanced meal.  

Wheat germs contain a lot of thiamin, therefore, that would be a suggestion for dealing with the 

problem of deficiency of this vitamin.   

 

5 CONCLUSIONS 
 

 

The analysis of the written food offer in Serbia and Slovenia has led to a convincing conclusion 

that there is a poor offer of specialized menus in wellness centres on the territory of both 

countries, that is, the menus that would suit the modern trends in nutrition of wellness users. In 

most cases, the traditional restaurant menu is on offer.  

When it comes to the specific vegeterian menus that were the subject of the analysis in this 

research, it is concluded that the menu from Slovenia is of much better quality and content than 

the one from Serbia. The menu from Slovenia contains an excellent choice of foodstuff, and 

therefore, the well-balanced amount of macro and micro nutritients necessary and 

recommended for one meal. On the other hand, the menu from Serbia is in deficiency of the 

important nutritients, such as: proteins, carbo-hydrates, calcium, magnesium, zink, selenium, 

tiamin and vitamin B12.  

The character and structure of the written food offer in wellness centres in Serbia and Slovenia 

should be made better by following modern trends in nutrition of wellness users that derive 

from the changes in modern lifestyle. Changes should be made concerning the content of the 

menus, especially those from Serbia. This can be acomplished by using nutritional analysis and 

well-balanced choice of foodstuff while planning the content of the menus.  

 

This work was supported by the Project III 46001, financed by the Ministry of Education, 
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Povzetek 

Zaznavanje in poznavanje informacij v označbah živil je ključnega pomena za ozaveščanje 

potrošnikov o označbah kakovosti hrane. Zaznavanje in poznavanje slovenskih potrošnikov o 

živilih z zaščiteno označbo porekla (ZOP) in z zaščiteno geografsko označbo (ZGO) smo 

ugotavljali na podlagi vprašalnikov, poslanih po pošti reprezentativnemu vzorcu potrošnikov v 

letu 2014, in prek spleta v letu 2016. Vrnjenih in v celoti izpolnjenih je bilo 333 vprašalnikov v 

letu 2014 in 650 vprašalnikov v letu 2016. Statistična analiza obeh anket je pokazala, da so 

okus, vpliv na zdravje in sestava živil glavni dejavniki, ki vplivajo na izbor potrošnikov, manj 

pa uradne označbe za ekološka živila, živila z geografskim poreklom ali z geografsko označbo 

ter z različnimi certifikati. Slovenski potrošniki so menili, da je ponudba živil z geografskim 

poreklom in z geografsko označbo v Sloveniji nezadostna ter da so ta živila boljše kakovosti in 

brez GSO. Glavne pomanjkljivosti takih živilskih izdelkov so bili visoka cena, slaba ponudba in 

neustrezen način prodaje. 

Ključne besede: potrošniki, živila, geografsko poreklo, geografska označba, poznavanje, 

percepcija 
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Abstract 

Consumer perception and understanding of food label information is of key importance in 

raising consumer awareness of food quality labels. The perception and understanding of 

Slovenian consumers of foods with protected geographical indication (PGI) and protected 

designation of origin (PDO) was determined by a questionnaire distributed to a representative 

sample of Slovenian consumers by regular mail in 2014, and via internet in 2016. A total of 

333 fully completed questionnaires were returned in 2014, and 650 fully completed 

questionnaires were returned in 2016. Statistical analysis of the two surveys showed that the 

principal factors influencing consumer selection were the taste, impact on health, and 

composition of foods, and that less important factors were the official designations of organic 

foods, foods with geographical indication or designation of origin, and with different 

certificates. Slovenian consumers maintained that the supply of foods with geographical 

indication and designation of origin in Slovenia was deficient, and that such foods were of 

better quality and without GMOs. The principal shortcomings of such food products were their 

high price, poor supply, and deficient sales methods.  

Keywords: consumers, foods, designation of origin, geographical indication, understanding, 

perception 

 

1 UVOD 
 

 

Kakovost in raznovrstnost pridelave ter predelave hrane sta v Evropi pomembni prednosti, ki 

proizvajalcem Evropske Unije (EU) dajeta konkurenčno prednost in pomembno prispevata k 

njeni nesnovni kulturni in gastronomski dediščini (Welz, 2015). Evropska komisija je 

opredelila prednostne naloge svoje politike v sporočilu z naslovom “Evropa 2020: Strategija za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast”, ki vključuje cilje v zvezi z doseganjem konkurenčnega 

gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah, ter spodbujanje gospodarstva z visoko 

stopnjo zaposlenosti, ki bi zagotovilo socialno in ozemeljsko kohezijo. Zato mora politika 

kakovosti hrane pridelovalcem in predelovalcem hrane zagotoviti ustrezna orodja za lažjo 

prepoznavnost in promocijo tiste hrane, ki ima posebne značilnosti, ter hkrati zaščititi 

pridelovalce in predelovalce na eni strani ter potrošnike na drugi strani pred nepoštenimi 

praksami. Že v letu 1993 je v EU pričela veljati zakonodaja, ki zagotavlja zaščito kmetijskih 

pridelkov oziroma živil, pridelanih ali predelanih znotraj določenih geografskih območij ali 

narejenih po tradicionalnem receptu ali tradicionalne sestave. Zakonodaja spodbuja raznolikost 

kmetijske proizvodnje, ohranjanje izdelkov oziroma živil, ki imajo določene lokalne značilnosti 

ter povečuje zaupanje in pričakovanja potrošnikov do izdelkov, ki zagotavljajo zadovoljstvo in 

užitek ter ustrezajo njihovim željam po kakovosti, avtentičnosti, izvoru porekla ter okusu in 

všečnosti (Van der Lans in sod., 2001; Verhees in sod., 2010). Zaščiteni proizvodi se od 

sorodnih razlikujejo po določenih značilnostih glede proizvodnje in/ali sestave, pridelovalci in 

predelovalci morajo upoštevati predpisana pravila proizvodnje, hkrati pa so proizvodi 

podvrženi strogi dodatni kontroli certifikacijskega organa. Da bi na eni strani omogočili 

proizvajalcem tradicionalnih izdelkov konkurenčno prednost v primerjavi s podobnimi 

generičnimi izdelki, na drugi strani pa potrošnikom omogočili lažjo prepoznavnost zaščitenih 

izdelkov ter večjo varnost pred potvorbami, je Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj (DG 

AGRI) sprejel 14. decembra 2012 novo Uredbo EU št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in 

sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, ki je začela veljati 4. januarja 2013. 

Navedeno uredbo dopolnjujeta Uredba (EU) št. 664/2014 v zvezi z določitvijo simbolov Unije 

za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne 

posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru in Uredba (EU) št. 668/2014 o pravilih za 

uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti 
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kmetijskih proizvodov in živil. Politika zaščite posebnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

definira območje proizvodnje, izboljšuje življenjski standard na teh območjih, podpira 

oblikovanje pridelovalnih in predelovalnih poti ter ovrednoti človekovo znanje in delo (London 

Economics, 2008). Herrmann in Teuber (2011) navajata, da shema kakovosti kmetijskih in 

živilskih proizvodov ter zaščita njihovih imen pred zlorabo pridelovalcem in predelovalcem 

omogoča konkurenčno prednost v primerjavi s pridelovalci in predelovalci konvencionalnih 

živil. Zaščitena živila so zaradi lastnosti in proizvodnje dražja od podobnih konvencionalnih 

živil. Zato je za njihovo uspešno trženje in prodajo na trgu ključnega pomena poznavanje in 

prepoznavanje živil ter razumevanje potrošnikovih nakupnih odločitev. 

Izkušnje iz Evrope kažejo, da imajo zaščiteni kmetijski proizvodi in živila v EU pozitiven 

ekonomski učinek (proizvodnja, cene, donosnost, razporeditev dohodka in turizem), pozitivni 

učinek na delovna mesta (kvalifikacija, preprečevanje praznjenja podeželja in selitve v mesto), 

pozitivni učinek na ohranjanje tradicije (kakovost, tradicionalno znanje in izkušnje, ohranjanje 

kulturne dediščine) in pozitivni učinek na okolje (biodiverziteta, ohranjanje okolja in 

podeželja). Sheme kakovosti so pomembne za bodoči razvoj kmetijstva in podeželja v Sloveniji 

in v EU. Za večji ekonomski uspeh je potrebno spodbujati skupine proizvajalcev ter izboljšati 

prodajne poti zaščitenih živil, upoštevajoč dobro prakso uspešnih držav na tem področju, kot 

so Francija, Italija in Španija (Becker, 2009). Pri uspehu je pomemben odnos in znanje 

potrošnikov do navedenih živil (Bonnet in Simioni, 2001). Van Ittersum (2001) navaja 

potrošnikovo visoko zaupanje v izdelek, ki je povezano z njegovim prepričanjem ter 

spoštovanjem do pokrajine, s katero je proizvod oziroma živilo povezano. Bolj ko je potrošnik 

pokrajini naklonjen, večja je njegova naklonjenost izdelku (Barjolle in Sylvander, 2000). Izvor, 

proizvodni način, vpliv živila na zdravje in možni načini za nakup so pomembni dejavniki pri 

odločitvah za nakup (Klopčič in sod., 2010, 2013). Pri določenih vrstah hrane je izvor porekla 

izdelka skoraj tako pomemben kot blagovna znamka, v nekaterih primerih pa celo bolj (Van 

Ittersum, 2003, 2007; Verlegh in sod., 2005; Breznik in sod., 2006).  

Namen prispevka je predstaviti rezultate raziskave, ki kažejo odnos slovenskih potrošnikov do 

zaščitenih živil. Podobne raziskave so bile v Slovenije že narejene pred letom 2008 (Juvančič, 

2012), smiselno pa jih je v določenih časovnih zamikih ponoviti, kajti navade potrošnikov se s 

časom spreminjajo. Na kar opozarjata tudi Grunert in Aachmann (2016), ki navajata, da so 

spremembe nakupovalnih navad lahko posledica politike držav članic in promocijske aktivnosti 

povezane z osveščanjem in izobraževanjem potrošnikov o živilih. 

 

2 MATERIAL IN METODE DELA  
 

 

V raziskavo smo vključili dva vprašalnika, ki sta bila posredovana eni skupini potrošnikov v 

letu 2014 po pošti in drugi skupini potrošnikov v letu 2016 po spletu. Na podlagi 

reprezentativnega vzorca slovenskih potrošnikov, pridobljenega od Statističnega urada 

Republike Slovenije, smo v letu 2014 k sodelovanju povabili 2.000 potrošnikov starejših od 18 

let. Vrnjenih in v celoti pravilno izpolnjenih je bilo 333 vprašalnikov. Spletno anketo z enakimi 

vprašanji je v letu 2016 izvedlo podjetje GfK Slovenija, ki je podružnica skupine GfK, ene 

izmed vodilnih globalnih tržno-raziskovalnih podjetij. Podjetje GfK Slovenija je vprašalnik 

poslalo anketirancem iz območja celotne Slovenije. Anketiranje je potekalo v decembru 2016. 

Spletni vprašalnik je v celoti izpolnilo 650 udeležencev, ki glede na spol, regijo in starost v 

razponu med 18 in 65 let predstavljajo reprezentativen vzorec za slovensko populacijo.  

Pomembnost dejavnikov pri nakupu živil je bilo merjeno z 19 dejavniki: okus, vpliv na zdravje, 

sestavine, vpliv na razpoloženje/počutje, vsebnost aditivov (E-jev), poznavanje živila, država 

proizvodnje – poreklo, surovine, pridelane na naravi prijazen način (manjša uporaba pesticidov 

in gnojil, brez gensko spremenjenih organizmov), proizveden z načeli dobre kmetijske prakse, 
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proizveden v skladu z etičnimi načeli, cena, enostavnost priprave, vključenost informacije o 

hranilni vrednosti, znak ekološke pridelave, znak zaščite proizvoda z geografskim poreklom ali 

z geografsko označbo na nacionalnem oz. EU nivoju, znak posebne kakovosti (certifikat 

kontrole, nagrade, priznanja,…), blagovna znamka, vrsta embalaže, način pakiranja in rok 

uporabe. Anketiranci so pomembnost posameznih dejavnikov ocenjevali na skali od 1 (sploh 

ni pomemben) do 7 (zelo pomemben) točk. Pomembnost dejavnikov je bila dodatno merjena z 

vprašanjem »Kateri dejavniki vplivajo na izbiro pri nakupu lokalno tipičnih zaščitenih živil z 

geografskim poreklom ali z geografsko označbo?», pri katerem so bili anketiranci povabljeni, 

da posamezne atribute razvrstijo glede na pomembnost od 1 do 10. Na prvo mesto so uvrstili 

najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na izbor oziroma nakup živila z zaščitenim geografskim 

poreklom ali z zaščiteno geografsko označbo in na 10. mesto najmanj pomemben dejavnik. 

Vprašalnika sta se med leti med seboj razlikovala v treh vprašanjih. In sicer v letu 2014 smo 

anketirance vprašali, kako rok uporabnosti izdelka, sezona ponudbe in vrsta embalaže vplivajo 

na nakup, ki so se uvrstili med nepomembne. Zato smo v letu 2016 zamenjali ta vprašanja z 

vprašanji: kako sestava živila, izkušnja s proizvodom in poznavanje proizvoda vpliva na 

odločitev pri nakupu. 
Da bi dobili tudi vpogled v ovire pri nakupu zaščitenih živil smo v letu 2016 anketirance tudi 

vprašali »Kateri dejavniki v povezavi z zaščitenimi lokalno tipičnimi živili z geografskim 

poreklom ali z geografsko označbo otežujejo odločitev glede nakupa oziroma kakšne so 

prepreke za pogostejše uživanje zaščitenih živil?« Dejavnike so anketiranci ocenili na lestvici 

od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno) točk. 

V programu SPSS (SPSS, 2015) smo pridobljene podatke iz anket statistično obdelali. 

Izračunali smo osnovne frekvence, srednje vrednosti in standardne odklone. 

 

3 REZULTATI 
 

 

V preglednici 1 prikazujemo pomembnost glavnih atributov za nakup živil za leti 2014 in 2016. 

Rezultati kažejo, da so okus živila (6,34 točke vs 6,37 točke), vpliv hrane na zdravje (6,08 točke 

vs 6,03 točke) in naravne sestavine živila (6 točk) najpomembnejši dejavniki pri nakupu živil 

tako v letu 2014 kot tudi v letu 2016. Tudi v letu 2007 (Juvančič, 2012) so anketiranci na prvo 

mesto pri izboru živila postavili njegov okus (6,57 točk), medtem ko so na drugo mesto uvrstili 

rok trajanja živila, na tretje pa ceno izdelka. Podobno je bilo ugotovljeno že v predhodnih 

raziskavah (Klopčič in sod., 2010). 

Prav tako je potrošnikom pomembno, da živilo ugodno vpliva na razpoloženje in počutje ter ne 

vsebuje aditivov. Pomembnost vsebnosti aditivov v živilih pri nakupu se z leti povečuje, v letu 

2007 je bila ocena 4,64 točke (Juvančič, 2012), v letu 2014 pa se je ocena zvišala za 1,15 točke 

na 5,79 točke, kar pripisujemo čedalje večji ozaveščenosti javnosti o aditivih v živilih in 

njihovemu učinku na zdravje ljudi (Murn in sod., 2015). Poreklo, okolju in naravi prijazen način 

kmetovanja, enostaven način priprave, cena in uporaba dobre kmetijske prakse so srednje 

pomembni atributi pri odločitvi za nakup. Med najslabše ocenjenimi dejavniki so vrsta 

embalaže, blagovna znamka, oznaka posebne kakovosti in oznaka z uradnim znakom zaščite 

proizvoda z geografskim poreklom ali geografsko označbo na nacionalni in evropski ravni. Do 

takšnih sklepov med slovenskimi potrošniki je prišla tudi Juvančič (2012), ki je ugotovila, da 

je oznaka posebne kakovosti dobila najnižjo oceno 3,98 točk.  
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Preglednica 1: Pomembnost dejavnikov pri nakupu živil (x̄±SD)na osnovi vprašalnikov v letu 2014 in 

2016  

Dejavnik 2014 (n = 333) 2016 (n = 650) 

 x̄ SD x̄ SD 

Okus 6,34 0,85 6,37 0,93 

Da ugodno vpliva na moje zdravje 6,08 1,15 6,03 1,16 

Da vsebuje naravne sestavine 6,00 1,23 6,00 1,23 

Da ugodno vpliva na moje razpoloženje/počutje 5,86 1,30 5,71 1,36 

Vsebnost aditivov (E-jev) 5,79 1,60 5,76 1,56 

Rok uporabe 5,76 1,30 5,63 1,48 

Poznavanje živila  5,70 1,26 5,80 1,23 

Država proizvodnje - poreklo 5,63 1,61 5,62 1,49 

Surovine, pridelane na naravi prijazen način 
(manjša uporaba pesticidov in gnojil, brez gensko 

spremenjenih organizmov …) 

5,61 1,49 5,66 1,46 

Da je proizveden v skladu z načeli dobre kmetijske 

prakse 
5,19 1,66 5,46 1,46 

Da je proizveden v skladu z etičnimi načeli 5,17 1,67 5,41 1,58 

Cena 5,11 1,38 5,70 1,32 

Da ga je mogoče enostavno pripraviti 4,86 1,60 5,14 1,52 

Informacija o hranilni vrednosti 4,86 1,65 5,04 1,68 

Da ima uraden znak ekološke pridelave 4,72 1,71 4,94 1,72 

Da ima uraden znak zaščite proizvoda z 

geografskim poreklom ali z geografsko označbo na 

nacionalnem oz. EU  

4,67 1,70 4,97 1,72 

Oznaka posebne kakovosti (certifikat kontrole, nagrade, 

priznanja …) 
4,59 1,72 5,06 1,59 

Blagovna znamka 4,38 1,73 4,24 1,64 

Vrsta embalaže, način pakiranja 3,95 1,63 4,37 1,60 

*1  ̶  sploh ni pomemben, 7  ̶  zelo pomemben, x̄  ̶  povprečna vrednost, SD  ̶ standardni odklon 

 

Najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za nakup živila je njegova kakovost (preglednica 2). 

Kakovost živila je na prvo mesto v letu 2014 uvrstilo 27,3 % anketirancev (3,94 točke) in 

18,3 % v letu 2016 (4,35 točke). V letu 2014 sledi na drugem mestu okus izdelka s povprečno 

oceno 4,30 točk in na tretjem mestu cena izdelka z oceno 4,42 točk. Medtem ko je v letu 2016 

na drugem mestu cena izdelka (4,61 točke) in na tretjem njegov okus (4,79 točke). Med manj 

pomembne dejavnike so anketiranci v letu 2014 uvrstili embalažo izdelka, sezono ponudbe in 

znak zaščite izdelka, v letu 2016 pa blagovno znamko, znak zaščite izdelka in proizvajalca. 

Rezultati za leto 2016 kažejo, da so pri nakupu živila potrošniku pomembne izkušnje z živilom 

(4. mesto) in poznavanje sestave živila (5. mesto). Rezultati so podobni ugotovitvam raziskave 

iz leta 2007 (Juvančič, 2012), kjer so anketiranci največji pomen pri nakupu živil pripisali 

okusu. 
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Preglednica 2: Pomembnost dejavnikov pri nakupu živil z zaščitenim geografskim poreklom ali z 

zaščiteno geografsko označbo – razvrščeni od 1 (najbolj pomemben) do 10 (najmanj pomemben) 

Dejavnik 2014 (n = 333) 2016 (n = 650) 
 

x̄ SD x̄ SD 

Kakovost  3,94 2,98 4,35 2,80 

Okus 4,30 2,70 4,79 2,75 

Cena 4,42 2,85 4,61 2,93 

Znak zaščite (ZOP/ZGO) 6,40 2,50 6,47 2,93 

Proizvajalec 5,23 2,43 6,13 2,59 

Blagovna znamka 5,97 2,23 6,92 2,79 

Država / regija izvora 4,86 2,71 5,42 2,94 

Embalaža 7,17 2,84   

Sezona ponudbe (prazniki) 6,50 2,96   

Rok uporabnosti 6,03 2,90   

Sestava živila (sestavine)   5,38 2,67 

Izkušnje s tem proizvodom   5,37 2,75 

Poznavanje proizvoda   5,54 2,50 

*1 - najpomembnejši dejavnik, 10 - najmanj pomemben dejavnik, x̄ - povprečna vrednost,  

  SD - standardni odklon 

 

Preglednica 3 kaže, da potrošniki v največji meri vidijo prepreko v visoki ceni proizvoda (3,82 

točke) in nedostopnosti zaščitenih proizvodov na trgu (3,53 točke). 37,2 % anketirancev 

ugotavlja, da premajhno vedenje o bistvu zaščitenih izdelkov otežuje njihov nakup, prav tako 

34,6 % anketirancev priznava, da je premajhno poznavanje zaščitenih izdelkov vzrok za ne 

nakupovanje zaščitenih izdelkov.  

 
Preglednica 3: Dejavniki, ki otežujejo nakup živil z zaščitenim geografskim poreklom ali z zaščiteno 

geografsko označbo (N=650) 

Dejavnik Povprečje SD 

Visoka cena 3,82 0,95 

Niso dostopni 3,53 0,88 

Premalo vem o bistvu navedenih živil 3,27 0,85 

Ne verjamem v dodano vrednost teh živil 2,99 0,90 

Ne poznam jih dovolj 3,18 0,92 

*1  ̶  sploh ni pomemben, 5  ̶  zelo pomemben i, x̄  ̶  povprečna vrednost, SD  ̶ standardni odklon 

 

Enotna ugotovitev ankete posredovane po pošti leta 2014 in spletne ankete posredovane leta 

2016 je bila podobna ugotovitvam v raziskavi (Juvančič, 2012). V vseh treh anketah so 

anketiranci največji pomen pri nakupu živil pripisali dejavniku okus, rok trajanja je bil označen 

kot manj pomemben dejavnik v naših dveh anketah kot tudi v anketi opravljeni leta 2007 

(Juvančič, 2012).  
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4 ZAKLJUČKI 
 

 

Na osnovi rezultatov naše študije lahko povzamemo nekaj ključnih zaključkov, ki so pomembni 

tako iz vidika izboljšanja tržne strategije kot tudi povečanja obsega proizvodnje in porabe živil 

z zaščiteno označbo porekla ter z zaščiteno geografsko označbo v slovenskem prostoru: 

 Za slovenske potrošnike je okus najpomembnejša karakteristika slovenskih živil; 

 Zdravje, sonaraven način proizvodnje (okolju in živalim prijazen način proizvodnje) in 

tradicionalen način proizvodnje (še posebej proizvedeno v Sloveniji) so zelo pomembni 

dejavniki, vendar ne vplivajo na povečanje namena nakupa; 

 Potrošniki menijo, da cena ni najpomembnejši dejavnik nakupa ter da nizke in 

konkurenčne cene malo vplivajo na njihov namen nakupa. Kljub temu pa višje cene 

živil z zaščiteno označbo porekla in z zaščiteno geografsko označbo pomenijo bistveno 

oviro pri nakupu navedenih živil;  

 Potrošniki tudi menijo, da živila z zaščiteno označbo porekla in z zaščiteno geografsko 

označbo niso dovolj prepoznavna in da so težje dostopna na trgu; 

 Obseg prodaje slovenskih živil z zaščiteno označbo porekla in z zaščiteno geografsko 

označbo lahko povečamo, če bomo uspeli o njihovi kakovosti seznaniti potrošnike. 

 

Zaradi višjih stroškov proizvodnje in potrebnih dodatnih izobraževanj ter promocij potrošnikov 

v Sloveniji je potrebno zaščitenim živilom nameniti znotraj evropskih finančnih sredstev 

ustrezne finančne ukrepe v Sloveniji tudi v prihodnje. Izboljšati je potrebno informiranje in 

izobraževanje potrošnikov o pomenu posebnih lastnosti živil z zaščiteno označbo porekla in z 

zaščiteno geografsko označbo. Smiselno pa je tudi bolj povezati trženje navedenih živil v okviru 

gostinske in turistične ponudbe. 
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Povzetek 

Zdravo, uravnoteženo prehranjevanje dokazano zmanjšuje tveganje za pojav kroničnih 

nenalezljivih bolezni in pomembno vpliva na kvaliteto življenja. Prevalenca kroničnih obolenj 

v Sloveniji je visoka. Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti in eden glavnih vzrokov 

za obolevnost in zmanjšano kakovost življenja v razvitih državah med katere se uvršča tudi 

Slovenija. Namen prispevka je prikazati primer učinkovitosti in uporabnosti mobilne aplikacije 

»Prehranski navigator«, ki upošteva smernice zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje 

ter Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja kot tudi priporočila Svetovne zdravstvene 

organizacije v okviru programa CINDI, pri usvajanju bolj zdravih prehranskih navad. Pod 

okriljem projekta »Malica ni kava in cigaret«, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno 

zavarovanje, so se pri 30 % zaposlenih v družbi Soške elektrarne Nova Gorica, ki so bili aktivno 

vključeni v projekt in so v obdobju šestih mesecev sledili priporočilom aplikacije »Prehranski 

navigator«, izboljšali tisti merjeni zdravstveni parametri, ki omogočajo oceno verjetnosti 

pojava nekaterih kroničnih nenalezljivih obolenj. 

Ključne besede: mobilna aplikacija, zdravo prehranjevanje, kronične nenalezljive bolezni. 

 

Abstract 

Healthy and balanced diet has been proven to have significant impact on the reduction of risk 

of chronic non-communicable diseases and on the health and quality of life in general. The 

prevalence of chronic diseases in Slovenia is high. Cardiovascular diseases are the leading 

cause of death and a major cause of morbidity and reduced quality of life in developed countries 

including Slovenia. The purpose of this paper is to demonstrate that the mobile application 

»Food navigator«, which follows Ministry of Health's and National institute of Public health's 

as well as the World Health Organization's dietary recommendations, is a feasible, practical 

and accurate potential alternative for assessing nutrient and energy intake. In the project 

"Brunch isn’t coffee and cigarettes", which was co-financed by the Health Insurance Institute, 

employees working for the company Soške elektrarne Nova Gorica actively participated. After 

six months follow-up significant improvements were observed. The results showed an 

improvement of measured health parameters commonly used to estimate risk factors for 

developing chronic non-communicable diseases among 30% of employees who followed the 

dietary recommendations using mobile application "Food Navigator". 

Keywords: mobile application, healthy eating, chronic non-communicable diseases. 
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1 UVOD  
 

 

Zdravo, uravnoteženo prehranjevanje dokazano zmanjšuje tveganje za pojav kroničnih 

nenalezljivih bolezni in pomembno vpliva na kvaliteto življenja. Številne raziskave ugotavljajo 

neposredno povezavo nezdravih prehranjevalnih navad s pojavom kroničnih nenalezljivih 

bolezni kot so srčno žilna obolenja, diabetes tipa 2 ter hipertenzija (Population nutrient intake 

goal., 2003: str. 5). Bolezni srca in žilja tako v svetu kot tudi v Sloveniji predstavljajo 

najpogostejši vzrok smrti in bolnišničnih obravnav (Šemerl Šelb J. 2010: str. 80). Prevalenca 

sladkorne bolezni tipa 2 v Sloveniji znaša 8,6 %. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije 

naj bi bilo leta 2030 obolelih za diabetesom tipa 2 že 370 milijonov ljudi (Jelić J. in sod. 2006: 

str. 317). Med pomembnejše dejavnike tveganja pojava kroničnih nenalezljivih bolezni sodi 

tudi prekomerna hranjenost. Zdrav življenjski slog, ki vključuje redno telesno aktivnost in 

zdravo prehranjevanje z višjim vnosom ne-škrobnih polisaharidov bogatih z vlakninami in 

nižjim vnosom energijsko bogate a hranilno revne hrane, dokazano zmanjšuje tveganja 

prekomerne hranjenosti in debelosti (Population nutrient intake goal., 2003: str. 62-63). 

Slovenija se uvršča med države, ki trpijo zaradi epidemije čezmerne prehranjenosti in debelosti. 

Po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima čezmerno telesno maso kar 55,1% 

odraslih Slovencev, 15,1% oseb je debelih (Hlastan Ribič C. in sod. 2014: str. 52), nezdravo pa 

se prehranjuje 52 % odraslih Slovencev (Hlastan Ribič C. in sod. 2012: str.33) . 

 

Ob upoštevanju bremena kronično nenalezljivih obolenj (Maučec Zakotnik J. in sod., 2012: str. 

30) ter trendom povečanja rabe mobilnih aplikacij namenjenih zdravju (Mobile apps usage. 

2015)1, je podjetje Cobit pričelo z razvojem mobilne aplikacije »Prehranski navigator«, 

inovativnega pripomočka za osveščanje o pomenu zdravega in uravnoteženega prehranjevanja, 

ki bi uporabnika vodil v izboljšanje prehranskih navad ter na tak način prispeval k zmanjševanju 

tveganj pojava kroničnih nenalezljivih obolenj in ohranjanju zdravja. Aplikacija je nastala v 

okviru projekta »Malica ni kava in cigaret«, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije z namenom promocije zdravja na delovnem mestu.  

 

2 BREME KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI V SLOVENIJI 
 

 

Prevalenca kroničnih nalezljivih bolezni v Sloveniji je visoka in znaša 70,5 % (Softić N. in sod., 

2011: str. 189). Epidemiološki podatki o obolevnosti in umrljivosti slovenskega prebivalstva 

kažejo, da bolezni srca in ožilja, rakave bolezni in druge kronične nenalezljive bolezni 

predstavljajo glavno zdravstveno breme v Sloveniji. V letu 2003 so povzročile 80 % vseh smrti. 

Prebivalci Slovenije živimo v povprečju 7 let s kronično boleznijo ali onesposobljenostjo, kar 

predstavlja 9 % celotnega pričakovanega trajanja življenja (Maučec Zakotnik J. in sod., 2012: 

str. 30). 

 

2.1 SLADKORNA BOLEZEN 

 

Med najpomembnejše determinante naraščanja incidence sladkorne bolezni štejejo obesogena 

okolja, za katera je značilna telesna nedejavnost in velika ponudba energijsko goste hrane 

(Paulin S. in sod., 2014: str. 7). Finska študija o preprečevanju sladkorne bolezni je bila ena 

prvih nadzorovanih, randomiziranih študij, ki je pokazala, da usvajanje bolj zdravih prehranskih 

                                                 
1 http://www.go-globe.com/blog/mobile-apps-usage/ 

http://www.go-globe.com/blog/mobile-apps-usage/
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navad in vključevanje telesne aktivnosti v vsakodnevno življenje zmanjša tveganje pojava 

sladkorne bolezni tipa 2 kar za 58 % (Lindström J. in sod., 2003: str. 3230). 

 

2.1.1 Breme sladkorne bolezni 
 

Leta 2004 je bila izračunana prevalenca odkrite sladkorne bolezni 4,3 %. Letno je na novo 

odkritih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 približno 4000 do 5000. Diabetologi ocenjujejo, 

da je delež neodkritih bolnikov 50 %. Po številu odkritih in neodkritih primerov sladkorne 

bolezni tipa 2, je mogoče zaključiti, da je bilo v letu 2005 bolnikov z diabetesom tipa 2 8,6 %. 

Sladkorna bolezen je prisotna pri 11,7 % posameznikov s povišanim krvnim tlakom, pri 10,8 

% debelih ljudi in pri 4.9 % prekomerno prehranjenih (Jelić J. in sod. 2006: str. 320-321).  

 

2.2 SRČNO ŽILNA OBOLENJA 

 

Prehrana vpliva na večino spremenljivih dejavnikov tveganja obolenj srca in ožilja. Tveganje 

pojava vaskularnega vnetja predstavljata predvsem prekomeren energijski vnos, ki vodi v 

debelost in/ali odpornost na inzulin in visok vnos soli (De Caterina in sod., 2006: str. 425S-

426S). Tako v primarni kot tudi v sekundarni preventivi veljajo priporočila uživanja hrane z 

veliko vlaknin in malo maščob, sočasno z normalizacijo telesne teže, zmanjšanim vnosom 

kuhinjske soli in alkohola (Stanojević M. S. 2009: str.60). 

 

2.2.1 Breme srčno žilnih obolenj 
 

Kot zelo ogroženo lahko opredelimo več kot petino (22,3%) slovenskega populacije v 

starostnem obdobju 35-70 let. V razvitih državah povzročijo BSŽ 35 - 50 % vseh smrti, v 

Sloveniji okrog 39 %. Letna pojavnost srčnega infarkta v Sloveniji po podatkih bolnišničnih 

obravnav v začetku novega tisočletja je znašala 1,0 na 1000 prebivalcev (Fras Z. in sod. 2012: 

str. 20). 

 

2.3 RAK 

 

Prehrana, ki vsebuje malo živalskih maščob ter veliko zelenjave in sadja, in redna fizična 

aktivnost, lahko poleg ugodnega vpliva na srčno-žilni sistem, zmanjša tudi tveganje za nastanek 

raka prostate in drugih rakov (Šeruga B. 2014: str 11-12). Večina epidemioloških raziskav kaže, 

da so za nastanek raka debelega črevesa in danke pomembni dejavniki, ki so povezani z 

zahodnim načinom življenja: debelost, energijsko prebogata hrana z malo vlakninami ter sedeč 

način življenja, skupaj z razvadami, kot so čezmerno uživanje alkoholnih pijač in kajenje 

(Primic Žakelj. in sod. 2013: str.19). Znana evropska raziskava EPIC je pokazala, da ogroženost 

za raka veča tudi čezmerno uživanje rdečega mesa, zmanjšujejo pa jo ribje jedi (Norat T. In 

sod. 2005: str. 906).  

 

2.3.1 Breme raka 
 

V Sloveniji je konec leta 2007 živelo 70.676 ljudi, ki so imeli vsaj enkrat v življenju postavljeno 

diagnozo rak. Preživetje bolnikov z rakom se podaljšuje, posledično se s časom veča tudi 

prevalenca – vsako leto se število živih bolnikov z rakom poveča za več kot 5 %. Po podatkih 

Registra raka Republike Slovenije je mogoče predvideti, da bo od rojenih leta 2007 za rakom 

do 75. leta starosti zbolel eden od dveh moških in ena od treh žensk (Zadnik V. in sod. 2012: 

str. 409-410). Od leta 1950 se je groba incidenčna stopnja raka v Sloveniji zvečala za 700 % 
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pri moških in za 470 % pri ženskah; v zadnjih 10 letih se je pri moških večala povprečno za 2,8 

% letno, pri ženskah pa za 1,6 % (Rak v Sloveniji. 2016)2.  

 

3 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK KRONIČNIH 

NENALEZLJIVIH BOLEZNI V SLOVENIJI 
 

 

Tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih obolenj predstavljajo številni dejavniki; genetski 

in drugi biološki, vedenjski, socialni, socialno-ekonomski ter drugi individualni in družbeni 

dejavniki tveganja.  

Med pomembnejše dejavnike tveganja pa se uvršča nezdrav življenjski slog, ki ga določajo 

nezdravo prehranjevanje, telesna neaktivnost, tvegano uživanje alkohola, kajenje. Nezdrav 

življenjski slog vodi v razvoj bioloških dejavnikov kot so zvišan krvni tlak, 

hiperholesterolemija, povišane vrednosti krvnega sladkorja, trebušna debelost, prekomerna 

telesna masa, itd. in končno v razvoj nekaterih bolezni (srčno-žilna obolenja, rak, diabetes tipa 

2, itd.) (Maučec Zakotnik, 2012: str. 30). 

 

3.1 VEDENJSKI IN BIOLOŠKI DEJAVNIKI TVEGANJA 

 

V tabeli 1 so prikazani najpogostejši dejavniki tveganja po odstotku DALY (disability adjusted 

life years) na breme bolezni v Sloveniji. DALY je mednarodni kazalnik celotnega bremena 

bolezni in pove število let življenja z boleznijo in onesposobljenostjo (Burden of disease. 2006: 

str.8).  

 
Tabela 1: Deset najpogostejših dejavnikov tveganja v odstotkih celotnega bremena bolezni v DALY za 

oba spola za Slovenijo v letu 2002 (Burden of disease, 2006: str.8) 
 Moški Ženske 

 Dejavniki tveganja DALY (%) Dejavniki tveganja DALY (%) 

1 Kajenje 19,0 Zvišan krvni tlak 7,8 

2 Alkohol 16,4 Kajenje 7,4 

3 Zvišan krvni tlak 8,5 Zvišan ITM 7,1 

4 Zvišan holesterol 7,2 Zvišan holesterol 5,4 

5 Zvišan ITM 6,6 Alkohol 5,3 

6 Telesna nedejavnost 3,0 Telesna nedejavnost 2,6 

7 Prenizek vnos sadja in zelenjave 2,5 Nezaščitena spolnost 1,7 

8 Nedovoljene droge 1,3 Prenizek vnos sadja in zelenjave 1,5 

9 Prenos zračnih delcev pri delu 0,6 Nedovoljene droge 0,9 

10 Tveganja poškodb pri delu 0,6 Spolna zloraba otrok 0,8 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da bi izboljšanje prehranjevalnih navad, ki vključujejo izbor zdravih 

živil z nižjo vsebnostjo soli, nasičenih maščob in sladkorja, uživanje uravnoteženih obrokov, 

vključevanje sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano, uživanje manj energijsko goste ter 

bolj polnovredne hrane, zmanjšanje uživanja alkoholnih pijač ter vključevanje redne telesne 

aktivnosti, bistveno izboljšalo nekatere kazalnike bremena bolezni in posledično prispevalo k 

zmanjšanju tveganj pojava kronično nenalezljivih obolenj. 

 

3.2 PREHRANSKE NAVADE PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 

Pogostost splošnega nezdravega prehranjevanja v populaciji odraslih prebivalcev Slovenije je 

ocenjena na približno 52 %, znaten delež odraslih oseb pa ima že prisotne dejavnike tveganja 

                                                 
2 https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/RRS/LP_2013.pdf 

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/RRS/LP_2013.pdf
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za nastanek bolezni nezdravega življenjskega sloga (Hlastan Ribič C. in sod., 2012: str.33). 

Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povprečnega prebivalca Slovenije še vedno 

nista skladna s priporočili, prekomeren je vnos škodljivih maščob, soli in sladkorja ter padajoč 

trend uživanja svežega sadja in zelenjave (Hlastan Ribič C. in sod., 2012: str.46).  

 

3.3 GIBALNE NAVADE PREBIVALCEV SLOVENIJE 

 

Študije so pokazale pomembno pozitivno vlogo telesne dejavnosti pri zmanjševanju vrednosti 

serumskega holesterola in krvnega tlaka ter prevalence metabolnega sindroma in debelosti pa 

tudi pri zniževanju tveganja za srčno-žilne dogodke in umrljivosti (Djomba J. K., 2012: str.53). 

Čeprav so se gibalne navade odraslih Slovencev v obdobju od leta 2001 do leta 2012 izboljšale, 

je še vedno po smernicah, ki opredeljujejo priporočila glede vključevanja telesne aktivnosti z 

namenom krepitve, ohranjanja ali izboljšanja zdravja (vsaj 5 dni na teden po vsaj 30 minut), 

telesno aktivnih le 36,6 % posameznikov (Djomba J. K., 2014: str. 60-61). 

 

4 MOBILNA APLIKACIJA "PREHRANSKI NAVIGATOR" 
 

 

Februarja 2015 je ZZZS objavil razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na 

delovnem mestu. Skupaj s partnerji Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), sindikatom 

Neodvisnost severne primorske ter zavodom Con SENSE se je Cobit kot nosilec projekta 

»Malica ni kava in cigaret« podal v pripravo projektne dokumentacije in idejno zasnovo 

projekta, katerega temeljni cilj je bil razvoj mobilne aplikacije za zdravo in uravnoteženo 

prehranjevanje z namenom promocije zdravja na delovnem mestu.  

 

4.1 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ APLIKACIJE "PREHRANSKI NAVIGATOR" 

 

Cilj projekta »Malica ni kava in cigaret« je bil primer uporabnosti aplikacije za namene 

promocije zdravja na delovnem mestu. Podjetje Cobit pa je že pri načrtovanju aplikacije 

predvidelo možnost uporabe aplikacije za širšo ciljno populacijo in ne le za namene projekta. 

 

4.1.1 Določitev ciljne populacije 

 

V Sloveniji je, po zadnjih statističnih podatkih (Statistični urad. 2016)3, 919.000 delovno 

aktivnega prebivalstva, stopnja brezposelnosti je 8,9 %, 761.000 posameznikov, med katere 

uvrščamo upokojence, študente in dijake je opredeljenih kot neaktivno prebivalstvo. Tako med 

upokojenci kot tudi med študenti so posamezniki, ki sodijo v ciljno skupino za uporabo 

aplikacije, saj izpolnjujejo starostno omejitev aplikacije (nad 18 let). Odločitvi za razvoj 

aplikacije so botrovala dejstva o naraščajočem trendu uporabe mobilnih aplikacij, ki kažejo, da 

posamezniki več kot 50 % časa posvečenega digitalnim medijem porabijo za mobilne, da 

porabijo odrasli med 25 in 54 letom starosti 25 do 30 ur mesečno za mobilne aplikacije ter da 

se najhitreje povečuje raba aplikacij, ki so namenjene telesni aktivnosti in zdravju. Med letoma 

2014 in 2015 naj bi se uporaba slednjih dvignila kar za 50 % (Mobile apps usage. 2015)4. V 

Sloveniji podobno kot drugod po svetu, uporaba pametnih telefonov strmo narašča. Po letu 

2020 naj bi imelo pametne telefone že 6,1 milijarde ljudi (Boxall A. 2015)5. 

 

 

                                                 
3 http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6149&idp=3&headerbar=2 
4 http://www.go-globe.com/blog/mobile-apps-usage/ 
5 https://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/ 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6149&idp=3&headerbar=2
http://www.go-globe.com/blog/mobile-apps-usage/
https://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/
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4.1.2 Vrednotenje pridobljenih podatkov o prehranskih navadah uporabnikov 

 

Splošni model nezdravega prehranjevanja izpostavlja predvsem neprimeren ritem 

prehranjevanja, izpuščanje zajtrka, nezadostno uživanje sadja in zelenjave, uživanje preveč 

slane hrane, prepogosto uživanje maščob, ki vsebujejo visok delež nasičenih in trans nasičenih 

maščobnih kislin ter prepogosto uživanje energijsko bogate hrane in hitro razgradljivih 

ogljikovih hidratov (WHO regional office for Europe. 2004: str. 62-66). Vsi našteti parametri 

so v aplikaciji »Prehranski navigator« ob doseganju presežnih vrednosti umeščeni kot dejavniki 

tveganja za zdravje ter opremljeni z številčnim prikazom dosežene vrednosti, številčnim 

prikazom priporočene vrednosti ter ustrezno sliko in besedilom. V ta namen je določen seznam 

pogojev, ki uporabniku obarvajo dan rdeče, kar pomeni, da njegov izbor živil in/ali jedi, ritem 

prehranjevanja, nizek vnos vode, itd. predstavljajo visoko tveganje za zdravje. Uporabnik si 

lahko po dnevih izbira tudi stopnjo telesne aktivnosti v delovnem in prostem času, ki se 

upošteva pri izračunu priporočenih dnevnih energijskih in hranilnih vrednostih. 

 

4.1.3 Strokovne vsebine 

 

Strokovne vsebine – pri razvoju aplikacije so bile izbrane strokovne vsebine kompetentnih 

inštitucij kot so Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delavnih organizacijah, CINDI 

priporočila zdravega krožnika ter upoštevanje zdravstveno preverjenih prehranskih omejitev 

pri določenih obolenjih kot so diabetes tipa 2, povišan holesterol v krvi, povišan krvni tlak, 

laktozna inotoleranca, alergija na mleko in mlečne izdelke, celiakija itd. Začrtan je bil razvoj 

aplikacije v smislu podpore vsem strokovnim prizadevanjem o pomembnosti zdravega, 

uravnoteženega prehranjevanja kot predpogoja za zdravo in kvalitetno življenje. 

 

4.2 DOLOČITEV TESTNE SKUPINE 

 

Za aktivno sodelovanje v programu promocije zdravja na delovnem mestu v okviru projekta 

»Malica ni kava in cigaret«, se je odločilo 51 zaposlenih družbe Soške elektrarne Nova Gorica. 

Raziskava je bila omejena na obdobje šestih mesecev. Uporabljena je bila kvantitativna metoda 

raziskovanja z uporabo anketnega vprašalnika ter izvedbo zdravstvenih meritev ob začetku in 

koncu projekta. V okviru zdravstvenih meritev so bile izvedene laboratorijske meritve 

koncentracije glukoze, holesterola in maščob v krvi ter analiza telesne sestave, kjer so bili 

merjeni parametri telesna masa, bazalni metabolizem, deleži maščob, mišične mase in vode v 

telesu ter stopnja visceralne maščobe. Opravljene meritve so uveljavljeni mednarodni kazalniki 

dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih obolenj. V vmesnem obdobju so 

sodelujoči kot pripomoček za osveščanje o uravnoteženem in zdravem prehranjevanju 

uporabljali mobilno aplikacijo "Prehranski navigator". Za sodelujoče v testni skupini so bile 

organizirane tudi podporne aktivnosti; predavanja o tveganjih nezdravega prehranjevanja in 

sedečega načina življenja na zdravje, predstavitev rezultatov meritev ter posvet z dietetikom. 

 

4.3 REZULTATI 

 

Po šestmesečnemu sledenju prehranskim priporočilom s pomočjo aplikacije »Prehranski 

navigator«, so se pri 30 % zaposlenih izboljšali tisti merjeni zdravstveni parametri, ki 

omogočajo oceno verjetnosti pojava nekaterih kroničnih nenalezljivih obolenj. Tabela 2 

prikazuje delež izboljšanja nekaterih opravljenih meritev testne skupine. Opazna izboljšanja so 

bila v stopnji visceralne maščobe, trigliceridov, skupnega ter LDL holesterola v krvi, ki so eni 

izmed ključnih parametrov pri določanju prisotnosti metabolnega sindroma in morebitnega 

tveganja pojava nekaterih kronično nenalezljivih bolezni. 
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Tabela 2: Izboljšanje rezultatov nekaterih meritev testne skupine (v %) 

Merjeni parametri Meritev 1 Meritev 2 Razlika Izboljšanje (%) 

Obseg pasu (cm) 89,9 89,1 0,8 1,0  

Telesna masa (kg) 84,4 83,4 1,0 1,2  

Metabolna starost (leta) 38,0 36,0 2,0 5,3 

Stopnja visceralne maščobe  8,0 7,6 0,4 5,0 

Trigliceridi (mmol/L) 1,1 1,0 0,1 10,4 

Holesterol skupni (mmol/L) 5,4 5,1 0,3 5,3 

Holesterol LDL (mmol/L) 3,6 3,4 0,2 4,4 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Zdravo prehranjevanje dokazano učinkuje preventivno pred nekaterimi kronično nenalezljivimi 

obolenji (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, diabetes tipa 2, itd.), ki v Sloveniji predstavljajo 

glavno zdravstveno breme. Med pomembnejše dejavnike tveganja pojava kroničnih 

nenalezljivih bolezni sodi nezdrav življenjski slog, predvsem nezdravo prehranjevanje in sedeč 

način življenja. Z upoštevanjem smernic zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje, 

Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja ter priporočil Svetovne zdravstvene organizacije v 

okviru programa CINDI, je lahko mobilna aplikacija »Prehranski navigator« učinkovit 

pripomoček za osveščanje o zdravem prehranjevanju. Njeno uspešnost dokazujejo rezultati 

projekta »Malica ni kava in cigaret« v okviru katerega je nastala aplikacija, saj so se po 

šestmesečnemu sledenju prehranskim priporočilom s pomočjo aplikacije »Prehranski 

navigator«, pri 30 % zaposlenih družbe SENG izboljšali tisti merjeni zdravstveni parametri, ki 

omogočajo oceno verjetnosti pojava nekaterih kroničnih nenalezljivih obolenj. Pozitivni 

rezultati projekta in inovativen pristop pri izboljševanju prehranskih navad sta si zaslužila tudi 

priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu v letih 2016/17«, ki ga 

podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod pokroviteljstvom 

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Uporabnost aplikacije je presegla okvire 

projekta, v pol leta jo je na svoje pametni telefon preneslo preko 23.000 uporabnikov.  

Ob poplavi zavajajočih informacij o zdravem načinu prehranjevanja je prednost aplikacije 

»Prehranski navigator« gotovo strokoven pristop, ki sledi smernicam in priporočilom 

odgovornih in kompetentnih inštitucij. 
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74417/E82161.pdf?ua=1
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OZNAČEVANJE HRANILNE VREDNOSTI 

SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV IN METODE DOLOČANJA  
 

THE NUTRITION LABELING OF CONFECTIONERY 
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dr. Alenka Hmelak Gorenjak  
Izobraževalni center Piramida Maribor, Slovenija  

(The Education Centre Piramida Maribor, Slovenia) 
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Povzetek 

Nosilci živilske dejavnosti so z decembrom 2016 po določitvah v Uredbi (EU) št. 1169/2011 

obvezani označevati vsa predpakirana živila tudi z energijsko in hranilno vrednostjo. 

Zakonodaja predpisuje obvezno označevanje energijske vrednosti ter količine maščob, 

nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli. Zakonodaja dopušča 

izbiro metode določitve hranilne in energijske vrednosti nosilcem dejavnosti. Določa tudi 

odstopanja, v katerih se lahko gibljejo navedene vrednosti na deklaraciji od dejanske vrednosti. 

V IC Piramida Maribor smo s programom Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP) 

določili energijsko in hranilno vrednost 36 trajnim in 62 svežim predpakiranim slaščičarskim 

izdelkom. Primerjava OPKP programa s kemijskimi analiznimi metodami je pokazala dobro 

primerljivost. Prednost OPKP programa je, da črpa podatke iz slovenske baze podatkov. 

Proizvajalcem omogoča cenejšo pridobitev podatkov o sestavi živil, kot bi jo pridobili z 

laboratorijskimi analiznimi metodami v ustreznih institucijah. Vendar je tudi za ravnanje z 

bazami podatkov potrebno ustrezno strokovno znanje in upoštevanje njihovih pomanjkljivosti. 

Za pravilnost deklariranja hranilne vrednosti je priporočljiva občasna kontrola z ustreznimi 

laboratorijskimi analizami. 

Ključne besede: označevanje živil, hranilna vrednost, energijska vrednost, slaščičarski izdelki, 

OPKP-program.  

 

Abstract 

From December 2016 food business operators are obliged to label all prepacked foods with 

energy and nutritional value (Regulation (EU) No. 1169/2011). The legislation prescribes the 

mandatory labeling of the energy value and the amounts of fat, saturated fats, carbohydrates, 

sugars, proteins and salts. The legislation gives the operators the choice of methods for 

determining the nutritional and energy values. It also determines the range in which the values 

quoted on the declaration can deviate from the actual value. On EC Piramida Maribor we have 

determined the energy and nutritional value of 36 permanent and 62 fresh prepacked 

confectionery products with the program Open platform for clinical nutrition (OPKP). 

Comparison of OPKP program to chemical analytical methods have shown good 

comparability. The advantage of OPKP program is drawing data from the Slovenian database. 

For the manufacturers it enables cheaper food composition data as they would get with 

laboratory analytical methods in relevant institutions. However, dealing with databases 

requires appropriate expertise and taking into account its shortcomings. For the correctness of 

the nutrition declarations periodic control by appropriate laboratory analyzes is recommended. 

Keywords: food labeling, nutritional value, energy value, confectionery products, OPKP-

program. 
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1 UVOD  
 

 

Nosilci živilske dejavnosti so obvezani zagotoviti prisotnost in točnost informacij na 

predpakiranih živilskih izdelkih, ki jih tržijo. Te morajo biti v skladu z veljavno nacionalno in 

evropsko zakonodajo. Leta 2011 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju 

informacij o živilih potrošnikom. Decembra 2014 je z njo stopilo v veljavo obvezno 

označevanje alergenov in z decembrom 2016 obvezno označevanje hranilne vrednosti živil. 

Zakonodaja ne predpisuje metod določanja hranilne vrednosti živil, določena pa so zakonsko 

dovoljena odstopanja. Večji proizvajalci imajo na voljo lastne laboratorije za določitev 

kemijske sestave živil, manjši iščejo pomoč pri različnih institucijah. Cena kemijskih analiz je 

visoka, na voljo pa so tudi različne baze podatkov o hranilni sestavi živil. V Sloveniji imamo 

zanesljive Slovenske prehranske tabele za meso in mesne izdelke in Slovenske prehranske 

tabele za živila rastlinskega izvora. Slaščičarski izdelki še niso vključeni v slovenske 

prehranske tabele, na voljo pa so programi, s pomočjo katerih lahko pridemo do zanesljivih 

rezultatov o njihovi hranilni vrednosti brez dragih kemijskih analiz.  

 

2 OBVEZNI PODATKI NA DEKLARACIJI IN NAČINI PODAJANJA 

INFORMACIJ 
 

 

Uredba (EU) št. 1169/2011 o označevanju živil navaja (v 7. členu), da informacije o živilih ne 

smejo biti zavajajoče in, da so informacije o živilih točne, jasne in potrošniku zlahka razumljive. 

Uredba navaja (v 9. členu) vse obvezne podatke, ki morajo biti prisotni na deklaraciji (ime 

živila; seznam sestavin; vsaka sestavina ali pomožno tehnološko sredstvo, ki je navedeno na 

seznamu v Uredbi v Prilogi II ali pridobljeno iz snovi ali proizvoda s seznama v Prilogi II, ki 

povzroča alergije ali preobčutljivosti, se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še 

vedno prisotno v končnem proizvodu, čeprav v spremenjeni obliki; količina nekaterih sestavin 

ali kategorij sestavin; neto količina živila; datum minimalne trajnosti ali datum uporabe; 

posebni pogoji shranjevanja in/ali pogoji uporabe; ime ali naziv podjetja in naslov nosilca 

živilske dejavnosti iz člena 8(1); država izvora ali kraj porekla, kot je predviden(-a) v členu 26; 

navodila za uporabo, kadar živila ne bi bilo mogoče enostavno uporabiti brez teh navodil; pri 

pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola, dejanska alkoholna stopnja 

v volumenskih odstotkih in označba hranilne vrednosti). 

 

Obvezne informacije o živilih morajo biti zlahka dostopne za vsa živila, lahko so prikazane 

neposredno na embalaži ali so nanjo pritrjene z označbo. Uredba jasno opredeljuje minimalno 

velikost črk, ki zagotavlja jasno čitljivost, s črkami v velikosti, pri kateri je srednji črkovni pas 

enak ali večji od 1,2 mm. Pri embalažah ali posodah, katerih največja površina je manjša od 80 

cm2, je srednji črkovni pas velikosti črk enak ali večji od 0,9 mm. 

  

Pomembno je tudi določilo o prikazu podatkov v istem vidnem polju, ki ga lahko razumemo 

kot površino, ki jo zajamemo ob izdelavi navadnega fotografskega posnetka. V istem vidnem 

polju morajo biti obvezno prikazani naslednji podatki: ime živila, neto količina živila in 

dejanska alkoholna stopnja, če je ta v pijači večja kot 1,2 vol. %. Izjema je za embalažo katerih 

površina je manjša od 10 cm2. 
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3 OZNAČEVANJE HRANILNE VREDNOSTI PREDPAKIRANIM 

ŽIVILOM 
 

 

Predpakirano živilo pomeni vsako posamezno enoto, ki se kot taka predstavi končnemu 

potrošniku in obratom javne prehrane ter jo sestavlja živilo in embalaža, v katero je dano, 

preden se ponudi za prodajo, ne glede na to, ali takšna embalaža popolnoma ali samo delno 

zapira živilo, vendar v vsakem primeru na tak način, da vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi 

embalažo odprli ali spremenili. »Predpakirana živila« ne zajemajo živil, pakiranih na prodajnih 

mestih na zahtevo potrošnika ali predpakiranih za neposredno prodajo (Uredba (EU) št. 

1169/2011, 2011: člen 2e). 

Pri tem je pomembno razlikovati še pojem »živila, ki niso predpakirana«, kamor spadajo tudi 

pakirana živila za neposredno prodajo, ki ga nosilec živilske dejavnosti zapakira brez 

prisotnosti kupca v enem izmed svojih obratov ter ga trži v okviru istega ali drugih svojih 

obratov. Za takšna živila ne velja v celoti uredba o označevanju hranilne vrednosti. Obvezno 

označevanje za »živila, ki niso predpakirana« se nanaša na snovi, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivosti. 

 

Uredba št. 1169/2011 navaja za vsa predpakirana živila obvezno označevanje: 

 

a. energijsko vrednost in 

b. količine maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli. 

 

Po potrebi je lahko v neposredni bližini označbe hranilne vrednosti izjava, v kateri je navedeno, 

da je vsebnost soli izključno posledica naravno prisotnega natrija. 

Nosilci živilske dejavnosti lahko ob obveznih navajajo še vsebnost naslednjih hranilnih snovi: 

enkrat nenasičenih maščob, večkrat nenasičenih maščob, poliolov, škroba, prehranskih vlaknin, 

vitaminov in mineralov. 

 

3.1 NAČINI OZNAČEVANJ HRANILNE VREDNOSTI 

 

Energijske vrednosti in vsebnost hranilnih snovi se podajajo na oznakah na naslednje načine: 

 

a. energijska vrednost se poda v KJ/Kcal na 100 g označenega živila; 

b. količina hranil (maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin 

in soli) se izrazi v g na 100 g ali na 100 ml označenega živila; 

c. ob označevanju energijske vrednosti in hranilnih snovi na 100 g (oz. 100 mL) živila se 

lahko uporablja tudi označevanje na porcijo, če je to za potrošnika lažje razumljivo; 

d. navedba za vitamine in minerale se navaja v mg oz. µg (odvisno od vrste hranila); 

e. pojem »znatna količina vitaminov in mineralov« se lahko navajajo samo, če vsebnost 

le-teh preseže mejne vrednosti določene z uredbo; 

f. pri označevanju lahko uporabljamo tudi zapise kot npr.: Priporočeni vnosi za 

povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal) (v prilogah XIII do XV, Uredbe št. 

1169/2011, 2011). 

 

Za označevanje hranilne vrednosti je podana zahteva, da so vsi podatki o hranilni in energijski 

vrednosti v istem vidnem polju. Uredba pa podaja tudi možnost, da se posamezni podatki 

ponovijo še v katerem drugem vidnem polju. 
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4 DOLOČITEV ENERGIJSKE IN HRANILNE VREDNOSTI 
 

 

Na deklaraciji podajamo povprečno vrednost, ki predstavlja količino hranila, ki ga vsebuje dano 

živilo. Ob vzorčenju oz. pripravi deklaracije upoštevamo naravne spremenljivosti živil, 

sezonske spremembe in ostale dejavnike, ki lahko povzročijo spremembo dejanske vrednosti.  

 

Vsebnost hranil in energijsko vrednost lahko pridobimo na različne načine: 

 

a. z laboratorijsko analizo živila; 

b. z izračunom iz znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti uporabljenih sestavin ali 

c. s pomočjo izračuna iz splošno veljavnih in sprejetih podatkov. 

 

Energijska vrednost in količine hranil so količine, ki se nanašajo na živilo, ki se prodaja. Samo 

izjemoma so podatki za pripravljeno živilo – v tem primeru mora biti navodilo za pripravo zelo 

jasno navedeno na deklaraciji. 

 

4.1 DOLOČITEV ENERGIJSKE VREDNOSTI 

 

V praksi določamo energijsko vrednost živila s sežigom v adiabatnem kalorimetru – osnova je 

merjenje spremembe temperature ob samem sežigu. Pred meritvijo določimo konstanto 

kalorimetra s pomočjo referenčne substance. 

 

Energijsko vrednost živila lahko pridobimo tudi iz podatkov o sestavi živil in energijske 

vrednosti posamezne energijske sestavine (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Izračun energijske vrednosti iz sestavin (Uredba (EU) št. 1169/2011, 2011) 

 
Sestavina živila Energijska vrednost/g 

ogljikovi hidrati (razen poliolov)    17 kJ/g – 4 kcal/g 

polioli                                              10 kJ/g – 2,4 kcal/g 

beljakovine                                     17 kJ/g – 4 kcal/g 

maščobe                                          37 kJ/g – 9 kcal/g 

salatrimi*                                          25 kJ/g – 6 kcal/g 

alkohol (etanol)                              29 kJ/g – 7 kcal/g 

organske kisline                             13 kJ/g – 3 kcal/g 

prehranske vlaknine                         8 kJ/g – 2 kcal/g 

eritritol                                             0 kJ/g – 0 kcal/g 

 

 

4.2 DOLOČITEV HRANILNE VREDNOSTI Z ANALIZNIMI METODAMI 

 

Analitika živil spada med dražje metode določanja sestave živil in pogosto ni dostopna vsakemu 

proizvajalcu živil. Rezultati kemijskih analiz so zanesljivi ob primernem vzorčenju (vzorec je 

reprezentativen predstavnik celote) in upoštevanju sezonskih variacij. Ponovljivost rezultatov 

analiznih metod je zagotovljena ob natančnem upoštevanju proizvodne dokumentacije in ob 

stabilnem tehnološkem procesu. Vsaka sprememba recepture vpliva na vsebnost hranil in na 

energijsko vrednost izdelka. 

 

Vsebnost hranil lahko določimo z laboratorijskimi analiznimi metodami, ki so lahko kemijske, 

fizikalne ali instrumentalne. Med najbolj zanesljive metode sodijo naslednje klasične kemijske 

analizne metode: 
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a. določanje maščob po Soxhlet-u z ekstrakcijo z organskim topilom; 

b. indirektno določanje beljakovin po Kjeldahlu; za določitev vsebnosti beljakovin 

uporabimo pretvornik 6,26. Pretvornik je določen z Uredbo (EU) št. 1169/2011 in se 

uporabljajo ne glede na vrsto živila (vsebnost beljakovin = celoten dušik določen po 

Kjeldahlu × 6,25); 

c. vsebnost soli določimo iz količine natrija po formuli: vsebnost soli = vsebnost natrija 

× 2,5. 

 

Določanje skupnih ogljikovih hidratov se pogosto izračuna indirektno iz znane energijske 

vrednosti in sestave ostalih energijskih hranilnih snovi. 

 

4.3 BAZE PODATKOV O SESTAVI ŽIVIL 

 

Baza podatkov je računalniški sistem za hrambo podatkov. V bazi podatkov o sestavi živil so 

podatki o enostavnih živilih (generična živila, živilski produkti, prehranski dodatki) in podatki 

o sestavljenih živilih (enostavni in sestavljeni recepti). 

 

Baze se izgrajujejo s pomočjo različnih virov podatkov o sestavi živil: 

 

a. s pomočjo vzorčenja živil in izvedbe laboratorijskih analiz; 

b. s pomočjo podatkov, ki jih navajajo proizvajalci; 

c. z izračuni iz receptur; 

d. z uporabo znanstvene literature in 

e. s prenosom podatkov iz drugih baz podatkov. 

 

V primerjavi z laboratorijskimi analizami reprezentativnih vzorcev imajo baze podatkov 

pomanjkljivosti. Razlike so tudi med posameznimi bazami. Le-te izhajajo zaradi različnih 

uporabljenih metod, različnih definicij sestavin, različnih načinov izračuna iz receptur ali 

vprašljive kakovosti podatkov. Ne glede na našteto pa pomenijo velik korak naprej pri 

vzpostavitvi enotne spletne platforme s sodobnimi podatki o sestavi živil. Posebno mesto 

zavzemajo nacionalne oz. regionalne podatkovne baze. Njihove prednosti so zaradi upoštevanja 

raznolikosti živil, ki izhajajo zaradi različnih živil, rastlinskih sort, različnih pogojev rasti in 

kmetijskih praks, različnega poimenovanja živil … (Korošec, 2016). 

 

Med ustrezne vire črpanja podatkov o hranilni vrednosti živil se uvrščajo naslednje baze 

podatkov: Standard BS EN 16104:2012 (januar 2013) – Food data structure and format; 

EuroFIR, oznake INFOODS&GS1 Food and Beverage Extension in Klasifikacija živil 

Langual/FoodEX2 (EFSA) (Koroušić Seljak, 2016). 

 

Na nacionalnem nivoju je zanesljiva baza podatkov Odprta platforma za klinično prehrano 

(OPKP). Je prosto dostopna uporabnikom, oblikovana je po evropskih standardih in je povezana 

s platformo EuroFIR in Quisper. Skrbnik platforme je Inštitut »Jožef Štefan«. Dostop do 

platforme je na povezavi: www.opkp.si.  

 

4.4 DOVOLJENA ODSTOPANJA ZA OZNAČBO HRANILNE VREDNOSTI NA 

ŽIVILIH 

 

Na vsebnost hranil v živilih vplivajo številni dejavniki – naravne spremembe, spremembe v 

proizvodnji in med skladiščenjem. Odstopanja od navedenih vrednosti na deklaraciji so zato 

http://www.opkp.si/
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pričakovana in upravičena. Smernice za pristojne organe za nadzor skladnosti z zakonodajo EU 

glede Uredbe (EU) št. 1169/2011 predvidevajo dovoljena odstopanja pri označevanju hranilne 

vrednosti. 

Zakonodaja predpisuje tolerance, ki se nanašajo na energijsko vrednost in vsebnosti 

posameznih hranil. Prav tako ob odmikih izven tolerančnega območja predvideva presojanje o 

potrebnih ukrepih. Vendar pa vsebnost hranil v živilih ne sme bistveno odstopati od vrednosti 

navedenih na deklaraciji, če bi zaradi takšnih odstopanj lahko prišlo do zavajanja potrošnikov 

(Smernice za pristojne organe za nadzor, 2012). 

 

5 DOLOČITEV ENERGIJSKE IN HRANILNE VREDNOSTI 

SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV 
 

 

V IC Piramida Maribor smo od septembra 2016 do januarja 2017 s programom Odprta 

platforma za klinično prehrano (OPKP) določili energijsko in hranilno vrednost 36 trajnim in 

62 svežim predpakiranim slaščičarskim izdelkom.  

Rezultate pridobljene z OPKP programom smo primerjali s klasičnimi kemijskimi analiznimi 

metodami in sežigom v adiabatnem kalorimetru (kot je opisano pod 4. 2). V nadaljevanju 

podajamo primer za določitev hranilne in energijske vrednosti s pomočjo OPKP programa in 

primerjavo s kemijskimi analizami za čajno brizgano pecivo. 

 

5.1 PRIMERJAVA REZULTATOV OPKP PROGRAMA S KEMIJSKIMI 

ANALIZAMI ZA BRIZGANO ČAJNO PECIVO 

 

V IC Piramida Maribor pripravljamo brizgano čajno pecivo po naslednji recepturi: 

Masa: 

 600 g margarine CREM 

 250 g sladkorja v prahu 

 120 g (4 kom) beljakov 

 770 g moke gladke TIP 500 

 10 g vanilin sladkorja 

 10 g citronove paste 

Polnilo: 

 146 g marelične marmelade 

Preliv: 

 195 g jedilne čokolade 

 59 g rastlinske masti 

 

Za določitev hranilne vrednosti s pomočjo OPKP programa, razen recepture in podatkov o 

izgubah surovin, potrebujemo tudi podatke o končni teži izdelka. V našem primeru je znašala 

končna masa vseh izdelkov po pečenju 1861 g. V OPKP program vnesemo podatke o recepturi 

(poiščemo sestavino, ki se najbolje ujema z našo uporabljeno sestavino), podatke o načinu 

priprave peciva, končno težo celotnega izdelka in povprečno težo posameznega kosa (obvezen 

podatek samo, če želimo imeti izračun hranilne in energijske vrednosti tudi na kos). 
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Tabela 2: Rezultati določanja hranilne in energijske vrednosti določene s pomočjo OPKP programa za 

čajno pecivo/100 g izdelka 

Vrednosti podane za 100 g izdelka    

Energijska vrednost 2280 kJ/ 545 kcal 

Maščobe   33 g 

od tega nasičene maščobe   12 g 

    

Ogljikovi hidrati   57 g 

od tega sladkorji   23 g 

     

Beljakovine   6,0 g 

Sol   0,12 g 

 

Primerjava rezultatov OPKP programa z rezultati kemijskih analiz za brizgano čajno pecivo 

nam kaže, da so vsa odstopanja nižja od 20% (glej tabelo 3). V IC Piramida Maribor smo 

naredili primerjavo za 10 različnih slaščičarskih izdelkov. Največja odstopanja smo zasledili 

pri določitvi vsebnosti skupnih ogljikovih hidratov, ki smo jih določali posredno preko 

določene energijske vrednosti z adiabatnim kalorimetrom in kemijsko določeno vsebnostjo 

beljakovin in maščob. Odstopanja so bila v večini primerov znotraj dovoljenih tolerančnih mej. 

 

Tabela 3: Primerjava rezultatov OPKP programa s kemijskimi analizami za brizgano čajno pecivo 

Deklarirane 

vrednosti za 100 g 

izdelka 

OPKP Kemijska 

analiza 

Relativno 

odstopanje 

(%) 

Absolutno 

odstopanje 

 TTTolerance

* 

 

Energijska vrednost 

(kJ) 

2280 2167 5 112  -  

Energijska vrednost 

(kcal) 

545 518 5 26  -  

Maščobe (g) 33 33 0 0  ±20 %  

Ogljikovi hidrati (g) 57 49 16 8  ±20 %  

Beljakovine (g) 6 7 14 1  ±2 g**  

*Odstopanja, ki so dovoljena po Smernicah za pristojne organe, 2012; **tolerance za vsebnosti <10 % 

 

6 ZAKLJUČEK 
 

 

Nosilci živilske dejavnosti smo z decembrom 2016 obvezani označevati vsa predpakirana živila 

tudi z energijsko in hranilno vrednostjo. Zakonodaja nam dopušča izbiro metode določitve 

hranilne in energijske vrednosti. V smernicah za pristojne organe za nadzor skladnosti z 

zakonodajo EU glede Uredbe (EU) št. 1169/2011 so predvidena dovoljena odstopanja pri 

označevanju hranilne vrednosti. Odprta platforma za klinično prehrano omogoča proizvajalcem 

cenejšo pridobitev podatkov o sestavi živil. Vendar je tudi za ravnanje z bazami podatki 

potrebno ustrezno strokovno znanje in upoštevanje njihovih pomanjkljivosti. Primerjava 

rezultatov hranilne in energijske vrednosti OPKP programa in kemijskih analiz je pokazala 

dobro primerljivost rezultatov za slaščičarske izdelke. 
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Povzetek 

Kislo testo spremlja človeštvo od razvoja poljedelstva in prvih večjih civilizacij. Čeprav ga je, 

kot rahljalno in vzhajalno sredstvo v 19. stoletju skoraj v celoti izpodrinil pekovski kvas, se v 

zadnjih desetletjih ponovno vrača v našo prehrano. Uporaba kislega testa ima kar nekaj 

pozitivnih lastnosti, med drugim podaljšana obstojnost, spremenjen okus izdelka, spremenjene 

reološke lastnosti izdelka ter možnost uporabe mok z manjšim deležem glutena. V našem delu 

smo na dvajsetih naključnih potrošnikih izvedli dva senzorična testa s katerimi smo želeli 

ugotoviti ali povprečen potrošnik opazi razliko med testi pripravljenimi z uporabo kislega testa 

ter testi vzhajanimi na klasičen način – s pekovskim kvasom. S hedonskim testom preferiranja 

smo ugotovili, da potrošniki v več kot 80 % primerov preferirajo izdelek kateremu je bilo 

dodano kislo testo. Primerjali smo tudi razliko med dolžino hladne fermentacije izdelkov z 

dodanim kislim testom. Za slednje lahko z 99 % stopnjo tveganja trdimo, da potrošnik zazna 

razliko med 36 hladno fermentacijo in 72h hladno fermentacijo testa z dodanim kislim testom. 

Ključne besede: kislo testo, pekarstvo, mlečnokislinska fermentacija, celiakija 

 

Abstract 

Sourdough accompanies humanity all the way from the development of agriculture and 

therefore rise of the first big civilizations. Although it was almost completely supplanted by 

bakers yeast, it is returning into our diet in recent decades. The use of sourdough has quite a 

few positive properties, including prolonged shelf life, changed flavor of the product, different 

rheological properties and the possibility of using flour with lower gluten content. In our study 

we carried out two sensory test for 20 random consumers. The goal of the test was to find out 

whether the average consumer can find the difference between the dough made using 

sourdough and the dough made the classic way, with bakers yeast. With the preference test, we 

proved that consumers are prefering the sourdough in more than 80 %. We also found that 

consumers detected small difference between the sourdough cold fermentation time - 36 h 

compared to 72 h. 

Keywords: sourdough, bakery, lactic acid fermentation, celiac diseade 
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1 KISLO TESTO 
 

 

1.1 DEFINICIJA IN UPORABA 

 

Priprava kislega testa je zelo enostavna in je bila v zgodovini zagotovo popolnoma spontana. 

Začne se s pripravo tako imenovane »mame« - mešanico vode in moke. Moka vsebuje na žitu 

vedno prisotne divje kvasovke in mlečnokislinske bakterije. Prisotni mikroorganizmi 

metabolizirajo hranila v moki, kar privede do nastanka ogljikovega dioksida - kvasovke, in 

številnih aromatičnih spojin, ki primarno nastanejo med mlečnokislinsko fermentacijo. Po 

nekaj dnevih »hranjenja« se vzpostavi stabilna kultura. Številne mikrobiološke raziskave, so 

uspele v različnih kislih testih izolirati približno 80 različnih vrst bakterij ter 20 različnih vrst 

kvasovk. Med najbolj razširjenimi bakterijskimi vrstami so Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

pontis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum in Lactobacillus sanfranciscensis, 

medtem ko med kvasovkami prevladuje Saccharomyces cerevisiae, moč pa je najti tudi druge 

vrste kakor so kandide itd.. Mikrobiota kislega testa je odvisna od tehnoloških postopkov, 

uporabljene moke in ostalih okoljskih parametrov. Zaradi tega so kisla testa zelo raznolika in 

zanimiva za mikrobiološko analizo (Palla in sod., 2017). 

 

Uporaba kislega testa sega v čas prvih velikih civilizacij in je bilo prvotno vzhajalno sredstvo, 

veliko pred prvo uporabo kvasovk. Razlog za to je, enostavna priprava, ki je bila prvotno 

popolnoma spontana mešanica vode in moke. Podobne pripravke lahko opazimo tudi danes pri 

nekaterih nedotaknjenih primitivnih skupin odkritih v pragozdovih. Zgodovinsko gledano 

pripravke kruhov s pomočjo mlečnokislinskih bakterij najdemo v Indiji, kjer so mešali riž in 

semena stročnic. Tudi zapisi v stari zavezi nakazujejo k primarno uporabi tehnologije kislega 

testa, čeprav je bilo v tem času že razširjeno rahljanje testa s pomočjo kvasa. Kvas je bil stranski 

proizvod pri proizvodnji piva. Ob osvajanju severne Amerike, so pionirji uporabljali izključno 

kislo testo za rahljanje kruhov in tudi palačink. Ko je pekovski kvas v 19. stoletju skoraj 

popolnoma zamenjal uporabo kislega testa, se je le ta ohranil predvsem v skandinavskih 

državah, Italiji ter na področju Kalifornije, zlasti San Francisca. V osemdesetih prejšnjega 

stoletja, se je uporaba kislega testa bistveno povečala, zaradi želje po izboljšanju senzoričnih 

lastnosti pšeničnega kruha. V zadnjih letih se je povečalo število raziskav, ki podaljšani 

fermentaciji s kislim testom pripisujejo zdravstvene prednosti, zlasti za bolnike s celiakijo 

(Wood, 1999). 

 

1.2 IZBOLJŠANE LASTNOSTI KRUHA S KISLIM TESTOM 

 

Zaradi številnih razgradnih produktov mlečnokislinske fermentacije ima kruh z dodanim kislim 

testom kar nekaj pozitivnih lastnosti v primerjavi s klasično vzhajanim kruhom. Znano je, da 

dodatek kislega testa spremeni reologijo kruha, saj mlečnokislinske bakterije tvorijo številne 

eksopolisaharide, kar omogoča uporabo moke z manjšim deležem glutena. Delovanje bakterij 

med drugim vpliva tudi na koncentracijo folne kisline ter biodostopnost mineralov (Ardent in 

sod., 2007).  

 

Zaradi pretvorbe glutamina v glutamat je v kruhu bistveno več tako imenovanega umamija. 

Nastane več ocetne kisline ter hidroksi maščobnih kislin, ki podaljšajo obstojnost kruha in 

preprečujejo rast plesni. Na okus skorje vpliva nastanek ornithina iz arginina (Gänzle in sod., 

2016).  

 

http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0168160516302148#!
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Zaradi peptidaznih aktivnosti in tvorbe eksopolisahardov, bi bilo mogoče kislo testo uporabljati 

kot dodatek mokam brez glutena – kostanjeva moka. Z dolgotrajno fermentacijo se delež 

glutena drastično zmanjša, kakor se zmanjša tudi delež alergenih aminokislinskih povezav 

(Scherf in sod. 2016). 

 

2 SENZORIČNA ANALIZA RAZLIČNIH VZORCEV TESTA 
 

 

Za potrditev naših domnev ter opažanja različnih avtorjev smo se odločili, da vse skupaj 

preverimo na naključnih, subjektivnih pokuševalcih. Odločili smo se, da izvedemo dva 

enostavna senzorična testa. Prvi test – preferenčni test, spada med hedonske oziroma 

potrošniške preizkuse. Zanimalo nas je kako se povprečni kupec, jedec, odziva na dodatek 

kislega testa, kot vzhajalnega sredstva pri pripravi testa za pice. Drugi test, triangel test, je 

analitični preizkus, in sicer spada preizkuse razlikovanja. Tukaj smo opazovali sposobnost 

poskuševalcev, da ugotovijo ali se vzorca, pri katerima je bilo najmanj tehnoloških razlik 

razlikujeta. Slednji test daje zelo natančne in ponovljive rezultate ter bo ključni pokazatelj naše 

raziskave (Golob in sod. 2006). 

 

2.1 NASTAVITEV PREIZKUSA 

 

Za pokuševalce smo pripravili tri različne tipe pica testa predstavljene v tabeli št. 1. 

 
Tabela 1: različni tipi testa in njihova priprava  

 Testo 1 Testo 2 Testo 3 

Čas zorenja (h) 12 36 72 

Moka (g) 1000 900 900 

Voda (g) 550 450 450 

Kvas (g) 3 1 1 

Kislo testo (g) 0 200 200 

Sol (g) 15 15 15 

Olje (g) 50 50 50 

 

Testa so bila zgnetena z vodo sobne temperature in nato deležna več urnega zorenja v 

hladilniku. Pred peko so bila vsa tri testa na sobni temperaturi 4h ter med tem časom tudi 

vzhajala. Iz testa smo pripravili osnovno pico – pelati in sir, ter vsako izmed njih spekli na 

segretem marmornem kamnu 260 °C. Čas peke je bil vsakič natanko 10 min. Tako smo dobili 

tri različna testa pripravljena v enakih reprezentativnih vzorcih. Rob pice je v vseh primerih 

znašal 2 cm – razdalja od roba do nanosa paradižnikove omake. Število pokuševalcev pri obeh 

senzoričnih testih je bilo 20. Prisotnih je bilo 12 žensk in 8 moških starih med 15 in 60 let. 

 

2.2 HEDONSKI TEST – TEST PREFERIRANJA 

 

Pri prvem testu smo pokuševalce na hitro seznanili s samim potekom testiranja ter z osnovnimi 

senzoričnimi tehnikami. Vsi vzorci so bili ustrezno šifrirani in naključno razdeljeni med 

pokuševalce. Vsakič so primerjali le dva vzorca med sabo in odgovarjali na vprašanje - kateri 

vzorec vam je bolj všeč. 
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Sledeči pari so bili kodirani in naključno razdeljeni med pokuševalce: 

 

Par 1: Testo 1 – Testo 3 

Par 2: Testo 1 – Testo 2 

Par 3: Testo 2 – Testo 3  

 
Tabela 2: rezultati hedonskega preizkusa preferiranja 

 Bolj mi je všeč vzorec 

 Prvo testo iz para Drugo testo iz para 

Par 1 3 17 

Par 2 4 16 

Par 3 7 13 

 

Rezultati so bili pričakovani, saj so pokuševalci v vseh treh parih referirali vzorec, ki je bil po 

našem mnenju tehnološko bolj dodelan. V prvem paru, kjer je bila razlika najbolj očitna, se je 

kar 85% pokuševalcev odločilo za testo, ki je bilo dlje časa zoreno/vzhajano. V drugem paru se 

je za testo, ki je bilo dlje zoreno in kateremu je bilo dodano kislo testo odločilo 80% 

pokuševalcev. Najbolj neodločen rezultat je bil pri paru, kjer smo primerjali oba vzorca z 

dodanim kislim testom, ki sta se razlikovala po času zorenja. Kjer je testo z daljšim časom 

zorenja preferiralo le 65% poskuševalcev. Na podlagi teh rezultatov smo se odločili, da bomo 

podrobneje proučili razliko med vzorci testa 2 in testa 3, in sicer s triangel testom. 

 

2.3 ANALITIČNI TEST – PREIZKUS TRIANGEL 

 

Preizkus triangel je test razlikovanja, kjer pokuševalec istočasno ocenjuje tri kodirane vzorce, 

med katerimi sta dva vzorca enaka. Pokuševalec je s tem seznanjen ter išče vzorec, ki se 

razlikuje. Test je primeren za iskanje majhnih razlik med vzorci in daje dobre, visoko občutljive 

rezultate, kadar imamo manjšo število ocenjevalcev. Čeprav je test primarno primeren za šolane 

ocenjevalce, smo našim pokuševalcem dodatno razložili senzorične tehnike, ki jih lahko 

uporabijo pri iskanje razlik med vzorci: trganje testa, žvečenje, retronazalna zaznava, idr. Zopet 

smo vzorce ustrezno kodirali in jih v različnih kombinacijah: (223, 232, 322, 223, 323, 332) 

razdelili med pokuševalce. Glede na to da smo dobili 17 pravilnih odgovorov, lahko z 99 % 

stopnjo tveganja trdimo, da obstaja razlika med vzorci (Golob in sod., 2006). 

 

2.4 ANALIZA SENZORIČNIH TESTOV 

 

Ugotovili smo, da lahko naključno izbrane pokuševalce brez analitično senzoričnega 

predznanje v relativno kratkem času pripravimo, da uspešno prestanejo tako hedonski kakor 

tudi težji analitični test – preizkus triangel. Rezultati so bili pričakovani, saj so pokuševalci 

uspeli prepoznati že manjše razlike med vzorci – čas zorenja. Pri hedonskem testu pa smo 

ugotovili, da pokuševalci pogosteje izberejo vzorec, kateremu je bilo dodano kislo testo. 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Kislo testo ima marsikatere pozitivne aspekte. Poleg značilne, nekaterim nezaželene, arome, 

lahko opazimo tudi druge senzorične aspekte – testo je bolj puhlo, manj elastično. Številni 

raziskovalci so ugotovili, da je kruh narejen s kislim testom bistveno bolj mikrobiološko 

stabilen. Z dovolj dolgo fermentacijo - vzhajanjem, delež glutena v testu pade pod prag 20 ppm, 

bistveno se zmanjša tudi delež alergenih aminokislinskih povezav. Kljub marsikaterim 
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pozitivnim učinkom dodajanja kislega testa, kot vzhajalnega sredstva je uporaba le tega v 

Sloveniji na zelo nizki ravni. Le redke pekarne in picerije posegajo pod njemu, čeprav je v 

sosednji državi, po kateri se slabo zgledujemo, pojem kvalitete. Naši lahko vendar efektivni 

testi so nas pripeljali do spoznanja, da slovenski, neveden potrošnik daje prednost testu, ki je 

bilo vzhajano s pomočjo kislega testa, čeprav se z njim skoraj zagotovo še ni nikoli srečal. 

Upamo, da bodo naši gostinci, kakor tudi pek v prihodnosti v večji meri posegali po uporabi 

kislega testa, ter tako nam kot potrošnikom omogočili kvalitetnejše obroke. 
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Povzetek 

Zorenje vina na drožeh se začne po zaključeni alkoholni fermentaciji, ko mlado vino pustimo 

ležati na vinskih drožeh. Ugotovljeni so bili številni pozitivni učinki, ki vplivajo na zmanjšanje 

grenkobe in trpkosti, večjo polnost in zaokroženost okusa ter na večjo beljakovinsko in tartratno 

stabilnost vina. Poleg naštetega se čedalje več vinarjev odloča za zorenje vina še zaradi 

prispevka vinskih droži k antioksidativnem potencialu vina, kar zmanjšuje potrebo po dodatku 

žveplovega dioksida. Zorenje vina vpliva na ohranitev oziroma povečanje vsebnosti 

antioksidantov na dva načina: namesto fenolnih spojin droži preferenčno porabljajo kisik in 

imajo pri vstopu v stacionarno fazo rasti zaradi oksidativnega stresa povečano vsebnost 

endogenih antioksidantov. Antioksidativni potencial droži in vina smo ugotavljali v vzorcih vina 

laški rizling in sauvignon, ki so šest mesecev zoreli na drožeh. Vzorcem so bili v mošt dodani 

različni komercialni sevi kvasovk, hranila za kvasovke in trske iz hrastovega lesa. Z uporabo 

droži za zorenje vina smo uspeli potrditi, da se antioksidativni potencial droži s časom zorenja 

veča, saj se je na začetku konstanten nivo oksidacije v drožeh od 48. do 205. dneva zorenja 

začel zmanjševati. 

Ključne besede: antioksidativni potencial, bela vina, vinske droži, znotrajcelična oksidacija, 

zorenje vina 

 

 

 



 

72 

Abstract 

The process of wine ageing on lees begins after completion of alcoholic fermentation when 

young wine is in contact with wine lees. Many positive effects of this method have been 

discovered such as reduction of bitterness and astringency, enhancement of body and 

roundness of wines and increase of protein and tartrate stability. Wine lees contribute to 

antioxidant potential of wine so less sulphur dioxide needs to be added and that is why more 

and more winemakers are choosing this method. Wine ageing also affects preservation of 

antioxidants and on the other hand increases content of antioxidants – lees consume oxygen 

preferably instead of phenolic compounds and lees activate their endogenous antioxidant 

defence system by entry of stationary phase. We were monitoring the antioxidant potential of 

lees and wine in Welschriesling and Sauvignon Blanc wines that were left in contact with lees 

for about six months. In the experiment we added different commercial yeast strains, yeasts' 

nutrients and oak chips to grape musts. Results show us constant level of intracellular oxidation 

at the beginning of wine maturing that slightly decreases from 48th to 205th days of maturation. 

By that we managed to confirm that the antioxidant potential of lees has increased during wine 

ageing. 

Keywords: antioxidant potential, white wines, wine lees, intracellular oxidation, wine ageing 

 

1 UVOD 
 

 

Zorenje vina na drožeh poteka po zaključeni alkoholni fermentaciji, če izpustimo pretok vina. 

Po zaključeni alkoholni fermentaciji pustimo vino skupaj z drožmi več mesecev zoreti v lesenih 

sodih ali v cisternah iz nerjavnega jekla. Droži so v glavnem sestavljene iz kvasnih celic, 

nastalih med alkoholno fermentacijo, ki so pomešane s kristali vinskega kamna, bakterijami in 

rastlinskim materialom. Za zorenje vina je značilno periodično mešanje droži (»bâttonage«), s 

katerim se izognemo nastanku reduktivnih vonjav. Zorenje vina na drožeh ni primerno za vse 

tipologije vina, saj lahko spremeni njegove senzorične lastnosti, zato je potrebna pazljivost pri 

izboru vina za zorenje (Comuzzo in sod., 2014). Tradicionalno se je uporabljalo za bela vina, 

ki so večinoma prihajala iz Burgundije, in za peneča vina, pridelana po tradicionalni metodi. 

Danes se je zorenje vina na drožeh razširilo tudi na rdeča vina. 

 

Vinarji se za zorenje vina na drožeh primarno odločajo zaradi večje polnosti in zaokroženosti 

okusa, čedalje bolj pa tudi zaradi alternative dodatku žveplovega dioksida (Charpentier, 2010; 

165). V času zorenja vina na drožeh pride namreč do počasne avtolize kvasovk. Avtoliza 

kvasovk je proces, pri katerem se odvija hidroliza znotrajceličnih biopolimerov, kar vodi v 

celično smrt in v nastanek nizkomolekularnih produktov. Ti nizkomolekularni produkti, ki 

zajemajo spojine iz citoplazme in celične stene, se sprostijo v vino in imajo številne vplive na 

vinarske in senzorične parametre (Schneider in sod., 2016; 395). 

 

Vprašanje je torej, na kakšen način zorenje vina na drožeh vpliva na zmanjšano oksidacijo vina. 

Sveže droži zaradi prisotnosti membranskih lipidov in sterolov kvasovk preferenčno porabljajo 

kisik namesto fenolnih spojin in na ta način preprečujejo njihovo oksidacijo. K antioksidativnim 

lastnostim pa prav tako prispevajo adsorbirani polifenoli, tiolne skupine celičnih proteinov in 

β-glukani (Comuzzo in sod., 2014; 107). Nezanemarljiva je tudi endogena antioksidativna 

obramba med oksidativnim stresom kvasovk.  

 

Comuzzo in sod. (2014) so proučevali sposobnost lovljenja radikalov (z metodo DPPH˙) in 

porabo kisika različnih enoloških sredstev v primerjavi z učinkovitostjo SO2. Zanimal ji je 

antioksidativni potencial askorbinske kisline (referenčni standard), glutationa in droži. 
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Ugotovili so, da so droži učinkovite v lovljenju prostih radikalov in pri porabi kisika, ampak da 

povečajo intenziteto barve vina zaradi sprostitve fenolnih komponent v vino. Askorbinska 

kislina je bila prav tako učinkovita pri odstranitvi kisika in prostega radikala DPPH˙, ampak je 

povzročala porjavenje med skladiščenjem vina. Tripeptid glutation je sicer imel sposobnost 

lovljenja prostega radikala DPPH˙ v vinu, ampak v nasprotju z askorbinsko kislino in drožmi 

ni aktivno porabljal kisika. Glutation je na začetku sicer ščitil vino pred oksidativnim 

razbarvanjem, vendar je potem s skladiščenjem sprožil porjavenje vina. 

 

Kot povedano v prejšnjem odstavku so Comuzzo in sod. (2014) proučevali učinkovitost 

žveplovega dioksida in ostalih enoloških sredstev, v drugi raziskavi pa so Nagy in sod. (2017) 

določali vpliv različnih koncentracij žveplovega dioksida ob prisotnosti droži na dovzetnost 

belih vin za oksidacijo. Redoks potencial se je brez dodatka žveplovega dioksida neznatno 

spreminjal, kar nakazuje na to, da je bil nivo raztopljenega kisika med zorenjem vina kontroliran 

s strani droži. Antioksidativni potencial droži sam pa ni bil zadosten za zaščito fenolnih spojin 

pred kemijsko oksidacijo, ki je vodila v neželeno porjavenje vina. Z dodatkom majhne 

koncentracije žveplovega dioksida (40 mg/L) so droži lahko zaščitile vzorce belega vina tako 

v protimikrobnem kot antioksidativnem pogledu (Nagy in sod., 2017; 109).  

 

Tudi nas je zanimalo, ali zorenje vina na drožeh vpliva na večji antioksidativni potencial droži 

in posledično na večji antioksidativni potencial vina. V kolikor bi potrdili soodvisnost, bi lahko 

zorenje vina na drožeh uporabili kot alternativo dodatku žveplovega dioksida.  

 

2 MATERIALI IN METODE 
 

 

2.1 NASTAVITEV POSKUSA 

 

Za fermentacijski poskus smo uporabili mošta dveh belih vinskih sort, laški rizling in 

sauvignon, ki smo jim v vrelne steklenice dodali različne komercialne seve kvasovk ali 

mlečnokislinskih bakterij, hranila za kvasovke in trske iz hrastovega lesa z različno stopnjo 

ožganosti. Mlado vino smo po zaključeni alkoholni fermentaciji, ki je potekala 14 dni, z drožmi 

prelili v plastenke. Nobenemu od vzorcev vina ni bil dodan žveplov dioksid. Plastenke smo 

postavili v hladilnico na temperaturo 4 °C, kjer je 205 dni potekalo zorenje vina na drožeh. 

Vzorčenje je bilo v času zorenja opravljeno šestkrat, in sicer prvič en teden po zaključeni 

alkoholni fermentaciji (kar smo označili s časom t1 = 0), nato pa še ob časih t2 = 14 dni (ali 21 

dni po zaključeni alkoholni fermentaciji), t3 = 28 dni, t4 = 48 dni, t5 = 76 dni in t6 =205 dni. 

 

2.2 ANALIZNE METODE 

 

S spektrofotometrično metodo s prostim radikalom DPPH˙ smo določali antioksidativni 

potencial vina. V okviru analiz droži smo določali antioksidativni potencial droži z metodo 

znotrajcelične oksidacije in mikroskopski pregled droži pri 1000x povečavi. Rezultate analiz 

smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS. Za ugotavljanje razlik med vrednostmi 

znotrajcelične oksidacije pri posameznih časih vzorčenja smo uporabili test homogenosti 

variance, analizo variance in Duncanov test (α = 5 %). 
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

 

3.1 SPREMINJANJE ZNOTRAJCELIČNE OKSIDACIJE MED ZORENJEM VINA 

NA DROŽEH 

 

Antioksidativni potencial droži smo ovrednotili z metodo za določanje znotrajcelične 

oksidacije, ki temelji na merjenju fluorescence oksidiranega barvila H2DCF. Reaktivne 

kisikove zvrsti ga v notranjosti celic oksidirajo do diklorofluorescina (DCF), ki fluorescira pri 

valovni dolžini 520 nm (Jakubowski in Bartosz, 1997; 1). Več kot je reaktivnih kisikovih zvrsti, 

večji je oksidativni stres kvasovk in manjši je antioksidativni potencial droži. V tem primeru 

bo razmerje med prirastom fluorescence in optično gostoto (PF/OD) večje, kar torej pomeni 

večjo znotrajcelično oksidacijo in posledično manjši antioksidativni potencial droži. 

 

V tabeli 1 so predstavljene povprečne vrednosti in standardni odklon znotrajcelične oksidacije 

celic med zorenjem vina, ki so predstavljeni po skupinah – glede na kontrolna vzorca, vzorce z 

dodanimi trskami iz hrastovega lesa in vzorce brez dodatka trsk iz hrastovega lesa. Znotraj 

skupin smo ločili še sorto laški rizling in sorto sauvignon. Najmanjša vrednost znotrajcelične 

oksidacije je bila 0,98 (SAU brez trsk ob času t6), največja pa 11,63 (kontrolni vzorec SAU ob 

času t3). Največje vrednosti znotrajcelične oksidacije sta imela kontrolna vzorca, kar je bilo 

pričakovano, saj je alkoholna fermentacijo potekla z avtohtono kvasno mikrobioto, ki je bila 

manj številčna v primerjavi z uporabljenimi komercialnimi suhimi aktivnimi kvasovkami pri 

preostalih vzorcih.  

 
Tabela 1: Povprečne vrednosti in standardni odkloni znotrajcelične oksidacije (PF/OD) med zorenjem 

vina laški rizling (LR) in sauvignon (SAU) ter koeficient korelacije (R2) med znotrajcelično oksidacijo 

ob različnih časih zorenja (od časa t1 do t6) 

Skupina 

vzorcev/sorta 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 R2 

kontrolna 

vzorca  

       

LR (N=1) 6,86 8,73 10,21 6,28 6,86 4,10  

SAU (N=1) 7,25 10,19 11,63 8,50 6,74 5,49  

s trskami         

LR (N=3) 3,74 ± 0,57  5,58 ± 0,16 5,27 ± 0,81 4,67 ± 0,43 4,68 ± 0,89 3,13 ± 1,10 0,59 

SAU (N=7) 4,46 ± 1,61 5,37 ± 0,79 5,55 ± 1,13 3,02 ± 1,03 5,15 ± 2,62 2,53 ± 0,88 0,4816 

brez trsk        

LR (N=14) 4,41 ± 1,59 4,78 ± 1,65 4,64 ± 1,13 3,40 ± 0,94 3,42 ± 1,36 2,39 ± 1,37 0,8573 

SAU (N=9) 3,86 ± 1,51 4,39 ± 1,39 3,91 ± 1,65 1,96 ± 0,55 3,48 ± 1,30 0,98 ± 0,48 0,7066 

 

V nadaljevanju je na sliki 1 s polinomom druge stopnje grafično prikazano spreminjanje 

znotrajcelične oksidacije med zorenjem vina, ki je razdeljeno na vse vzorce, na vzorce brez 

dodanih trsk iz hrastovega lesa in z dodanimi trskami. Takšna porazdelitev se nam je zdela 

smiselna, saj dodatek trsk iz hrastovega lesa vpliva na večjo vsebnost fenolnih spojin v vinu, ki 

se lahko adsorbirajo na površino kvasovk. Pri vseh treh skupinah opazimo trend zmanjševanja 

znotrajcelične oksidacije tekom zorenja vina na drožeh. Koeficient korelacije je bil najmanjši 

pri vzorcih z dodatkom trsk (R2 = 0,5268), kar pomeni, da je bilo nihanje znotrajcelične 

oksidacije pri tej skupini vzorcev največje in je najbrž povezano s fenolnimi spojinami iz trsk. 
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Predvidevamo, da je v času zorenja (vzorčenja t2 in t3) prišlo do pojava oksidativnega stresa, na 

katerega so se odzvale s tvorbo antioksidantov šele v času t4. 

 

 
Slika 1: Spreminjanje povprečne vrednosti znotrajcelične oksidacije s časom zorenja za vse vzorce 

(N=35), za vzorce z dodanimi trskami (N=10) in vzorce brez dodanih trsk (N=23) 

 

Na sliki 2 je predstavljeno spreminjanje povprečne vrednosti znotrajcelične oksidacije s časom 

zorenja za oba kontrolna vzorca skupaj in posebej za kontrolna vzorca različne sorte. Opazimo, 

da je bila znotrajcelična oksidacija pri kontrolnem vzorcu sorte sauvignon večja kot pri 

kontrolnem vzorcu laški rizling. V primerjavi z ostalimi vzorci (slika 1) je bila znotrajcelična 

oksidacija pri kontrolnima vzorcema bistveno večja, saj je dosegla vrednost 11,63, medtem ko 

je največja vrednost znotrajcelične oksidacije pri preostalih vzorcih 5,46.  

 

 
Slika 2: Spreminjanje povprečne vrednosti znotrajcelične oksidacije s časom zorenja za oba kontrolna 

vzorca (N=2), kontrolni vzorec sorte laški rizling (N=1) in kontrolni vzorec sorte sauvignon (N=1) 

 

Ker se nihanja znotrajcelične oksidacije pojavljajo konstantno in v vseh skupinah, smo se 

odločili z Duncanovim testom preveriti, ali so nihanja glede na čas zorenja vina statistično 

značilna. Iz rezultatov sta izvzeta kontrolna vzorca, zato je skupno število vzorcev 33. 
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Tabela 2: Rezultati Duncanovega testa za vrednost znotrajcelične oksidacije pri vseh vzorcih vina obeh 

sort in ob različnih časih vzorčenja 
Čas 

zorenja 

N Razred (α = 5 %) 

a b c d 

t1 33   4,2097 4,2097 

t2 33    4,8688 

t3 33    4,6906 

t4 33  3,0388   

t5 33   3,9158  

t6 33 2,1006    

sig.  1,000 1,000 0,396 0,072 

Legenda: a, b, c, d - različne črke označujejo razrede s statistično značilno razliko; α – stopnja tveganja; N – število 

vzorcev; sig.– stopnja značilnosti 

 

Duncanov test je razvrstil vrednosti znotrajcelične oksidacije v štiri statistične razrede, ki se 

med seboj statistično značilno razlikujejo. Iz tabele 2 lahko razberemo trend zmanjševanja 

znotrajcelične oksidacije od časa zorenja t1 do t6, ki pa je prekinjen s povečanjem znotrajcelične 

oksidacije v času zorenja t2 in t3. Povečanje znotrajcelične oksidacije je lahko posledica 

povečane akumulacije kisika v celicah zaradi upočasnjenega metabolizma. Kot odgovor na 

oksidativni stres so se kvasovke začele braniti s sintezo antioksidantov, kar se kaže v zmanjšani 

znotrajcelični oksidaciji ob naslednjem vzorčenju ob času t4. Upad vrednosti znotrajcelične 

oksidacije pa bi lahko bil tudi zaradi naraščajočega števila mrtvih celic v drožeh in s tem manjšo 

aktivnost esteraz v notranjosti kvasnih celic. Esteraze so namreč ključnega pomena pri pretvorbi 

barvila v DCF v primeru oksidacije, kar izmerimo v obliki fluorescence. V kolikor bi bila 

prisotna manjša aktivnost esteraz, ne bi bilo tolikšnega odziva. 

 

3.2 SPREMINJANJE ANTIOKSIDATIVNEGA POTENCIALA VINA MED 

ZORENJEM NA DROŽEH 

 

Slika 3 prikazuje trend zmanjševanja povprečne vrednosti antioksidativnega potenciala (AOP) 

vina s časom zorenja za vse vzorce, vzorce z dodanimi trskami in vzorce brez trsk.  

 

 
Slika 3: Spreminjanje povprečne vrednosti AOP vina (mmol/L) s časom zorenja za vse vzorce (N=35), 

za vzorce z dodanimi trskami (N=10) in za vzorce brez trsk (N=23) 
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3.3 ZVEZA MED ANTIOKSIDATIVNIM POTENCIALOM VINA IN 

ZNOTRAJCELIČNO OKSIDACIJO 

 

V primeru avtolize kvasovk vsa celična vsebina prehaja v vino – in ker je lahko v celični vsebini 

kvasovk prisotna povečana vsebnost antioksidantov, nas je zanimalo, a obstaja povezava med 

antioksidativnim potencialom vina in znotrajcelično oksidacijo. 

 
Tabela 3: Koeficient korelacije med antioksidativnim potencialom vina in znotrajcelično oksidacijo 

Čas 

vzorčenja 

Koeficient 

korelacije (R2) 

t1 0,1855 

t2 0,4452 

t3 0,6145 

t4 0,2974 

t5 0,398 

t6 0,2261 

 

V tabeli 3 je prikazano, kako se je koeficient korelacije med antioksidativnim potencialom vina 

in znotrajcelično oksidacijo spreminjal s časom zorenja vina na drožeh. Zveza med omenjenima 

parametroma je bila pozitivna; večji kot je bil antioksidativni potencial vina, večja je bila 

znotrajcelična oksidacija. Takoj po zaključeni alkoholni fermentaciji je bila tesnost zveze 

ohlapna. Predvidevamo, da so droži po zaključeni alkoholni fermentaciji še vedno aktivno 

porabljale kisik v metabolizmu in to prednostno pred fenolnimi spojinami, tako da ni prišlo do 

oksidacije fenolnih spojin. Zveza se je nato povečala ob času zorenja t2 in t3 – metabolizem 

kvasovk se je upočasnil in se je na račun tega povečala znotrajcelična oksidacija, a še vedno so 

kvasovke prednostno porabljale kisik, zato je bil antioksidativni potencial vina še vedno velik. 

Z zadnjimi tremi vzorčenji pa se je koeficient korelacije zopet zmanjšal, kar je najbrž posledica 

oksidacije fenolnih spojin v prisotnosti kisika (manjši antioksidativni potencial vina) in avtolize 

kvasovk (večja znotrajcelična oksidacija). 

 

3.4 MIKROBIOLOŠKI PREGLED DROŽI 
 

Z mikrobiološkim pregledom droži smo želeli ugotoviti, v kakšnem stanju so kvasne celice in 

če se je ob času zorenja t5 (po slabih treh mesecih zorenja) že začela avtoliza kvasovk. 

 

V vseh pregledanih vzorcih so se že začeli kazati znaki avtolize: citoplazma je imela granulirano 

strukturo, celična stena pa je bila nagubana. Pri 1000x povečavi smo ujeli tudi nekaj takšnih 

kvasovk, pri katerih se je celična vsebina vidno izlivala v vino. Pri tem ni prišlo do popolne 

degradacije celične stene, ampak je le-ta ohranila svojo obliko. 

 

    
Slika 4-5: Granulirana notranjost kvasnih celic (levo) in avtoliza kvasnih celic (desno) pri 1000x 

povečavi 
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4 ZAKLJUČEK 
 

 

Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da je bila v kvasovkah prisotna znotrajcelična 

oksidacija, ki se je s časom zorenja zmanjševala. S tem smo potrdili hipotezo, da se lahko 

kvasovke v določeni meri pred kisikovimi reaktivnimi zvrstmi branijo s tvorbo antioksidantov. 

Rezultati so prav tako pokazali trend zmanjševanja antioksidativnega potenciala vina s časom 

zorenja. 

 

Možnost za zamenjavo žveplovega dioksida z zorenjem vina na drožeh je še vedno pod 

vprašajem in bi bile potrebne še nadaljnje študije, ki bi to upravičile. V našem primeru je bilo 

prisotnih preveč spremenljivk (uporaba različnih komercialnih sevov kvasovk, dodatek 

mlečnokislinskih bakterij, hranil za kvasovke, dodatek trsk iz hrastovega lesa v določene 

vzorce, različno doziranje naštetih dodatkov), da bi lahko nedvoumno potrdili uporabo droži za 

zaščito pred oksidacijo. Pomanjkljivost naše raziskave je bila ta, da nismo imeli primerjalnih 

vzorcev z dodatki različnih koncentracij žveplovega dioksida in vzorcev, ki bi jih po zaključeni 

alkoholni fermentaciji ločili od droži ter spremljali njihovo spreminjanje antioksidativnega 

potenciala vina.  

 

Na tem mestu nas še zanima, kakšen vpliv imajo droži na rast neželenih mikroorganizmov. 

Žveplov dioksid je znan predvsem po svojem antimikrobnem delovanju, in v kolikor bi žveplov 

dioksid nadomestili z drožmi in izkoriščali njihovo antioksidativno delovanje, bi lahko imeli 

problem s kvarom vina. Dokler ni narejenih še več podobnih študij, je na podlagi dosedanjih 

raziskav zorenje vina na drožeh smiselno le ob hkratni uporabi manjše količine žveplovega 

dioksida, ki pripomore k dodatni zaščiti vina. Že Schneider in sod. (2016) so potrdili, da je 

zaščita vina proti oksidaciji s strani droži zelo učinkovita pri vinih z dodatkom manjše 

koncentracije SO2. Za vinarje, ki želijo pridelovati vino brez dodatka SO2 oz. ga omejiti, je to 

vsekakor strategija, ki jo lahko uporabijo.  
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Povzetek 

Z namenom izboljšanja varnosti živil, se na raziskovalnem področju vedno bolj uveljavlja 

kultura zagotavljanja varnosti živil. V prispevku je prikazana konceptualna zasnova modela, ki 

v ospredje postavlja zaposlenega, njegovo odgovornost in znanje do varnih živil. Raziskava je 

bila izvedena v srednje velikem živilskem podjetju, z vzpostavljenimi standardi zagotavljanja 

varnosti živil. Kljub temu, da podjetje v vseh fazah procesa upošteva zakonodajo in načela 

dobrih praks, se na trgu vseeno pojavljajo reklamacije izdelkov, ki lahko vplivajo na varnost 

končnega izdelka. Z namenom ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na neskladnosti smo uporabili 

kombiniran metodološki pristop. Rezultati empiričnega dela raziskave so pokazali, da imajo 

zaposleni ustrezen odnos do higiene živil in da se le-ta z usposabljanjem nadgrajuje, ter da 

demografske značilnosti zaposlenih ne vplivajo na oblikovanje kulture zagotavljanja varnih 

živil. Redna usposabljanja o higieni živil dvigujejo higiensko zavest in posledično vplivajo na 

zmanjševanje reklamacij. 

Ključne besede: varnost živil, zaposleni, usposabljanje, kultura zagotavljanja varnosti živil  

 

Abstract 

In order to improve food safety, the concept of food safety culture has gained attention as a 

research topic, especially in the last few years. The paper presents the conceptual design of the 

model in the food safety culture. The research was carried out in medium size food enterprise, 

with well-developed food safety management systems. Claims and complaints of their products 

still exists, therefore the aim of the study was to determine the factors that lead to inconsistency 

and have effects on food safety. A combined methodological approach was used to examine the 

dimensions of food safety culture. The results revealed that the employees are highly aware and 

have positive attitude towards the food safety that is constantly improving by proper employee 

training. It appears that the demographic characteristics have no influence on employees’ food 

safety culture. It is argued that employees need to be constantly trained regarding the food 

safety. Employee training is crucial for food safety culture development, which can be resulted 

in higher food processing quality and lower complaint rate.  
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1 UVOD 
 

 

Sistemi in zakonodaja na področju zagotavljanja varnih in kakovostnih živil so dobro razviti, 

vendar se na trgu še vedno pojavljajo živila, ki ne dosegajo ustreznega nivoja varnih in zdravih 

živil. Raziskave poudarjajo ključni pomen zaposlenega pri delu z živili, njegovo usposobljenost 

in odgovornost za doseganje ustrezne ravni varnih živil (Jevšnik in sod., 2008; De Boeck in 

sod., 2015; Shinbaum in sod., 2016; Ababio in sod., 2016). De Boeck s sodelavci (2015) 

poudari, da samo usposabljanje za doseganje varnih živil ni več dovolj. Pozornost je potrebno 

nameniti vedenju zaposlenih in posledično kulturi zagotavljanja varnosti živil. Pregled 

literature na področju kulture zagotavljanja varnosti živil je pokazal, da je le-ta v podjetjih še 

zelo slabo raziskana, zato se na raziskovalnem področju proučujejo orodja za merjenje kulture 

in klime zagotavljanja varnosti živil (De Boeck in sod., 2015). Nekatera orodja so že razvita in 

preverjena v živilskih podjetjih (De Boeck in sod., 2015; Jespersen in Bedard, 2015; Ungku 

Fatimah in sod.,2014). 

 

1.1 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH NA PODROČJU HIGIENE ŽIVIL 

 

O usposobljenosti zaposlenih pri delu z živili so bile izvedene številne študije, ki ugotavljajo, 

da usposobljenost zaposlenih močno vpliva na doseganje ustreznega nivoja varnih živil 

(Jevšnik in sod., 2008; Park in sod., 2010; Pichler in sod., 2014; Ababio in sod., 2016; Shinbaum 

in sod., 2016). Uredba o higieni živil (2004) poleg zahteve po vzpostavitvi sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point), navaja tudi zahtevo po usposabljanju zaposlenih 

pri delu z živili. Nosilec živilske dejavnosti (NŽD) mora nadzirati osebe, ki delajo z živili, jim 

dajati navodila in/ali jih usposobiti v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela. 

Zahteve zaposlenih pri delu z živili opredeljuje tudi Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 

izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (2000). Le-ta določa, da lahko v proizvodnji in 

prometu z živili delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili, 

oziroma so zanj dodatno usposobljene in izpolnjujejo osnovne zahteve osebne higiene (Zakon, 

2000). Navedeni predpisi odgovornost za varnost živil in posledično usposabljanje zaposlenih 

prenesejo na NŽD, ki je dolžan vzpostaviti ustrezne postopke usposabljanja. vprašanje pa je, če 

so ti postopki ustrezni in ali je bilo interno usposabljanje učinkovito (Jevšnik in sod., 2008).  

Z razvojem in nadgradnjo mednarodnih standardov na področju živilstva se vedno bolj poudarja 

pomen usposabljanja, ozaveščenosti in odgovornosti zaposlenih do zagotavljanja varnih živil. 

Tako npr. International Food Standard (IFS) v poglavju »Upravljanje s človeškimi viri« 

postavlja zahtevo, da morajo biti vsi zaposleni, ki opravljajo delo, ki vpliva na varnost živil, 

ustrezno usposobljeni. Zahteve standarda glede usposabljanja so zelo jasno opredeljene. 

Podjetje mora imeti izdelan in dokumentiran program usposabljanja, iz katerega mora biti 

prepoznana vsebina in pogostost usposabljanja, kompetentnost izvajalca usposabljanja, 

razviden mora biti uporabljen jezik in metodologija ocenjevanja učinkovitosti usposabljanja. 

Podjetje mora skrbeti za redno revizijo in nadgradnjo programa usposabljanja, z vključenimi 

aktualnimi zahtevami predpisov na področju varnosti živil in spremembami v delovnih 

procesih, ki lahko vplivajo na varnost živil (IFS Food, 2015).  

 

1.2 ZAPOSLENI PRI DELU Z ŽIVILI KOT DEJAVNIK TVEGANJA 

 

Glavni dejavnik v krogotoku varnosti živil je človek, ki ima velik, dostikrat neposreden vpliv 

na zagotavljanje varnosti živil. Vzroke ovir za učinkovitost sistema HACCP je nujno iskati tako 
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v organizacijski in komunikacijski klimi podjetja, kot tudi v kompleksnosti delovanja in 

dojemanja vsakega posameznika. Vstop premalo izobraženega in usposobljenega človeka v 

delovni proces je žarišče problema na področju zagotavljanja varnosti živil. Izhajajoč iz 

omenjenega dejstva in z namenom uravnoteženja analiziranih sistemov, ki bi se morali celovito 

osrediniti na zagotavljanje varnosti živil, je kot rezultat obstoječega stanja predlagan nov 

teoretični pristop, imenovan Dobra prehranska praksa (DPrP). Strukturno je DPrP predstavljena 

kot platforma varnosti živil, ki združuje vse podsisteme sedanjih devetih dobrih praks in sistema 

HACCP ter jasno opredeli novo dimenzijo tveganj pri zagotavljanju varnih živil, t.i. človeški 

faktor (Raspor, 2007; Jevšnik in sod. 2008; Raspor in Jevšnik, 2008). 

V procesu proizvodnje in prometa živil obstaja vrsta tveganj, ki lahko povzročijo nezadovoljiv 

nivo varnosti živil. Z ustreznimi postopki dela, upoštevanjem dobre higienske prakse, pravilnim 

embaliranjem, shranjevanjem, transportom in končno distribucijo živil lahko tveganja 

zmanjšamo na sprejemljivo raven (Jevšnik in sod., 2009). Posledica neobvladovanja tveganj v 

procesu proizvodnje in prometa z živili so izbruhi okužb in/ali zastrupitev z živili. V letu 2015 

je bilo v EU 422 potrjenih izbruhov, od tega 45.874 obolelih (3.892 ljudi je bilo hospitaliziranih, 

17 jih je umrlo). V Sloveniji je bilo v letu 2015 le 5 potrjenih izbruhov in 69 obolelih, umrl ni 

nihče (EFSA, 2016).  

 

1.3 KULTURA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI ŽIVIL  

 

Skozi leta do danes so se sistemi vodenja varnih živil razvili do zelo visoke stopnje. Vendar se 

v praksi velikokrat dogaja, da ti sistemi še vedno ne zagotavljajo ustreznega nivoja varne in 

zdrave hrane, ter da so še vedno prisotne okužbe in/ali zastrupitve z živili. Raziskave so 

pokazale, da je za napake pri delu z živili krivo predvsem nepravilno rokovanje zaposlenih 

(Jevšnik in sod., 2008; De Boeck in sod., 2015) in vstop premalo usposobljenega in 

motiviranega zaposlenega v delovni proces (Jevšnik in sod., 2008). Tudi, če so bili zaposleni 

ustrezno izobraženi in usposobljeni, se v praksi pogosto zgodi, da živila ne dosežejo želenih 

standardov varnosti živil (Ungku Fatimah in sod., 2014), zato so raziskave v zadnjem obdobju 

usmerjene v preučevanje kulture zagotavljanja varnosti živil (v nadaljevanju KZVŽ) (angl. 

Food Safety Culture)«. Le-ta v ospredje postavlja človeka, ki s svojim odnosom in 

odgovornostjo ustvarja KZVŽ (De Boeck in sod., 2015). KZVŽ vključuje več dejavnikov, ki 

se delijo na tri skupine: okoljske, organizacijske in človeške. Med dejavnike avtorji navajajo 

naslednje elemente: zavezanost vodstva, organizacijska podpora, vodstvo, motivacija 

zaposlenih, samoocenjevanje zaposlenih, odnos zaposlenih do varne hrane, komunikacija, 

demografska ozadja/lastnosti zaposlenih, odgovornost posameznika, prepoznavanje tveganja in 

delovno okolje. Prav tako se pomanjkanje virov, dobička, usposabljanja, pogosto izkaže kot 

velika ovira pri zagotavljanju varne hrane (Ungku Fatimah in sod., 2014). 

KZVŽ je potrebno v podjetju razviti. Nekateri avtorji navajajo, da je pri tem ključnega pomena 

zavezanost vodstva, ter da je potrebno zaposlene postaviti na prava delovna mesta in jim ne dati 

samo odgovornosti, ampak tudi možnost odločanja (Ades in sod., 2014) in pogovora o 

pozitivnih delovnih izkušnjah (Prince, 2015). Yiannas (2010) navaja: »Če želite izboljšati 

kulturo zaposlenih do varnih živil, morate spremeniti način, kako ljudje delajo stvari. 

Spremeniti morate njihov odnos. Jevšnik (2016) poudari, da je za razumevanje KZVŽ potreben 

sistematični pristop in čas, ki ga vodstvo nameni novi obliki strukture obvladovanja varnih živil. 

Kultura, pomeni med drugim tudi odnos do nečesa, kar pomeni, da se morajo nekatere prej 

tradicionalne oblike dojemanja in zagotavljanja varnih živil vzpostaviti na novo in kot take 

dobijo trdnejšo vrednost in trajnejši način obvladovanja varnosti živil skozi verigo »od polja do 

mize«. Hitrost sprememb, ki potekajo na nivoju vedenja človeka, je vsekakor odvisna tako od 

posameznika kot od njegove neposredne okolice (Jevšnik, 2016). 
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1.3.1 Konceptualni model kulture zagotavljanja varnosti živil  

 

Ungku Fatimah s sodelavci (2014) in De Boeck s sodelavci (2015) kot pomembne dejavnike, 

ki močno vplivajo na oblikovanje KZVŽ, navajajo: vodstvo in podpora sodelavcev, 

komunikacija, zavezanost zaposlenih, delovno okolje in razpoložljiva infrastruktura ter 

zavedanje tveganja zaposlenih. Ungku Fatimah s sodelavci (2014) tem petim dejavnikom 

dodaja še obremenjenost na delovnem mestu. De Boeck s sodelavci (2015) prikaže KZVŽ v 

modelu (Slika 1) skozi dimenzije dveh poti, in sicer »tehnično-vodstvena pot« in »človeška 

pot«. Pri prvi poti predstavljajo pomembno vlogo vpeljani sistemi vodenja varnosti živil. Od 

značilnosti podjetja pa je odvisno, kako učinkoviti so ti sistemi, da podjetje zagotovi zadovoljiv 

nivo varnosti in kakovosti živil. Drugo pot poimenujejo »človeška pot«, pri kateri je pomemben 

sleherni zaposleni in njegov odnos do vodstva, način komunikacije, prizadevnost in zavedanje 

tveganja ter razpoložljiva infrastruktura (De Boeck in sod., 2015).  

 

 
Slika 1: Konceptualni model kulture zagotavljanja varnosti živil (De Boeck in sod., 2015) 

 

2 NAMEN 

 

 

Pri pregledu literature smo ugotovili manjše število empiričnih raziskav na področju KZVŽ, 

zato smo preučevali konceptualno zasnovo modela, ki v ospredje postavlja zaposlenega, 

njegovo odgovornost, usposobljenost in znanje do varnih živil.  

S pomočjo empiričnega dela raziskave smo želeli ugotoviti, ali učinkovitost usposabljanja glede 

zagotavljanja varnih živil in vedenje zaposlenih vplivata na odnos do varnih živil in ali so pri 

tem pomembne tudi demografske lastnosti zaposlenih. Glede na pregled literature z 

obravnavanega področja, smo si zastavili raziskovalni vprašanji (RV):  

- RV1: Ali učinkovitost usposabljanja vpliva na oblikovanje KZVŽ?  

- RV2: Ali imajo demografske lastnosti zaposlenih vpliv na oblikovanje KZVŽ?  
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3 METODE DELA 
 

 

Raziskava, ki je vključevala kombinacijo metodoloških pristopov, je bila opravljena v srednje 

velikem živilskem podjetju z 220 zaposlenimi, katerim je bil posredovan anketni vprašalnik. 

Zaradi obsežnosti raziskave (Zabukošek, 2016) prikazujemo v prispevku le rezultate 

kvantitativnega dela raziskave. Anketni vprašalnik smo pripravili na podlagi lastnega 

poznavanja obravnavane problematike in na osnovi pregleda literature. Nekatera vprašanja v 

anketnem vprašalniku so povzeta po avtorjih Ungku Fatimah s sodelavci (2014) in De Boeck s 

sodelavci (2015). Vprašalnik obsega 17 vprašanj in je razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop 

vprašanj se nanaša na demografske značilnosti anketirancev, drugi sklop pa na trditve, ki so 

razdeljene na sedem področij. Šest področij vključuje odnos anketirancev do zagotavljanja 

varnosti živil, in sicer: 

- vodenje in podpora sodelavcev: zavezanost in odgovornost vodstva do zagotavljanja 

varnih živil; 

- komunikacija: prenos informacij med zaposlenimi glede zagotavljanja varnih živil;  

- zavzetost zaposlenih – prizadevnost: upoštevanje navodil za delo; 

- sredstva – viri – okolje: zagotavljanje virov in infrastrukture;  

- obremenjenost na delovnem mestu: zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih; 

- zavedanje tveganja: prepoznavanje tveganja pri zagotavljanju varnih živil. 

Sedmo področje vključuje odnos zaposlenih do usposabljanja (učinkovitost usposabljanja). 

Anketiranci so trditve ocenjevali s številkami od 1 do 7, pri čemer pomeni številka 1 – ne drži 

in številka 7 – zelo drži. Rezultati vprašalnika so bili statistično obdelani s pomočjo 

računalniškega programa Statistical Package for Social Science (SPSS). Analiza podatkov 

temelji na opisni statistiki, regresijski analizi, t-testu in enojni analizi variance (ANOVA) 

(Field, 2009). 

 

4 REZULTATI 
 

 

V prvi fazi analize smo oblikovali sestavljene spremenljivke za posamezne dimenzije KZVŽ. 

Predhodno smo preverili konvergentno veljavnost (faktorska analiza) in zanesljivost merskega 

instrumenta (Cronbach alfa). V nadaljevanju (Tabela 1) podajamo rezultate opisne statistike za 

proučevane dimenzije kulture zagotavljanja varnosti živil. Iz rezultatov je razvidno, da najvišja 

vrednost pripada spremenljivki zavzetost zaposlenih (M = 6,84) ter najnižja obremenjenosti na 

delovnem mestu (M = 6,35). Rezultati tudi kažejo na zmerno do visoko povezanost med 

posameznimi dimenzijami (Pearsonov koeficient korelacije). Kot je razvidno iz Tabele 1, 

koeficienti variirajo med 0,4 in 0,67 (p < 0,01). 

 
Tabela 1: Povprečja, standardni odkloni in koeficienti korelacije 

 M SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) vodenje in 

podpora 

sodelavcev 

6,5

9 

0,4

7 
      

(2) 

komunikacija 

6,5

6 

0,5

7 

0,637*

* 
     

(3) zavzetost 

zaposlenih 

6,8

4 

0,2

7 

0,543*

* 

0,582*

* 
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(4) sredstva – 

viri – okolje t 

6,7

3 

0,4

5 

0,463*

* 

0,488*

* 

0,576*

* 
   

(5) 

obremenjenos

t 

6,3

5 

0,7

1 

0,463*

* 

0,404*

* 

0,459*

* 

0,515*

* 
  

(6) zavedanje 

tveganja 

6,7

5 

0,4

2 

0,444*

* 

0,499*

* 

0,591*

* 

0,495*

* 

0,510*

* 
 

(7) 

učinkovitost 

usposabljanja 

6,7

3 

0,4

6 

0,446*

* 

0,555*

* 

0,665*

* 

0,582*

* 

0,476*

* 

0,664*

* 

**Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0.01 . 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate regresijske analize (Tabela 2). Pred izvedbo regresijske 

analize smo oblikovali sestavljeno spremenljivko KZVŽ, in sicer na osnovi povprečja 

posameznih dimenzij KZVŽ. Ocena regresijskega koeficienta B je 0,571. To pomeni, da 

ocenjujemo, da če se učinkovitost usposabljanja poveča za eno enoto (ena ocena višje na lestvici 

od 1 do 7), se ocena (KZVŽ) poveča za 0,571 točk. Ker je statistična značilnost manjša kot 5 

%, zavrnemo ničelno hipotezo in trdimo, da učinkovitost usposabljanja vpliva na KZVŽ. Delež 

pojasnjene variance je tako 50,7 %, kar pomeni, da z učinkovitostjo usposabljanja lahko 

pojasnimo 50,7 % variance v KZVŽ. 

 
Tabela 2: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka: KZVŽ 

Nestandardizirani koeficienti Standardizira

ni 

  koeficienti  

  

     
 B Standardna 

napaka 

Beta t p 

(konstanta)  

učinkovitost 

usposabljanja  

2,793 ,294  9,510 0,000 

,571 ,044 ,712 13,116 0,000 

Opomba: R² = 0,507, F = 172,025 (p = 0,000)     

 

Nadaljnja analiza (Tabela 3) je pokazala, da večinoma ni statistično značilnih razlik med 

dimenzijami KZVŽ in izbranimi demografskimi spremenljivkami (spol, starost, delovne 

izkušnje, izobrazba). Rezultati t-testa in enojne analize variance (ANOVA) so pokazali, da je 

statistično značilna razlika le pri dimenziji zavzetost zaposlenih, in sicer vezano na spol (moški 

6,79; ženske 6,89). Rezultati kažejo tudi na nekatere razlike pri stopnji izobrazbe, in sicer je 

bila pri dveh dimenzijah ugotovljena razlika med stopnjami izobrazbe. Na primer, zaposleni z 

nižjo stopnjo izobrazbe so izpostavili višjo stopnjo obremenjenosti na delovnem mestu. 

 
Tabela 3: Povzetek ključnih ugotovitev t-testa in ANOVE za demografske spremenljivke 

 Spol (t) Starost (F) 
Delovne 

izkušnje (F) 

Izobrazba 

(F) 

(1) vodenje in podpora 

sodelavcev 
-2,541 2,380 0.245 2,475* 

(2) komunikacija -1,811 1,152 0.566 1,925 

(3) zavzetost zaposlenih -2,302* ,711 0.489 1,780 
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(4) sredstva – viri – 

okolje t 
-1,829 ,991 1.464 2,094 

(5) obremenjenost na 

delovnem mestu 
-,688 1,510 0.424 3,066* 

(6) zavedanje tveganja -,454 ,604 0.414 1,207 

(7) učinkovitost 

usposabljanja 
-2,364 ,431 0.555 2,428 

*Statistično značilno pri stopnji 0,05 

 

Če na koncu povzamemo vse ugotovitve, lahko predvidevamo, da se z dvigovanjem KZVŽ 

manjšajo napake v procesu proizvodnje (Zabukošek, 2016), pri tem pa je pomembno, da se 

zaposlene nenehno usposablja in nadzoruje, ter da podjetje deluje v skladu z zahtevami 

vzpostavljenih standardov in veljavno zakonodajo. Napake, ki v delovnem procesu nastajajo, 

je potrebno nenehno analizirati in jih uporabiti kot možnosti izboljšav v procesih. Shematsko 

so ugotovitve prikazane na Sliki 2.  

 
 
Slika 2: Konceptualni model kulture zagotavljanja varnosti živil (Zabukošek, 2016) 
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5 RAZPRAVA  
 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je od 220 zaposlenih, katerim je bil posredovan, 

izpolnilo 169 zaposlenih, smo ugotavljali KZVŽ. Rezultati analize anketnega vprašalnika 

kažejo na:  

- visok odnos vodstva in nadrejenih do zagotavljanja varne hrane in visoko podporo med 

zaposlenimi;  

- kakovost prenosa informacij, vezanih na zagotavljanje varnih živil, med vodstvom, 

nadrejenimi in delavci;  

- visoko zavedanje zaposlenih glede pomena varne hrane;  

- razpoložljivost in visoko kakovost infrastrukture;  

- obremenjenost na delovnem mestu ne vpliva na zagotavljanje varne hrane;  

- dobro poznavanje tveganj pri zagotavljanju varne hrane;  

- dobro vzpostavljen sistem usposabljanja zaposlenih.  

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da je KZVŽ v podjetju dobro razvita, saj se zaposleni zavedajo 

načel higiene živil. Ungku Fatimah s sodelavci (2014) navaja, da se zaposleni dokaj dobro 

zavedajo tveganj, imajo ustrezno delovno okolje in razpoložljivost infrastrukture. Možnost 

izboljšav navajajo na področju najvišjega vodstva in odnosov med zaposlenimi, in sicer 

predlagajo, da bi vodstvo moralo dajati večjo podporo zaposlenim pri zagotavljanju varnih živil, 

da se morajo dosledneje upoštevati predpisani postopki, spodbujati je potrebno timsko delo, 

vzpostaviti sistem nagrajevanja in komunikacijo o tveganjih. Rezultati naše raziskave kažejo, 

da se vodstvo podjetja zaveda pomena varnosti živil, ter da imajo zaposleni možnost podajanja 

predlogov, vezanih na izboljševanje varnosti živil.  

Zaradi številnih študij, ki navajajo, da usposobljenost zaposlenih močno vpliva na doseganje 

nivoja varnih živil (Jevšnik in sod., 2008; Park in sod., 2010; Pichler in sod., 2014; Ababio in 

sod., 2016; Shinbaum in sod., 2016), smo v anketni vprašalnik vključili tudi področje 

učinkovitost usposabljanja in kako le-ta vpliva na oblikovanje KZVŽ (RV1). V empiričnem 

delu smo z uporabo linearne regresije preverjali RV1, ali neodvisna sestavljena spremenljivka 

»učinkovitost usposabljanja« vpliva na sestavljene odvisne spremenljivke (učinkovitost 

vodstva, učinkovitost nadrejenih, učinkovitost zaposlenih, komunikacija, zavzetost zaposlenih 

– prizadevnost, sredstva – viri – okolje, obremenjenost na delovnem mestu in zavedanje 

tveganja) in s tem oblikovanje kulture zagotavljanja varnosti živil. Na podlagi pozitivnih in 

statistično značilnih standardiziranih koeficientov Beta smo ugotovili, da učinkovitost 

usposabljanja vpliva na oblikovanje KZVŽ.  

Na podlagi t-testa in ANOVE smo poizkušali podati vpogled v demografske značilnosti 

zaposlenih (spol, starost, izobrazba, delovne izkušnje, izobrazba). Na osnovi rezultatov nimamo 

zadostnih dokazov, da bi potrdili RV2, torej demografske značilnosti zaposlenih (spol, starost, 

izobrazba, delovne izkušnje) nimajo pomembnejšega vpliva na oblikovanje kulture 

zagotavljanja varnosti živil. Glede na zelo različno strukturo zaposlenih v podjetju (tako glede 

starosti kot delovnih izkušenj) in dokaj nizko povprečno izobrazbo zaposlenih smo z 

negiranjem raziskovalnega vprašanja zelo zadovoljni. Raziskava kaže na to, da imajo zaposleni 

glede na nizko stopnjo izobrazbe (kar 43,8 % zaposlenih v podjetju ima samo osnovnošolsko 

izobrazbo) visoko zavest o dojemanju in zagotavljanju varnih živil. Ungku Fatimah in sodelavci 

(2014) ugotavljajo, da je zavedanje tveganja pri ženskah višje kot pri moških, prav tako je le-

to višje pri starejših kot pri mlajših zaposlenih. Prav tako navajajo, da zaposleni z manj delovnih 

izkušenj izkazujejo višjo podporo med sodelavci kot zaposleni z daljšo delovno dobo. V njihovi 

raziskavi zaposleni, ki ne delajo polni delovni čas, kažejo višjo stopnjo zavedanja glede 



 

87 

zagotavljanja varnih živil, demografske lastnosti zaposlenih pa ne vplivajo na njihovo 

zavzetost.  

 

6 ZAKLJUČEK 
 

 

S kulturo zagotavljanja varnosti živil vstopamo na raven integralnega obvladovanja varnosti 

živil, ki temelji na človeku. Razumevanje vseh niti in vrzeli, ki so na poti do vzpostavitve 

KZVŽ, zahteva sistematični pristop in čas, ki ga vodstvo nameni novi obliki strukture 

obvladovanja varnih živil. Odgovorna oseba je ključni akter pri prepoznavanju možnosti za 

dvig KZVŽ in šibkosti v sistemu varnih živil, spreminjanju ustaljenih navad in vpeljevanju 

inovativnega pristopa, ki se učinkovito in hitro odziva na spremembe v okolju (Jevšnik, 2016).  

Z raziskavo smo želeli prepoznati in vrednotiti kazalce uspešnosti/neuspešnosti zagotavljanja 

varnosti živil v izbranem podjetju. Na osnovi rezultatov smo izdelali konceptualni model KZVŽ 

(Slika 2), ki temelji na predpostavki, da pri nadzoru in nenehnem usposabljanju zaposlenih 

dosežemo višjo stopnjo privrženosti zaposlenih do pravilnih postopkov dela ter tako vstopamo 

na višji nivo zagotavljanja varnosti živil, t.j. nivo kulture zagotavljanja varnosti živil. 
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Povzetek 

Povprečen potrošnik je danes ozaveščen o uravnoteženi prehrani in njenemu vplivu na zdravje. 

Ker želi imeti čim več informacij o kakovosti prehranskih izdelkov, skrbno pregleduje njihove 

označbe na živilih. Pozoren je predvsem na hranilno vrednost živil in seznam sestavin, z idejo, 

da se izogne izdelkom z večjim številom njemu neznanih sestavin. Izdelke, ki zadovoljijo 

takšnega potrošnika, imenujemo »clean« označena živila. Proizvajalci si pri razvoju živil 

prizadevajo k uporabi čim bolj naravnih sestavin in jasnem in enostavnem označevanju. V 

ospredje prihajajo tudi »clear« označeni izdelki, ki posredujejo informacijo o načinu 

proizvodnje hrane in njegovemu vplivu na okolje. Informiranost potrošnikov se je izboljšala 

tudi z določilom Uredbe (ES) št. 1169/2011, ki zahteva obvezno označevanje hranilne vrednosti 

živil. Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana smo opremili izdelke s tabelo hranilne 

vrednosti, posodobili deklaracijsko sporočilo ter poskušali izboljšati kakovost slaščičarskih 

izdelkov. 

Ključne besede: »clean« označevanje, »clear« označevanje, hranilna vrednost, slaščičarski 

izdelki 

 

Abstract 

An average consumer nowadays is more conscious about healthy diet and its health appeal 

than ever. Modern buyers desire more and more information about the quality of food and 

therefore scrutinize food labels. They pay attention to nutrition label and avoid consuming food 

products with unknown ingredients. Products that satisfy such consumers’ needs are called 

“clean label” products. Developing simple and easy to understand labels and products with 

natural ingredients are therefore a priority by food industry. There are also “clear label” 

products on the market that contain information about food manufacturing background and its 

impact on the environment. A new Article in Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision 

of food information to consumers also demands obligatory nutrition labelling so that consumers 

are more informed than before. We added nutrition labels to our products, updated their 

declarations and tried to improve the quality of our confectionary at Biotechnical Educational 

Centre Ljubljana. 

Keywords: clean labeling, clear labeling, nutrition facts, confectionary 
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1 KAJ JE »CLEAN« OZNAČEVANJE 
 

 

Izraz »clean« označevanje bi lahko v slovenščino prevedli kot čisto ali prijazno označevanje 

živil, »clear« pa kot jasno ali razumljivo. Ker izraza še nista uveljavljena v slovenski strokovni 

terminologiji, bom v članku uporabljala tujki.  

 

Gibanje »clean« označevanja živil se je začelo kot trend, danes pa je preraslo v nekaj k čemur 

stremijo vsi v proizvodnji živil. Gibanje so vzpodbudili potrošniki z zahtevo po vrnitvi »pristne 

hrane«. Izraz »clean label« nima zakonsko zaščitenih označb, zato je težko definirati izdelke, 

ki jih lahko uvrstimo v to skupino. Izrazi, ki se najpogosteje povezujejo s »clean« označevanjem 

živil, so: »naravno«, »organsko«, »minimalno predelano«, »brez konzervansov«, »brez 

aditivov«, »brez dodanega sladkorja«, ipd. Poimenovanje se razlikuje tudi v različnih vejah 

živilske industrije; v mesnopredelovalni industriji večkrat uporabljajo označbi »brez 

hormonov« in »brez antibiotikov«. Potrošnik želi naravna, domača in preprosta živila, katerih 

označevanje je jasno, prepoznavno in razumljivo. Enostavna in lahko razumljiva imena sestavin 

živil namreč vzbudijo potrošniku prispodobe zdravega življenja in dobrega počutja (Clean label 

guide, 2017: 2). 

 

Trend »clean« označevanja se je začel v 90. letih 20. stoletja, ko je uživanje margarine 

nadomeščalo uporabo masla in svinjske masti, saj vpliv trans maščobnih kislin še ni bil znan. 

Danes vemo, da uživanje hidrogeniranih rastlinskih olj vodi k povečani možnosti nastanka 

koronarnih bolezni. S tem primerom smo prvič postali pozorni na označevanje sestavin in 

končno kakovost živila (Clean label guide, 2017: 2).  

 

1.1 LASTNOSTI »CLEAN« OZNAČEVANJA ŽIVIL 

 

Bistvo koncepta »clean« označevanja živil je preprostost: osnovne surovine in preprosto 

označevanje, ki ga lahko razume vsak potrošnik in mu zaupa. (Diaz, 2016; 10). 

Lastnosti živil, ki jim ustreza naziv »clean«, so: 

 naravne sestavine: brez umetnih arom, barvil, konzervansov ali sintetično pridobljenih 

aditivov; 

 preprostost: manj sestavljenih sestavin in kemijskih snovi in več naravnih, enostavnih 

in znanih sestavin, katerih imena nimajo kemijskega poimenovanja; 

 transparentnost: informacije o poreklu hrane in proizvodnem postopku; 

 minimalna predelava: predelava sestavin po naravnih postopkih, s čim manjšo uporabo 

visoke tehnologije, ki se smatra kot umetna (Wang in Adhikari, 2017; 2). 

 

Pri živilih s »clean« označevanjem sestavin opazimo zmanjšanje števila uporabljenih sestavin 

ter posledično krajši deklaracijski list in zamenjavo sintetično pridobljenih sestavin z naravnimi 

(Wang in Adhikari, 2017: 2). 

 

1.1.1 Naravno 

 

Ločiti je potrebno med označbo »ekološki«, ki se uporablja, ko je kmetijski pridelek oziroma 

živilo pridelano oz. predelano v skladu z naravo po Uredbi 834/2007/ES in 889/2008/ES, ter 

drugimi zavajajočimi zelenimi trditvami, kot so »domače«, »100 % naravno«, »neškropljeno«, 

ipd. Na embalaži izdelka najdemo v primeru ekološkega živila (dovoljene so tudi okrajšave kot 

sta »bio« in »eko«) uradni zaščitni znak »ekološki« in evropski logotip, lahko pa tudi zasebne 

blagovne znamke kot so Biodar in Demeter. Postopek proizvodnje ekoloških živil je kontroliran 
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s strani pooblaščenih organizacij, ki jih nadzoruje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano RS. Ekološki pridelki in živila so torej samo tisti, ki imajo certifikat. Certificiranje 

živil je potrdilo kakovosti in hkrati možnost razlikovanja od preostalih. Nasprotno pa »clean« 

označevanje živil nima svojega certifikata in enoznačnega pomena. Živila so opremljena s 

številnimi trditvami in opisnimi izrazi (Wang in Adhikari, 2017: 4). 

 

 
Slika 1: Primer »clean« označevanja izdelka, ki nima uradnega zaščitnega znaka 

 

Sodoben potrošnik ima čedalje več znanja in informacij o živilih, zato zahteva tudi od izdelkov 

vedno več. Predvsem dobro kakovost ter jasnost, razločnost in transparentnost pri označevanju. 

Povečano zanimanje za transparentnost prehranskih izdelkov je tudi odraz povečane skrbi za 

zdravje (Dembitzer, 2017: 1). 

 

1.2 PRIMERJAVA SEZNAMA SESTAVIN »CLEAN« OZNAČENEGA IN 

KONVENCIONALNEGA ŽIVILA 

 

Primer »clean« označevanja živila je kruh, narejen iz osnovnih sestavin: moka, voda, kvas in 

sol. Konvencionalen kruh bi imel poleg osnovnih sestavin še dodana sredstva za obdelavo 

moke, konzervanse, hidrokoloide in emulgatorje.  

Na sliki 1 in 2 lahko primerjamo sestavine dveh svežih sirov, ki se razlikujeta po številu sestavin 

in številu dodanih aditivov. »Clean« označeno živilo predstavlja sveži kremni sir (slika 1), ki 

vsebuje le tri sestavine: mleko, smetano in jedilno sol. Mleko in smetano prištevamo med 

alergene, zato sta v besedilu krepko označena, da ju jasno razlikujemo od preostalega seznama 

sestavin. 

 

 
Slika 2: Sestavine svežega kremnega sira – primer »clean« označevanja živila 

 

Na sliki 2 je označevanje izdelka - sveži sir s podloženim sadjem. Po principu razumevanja 

označbe tega izdelka ga potrošnik ne bi uvrstil v skupino »clean« označenih živil. V seznamu 

sestavin najdemo modificirani koruzni škrob, tri vrste gostil ali zgoščevalnih sredstev (E440 ali 

pektin, E410 ali gumi iz zrn rožičevca, E412 ali guar gumi), sredstva za uravnavanje kislosti 

(E330 ali citronska kislina, E333 ali kalcijevi citrati, E331 ali natrijevi citrati, E270 ali mlečna 

kislina), aromo in sredstvo za povečanje prostornine - dušik. Pektin je polisaharid, ki ga 

pridobivajo iz jabolčnih tropin in omogoča želiranje. Guar gumi pridobivajo iz endosperma 

rastline guar, gumi pa iz zrn rožičevca. Po poimenovanju števil E s polnim imenom je 

deklaracijski list resda daljši, ampak iz specifičnih imen izvemo, da je večina aditivov 

naravnega izvora. 
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Slika 3: Sestavine svežega sira s podloženim sadjem – primer konvencionalno označenega živila 

 

2 KAKO SE »CLEAN« RAZLIKUJE OD »CLEAR« OZNAČEVANJA 
 

 

Z razvojem živil podjetja stremijo h »clean« označevanju, da »očistijo« izdelke nenaravnih 

sestavin, in so odkriti glede sporočilne vrednosti. »Clean« označevanje se pomika k trendu 

potrošniku razumljivega označevanja - »clear«, kar pomeni, da ima potrošnik tudi vpliv na 

proizvodni proces živil. Potrošnik želi vedeti kaj uživa, kakšnega porekla je hrana in na kakšen 

način je bila proizvedena. Jasno označevanje promovira boljše sestavine in tudi razumevanje 

tehnološkega postopka. 

 

Na sliki 3 je prikazano »clear« označevanje lososa grbavca, s katerega lahko enostavno 

razberemo poreklo ribe. Izvemo, v katerem ribolovnem območju (v našem primeru v Pacifiku) 

in v katerem razdelku FAO (št. 61 predstavlja Ohotsko morje, št. 67 pa Aljasko in Kanado) so 

bile ribe ulovljene. Posreduje nam tudi informacijo o ribolovnem orodju, s katerim so bile ribe 

ulovljene. S takim načinom označevanja živilska podjetja komunicirajo s potrošniki in gradijo 

na njihovem zaupanju. 

 

 
Slika 4: »Clear« označevanje lososa grbavca 

 

Pod »clear« označena živila se štejejo tudi tista, ki so trajnostno pridelana in okolju prijazna. 

Takšen je UTZ certifikat za ekološko pridelavo kakava, oznaka »Pridelano/proizvedeno brez 

GSO – gensko spremenjenih organizmov«, pečat MSC (ang. Marine Stewardship Council) z 

načeli okolju prijaznega ribolova, oznaka »Dolphin Safe« – delfinom prijazen ribolov, certifikat 

»Rainforest Alliance« z ukrepi proti krčenju deževnih gozdov, in drugo. 

 

V nadaljevanju sledijo primeri »clean«, ne pa tudi »clear« označevanja (tabela 1). Zelena v 

prahu ima visoko vsebnost nitratov in jo z dodatkom v mesne izdelke uporabljajo kot vir le-teh, 

čeprav na označbi izdelka niso poimenovani. Mononatrijev glutamat lahko na podoben način 

nadomeščamo z zelenjavo v prahu. Ta dva primera predstavljata »clean« označevanje živila, 

nikakor pa ne »clear«. Potrošnik bo prepoznal naravno sestavino, sporočilnost označevanja pa 

ni jasna oziroma transparentna. Tukaj se pojavi celo vprašanje, ali gre za zavajanje potrošnika. 
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V letu 2012 je FDA obravnavala prošnjo za preimenovanje »visoko fruktoznega koruznega 

sirupa« v »koruzni sirup«, vendar je bila zavrnjena. Zamenjava imena bi še dodatno zmedla 

potrošnika in celo izpostavila skupino ljudi s fruktozno intoleranco zdravstvenemu tveganju. 

»Clear« označevanje stremi k temu, da potrošniku ponudi enostavno, jasno in predvsem 

razumljivo sporočilo o sestavinah živila. Na taki osnovi se lahko potrošnik racionalno odloča o 

bolj kakovostni izbiri živil (Diaz, 2016: 11). 

 
Tabela 1: »Clean« označevanje živil - alternative za protimikrobne snovi (Grass, 2013: 13) 

Število E Specifično ime »Clean« 

označevanje živil 

ali alternativa 

E260 ocetna kislina kis 

E280 propionska kislina mlečnokislinske 

bakterije E270 mlečna kislina 

E234 nizin (bakteriocin) 

E300 askorbinska kislina češnje v prahu 

E392 ekstrakt rožmarina rožmarin 

E1105 lizocim jajčni beljak 

E250 natrijev nitrit zelenjavni sok 

E251 natrijev nitrat zelena, špinača 

 

3 IZZIVI ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO  
 

 

Proizvajalci razvijajo »clean« označena živila z uporabo sestavin, ki so splošno sprejeta s strani 

potrošnika. V večini so to sestavine, ki jih tudi sami uporabljajo doma v kuhinji. Živilska 

podjetja, restavracije in trgovine oglašujejo specifične lastnosti izdelka, ki bodo po njihovem 

mnenju izpolnile zahteve potrošnika po »clean« označenih živilih (Clean label guide, 2017: 2). 

Vodilni svetovni proizvajalci hrane so že skrajšali seznam sestavin na izdelkih in prenehali 

uporabljati določene razrede aditivov.  

 

Proizvajalci se pri zagotavljanju »clean« označenih živil soočajo z množico izzivov. Največji 

izziv so stroški proizvodnje. Vzdrževanje istega okusa in arome izdelka, občutek v ustih in 

obstojnost so pogojeni z višjo ceno. Uporaba arome sira je precej cenejša kot uporaba sira v 

prahu; tudi večina rastlinskih ekstraktov ima višjo ceno kot uporaba sintetično pridobljenih 

aditivov. Zamenjava sestavin z »naravnimi« v večini primerov poveča ceno izdelka, zato mora 

biti podjetje prepričano, da dvig cene ne bo odvrnil potrošnika od nakupa. Poleg tega ne sme 

zamenjava sestavin vplivati na okus živila, ki je še vedno glavni parameter pri odločitvi 

uživanja (Marrapodi, 2016: 13). 

 

Naslednji problem, s katerim se soočajo v proizvodnji živil, je zagotavljanje stabilnosti 

izdelkov. »Clean« označene sestavine večinoma ne prenesejo visoke temperature in kislega 

medija. Težko je najti »clean« alternativo, ki bi imela vse funkcionalne lastnosti prvotno 

uporabljene sestavine. Zamenjava umetnih barvil z naravnimi je težavna, saj je za isti učinek 

umetnega potrebno dodati več naravnega barvila, kar lahko vodi k neželenim vonjavam. Pri 

uporabi arom je včasih potrebno kombinirati več različnih naravnih arom, da je dosežen isti 

rezultat. Potrebno je torej premisliti o funkcionalnosti naravnih sestavin, ki bi nadomestile 

sintetično pridobljene. Večina aditivov zagotavlja varnost živil in podaljšuje rok uporabe 

(Marrapodi, 2016: 13). 
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4 PRIMER DOBRE PRAKSE OZNAČEVANJA IZDELKOV 
 

 

V šolskem letu 2016/17 so slaščičarski in pekarski izdelki na Biotehniškem izobraževalnem 

centru Ljubljana dobili prenovljeno podobo. V skladu z novim videzom se je komisija za 

kakovost izdelkov odločila za posodobitev deklaracij na predpakiranih izdelkih. Najprej smo 

se lotili deklaracij slaščičarskih izdelkov, katerim so sledili še pekovski. S tabelo energijske in 

hranilne vrednosti si po zaključku predpakiranih izdelkov obetamo opremiti še kose tort, čeprav 

označevanje hranilne vrednosti za nepredpakirana živila ni obvezno. Potrošnikom želimo 

ponuditi vpogled v samo sestavo živil in jim tako dati možnost ozaveščene izbire. 

 

Izračuna hranilne vrednosti slaščičarskih izdelkov smo se lotili s pomočjo spletnega orodja 

Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP), ki predstavlja slovensko bazo o sestavi snovi. 

Tabela energijske in hranilne vrednosti vsebuje podatke o vsebnosti skupnih in nasičenih 

maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin in soli (Uredba (EU) št. 1169/2011, 2011: 

60). Informacije so podane na 100 g izdelka in tudi na porcijo, kar bo potrošnikom predstavljalo 

smernico predvsem pri uživanju slaščic, ki imajo zaradi večje vsebnosti sladkorja in maščob 

večjo energijsko vrednost. 

 

Računanje hranilne vrednosti je bilo kljub uporabniku prijaznemu vstavljanju podatkov v 

OPKP težavno. Izračun hranilne in energijske vrednosti slaščičarskih izdelkov ni dovolj 

natančen, če uporabljamo samo količine sestavin prepisane iz recepture. V receptu ni zapisana 

masa marmelade, ki jo uporabiš za polnjenje marmeladnih žepkov ali za nadevanje linških 

piškotov; prav tako ni zapisana masa kakavovega obliva, v katerega pomakaš orehove rogljičke, 

niti masa sladkorja za posip,... Vse to so dodatki, kateri močno pripomorejo h končni energijski 

in hranilni vrednosti, saj lahko zajamejo tudi do 10 % mase končnega izdelka, v recepturi jih 

pa ni. Zato je bilo potrebno prisostvovati proizvodnemu procesu in si natančno zapisovati 

manjkajoče podatke. V kolikor bi zanemarili dodatke, bi bila končna napaka izračuna večja od 

dovoljenega 20 % odstopanja. 

 

4.1 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI IZDELKOV 

 

Naš cilj je bil zagotavljanje izdelkov, ki imajo za osnovo kakovostne surovine. Med 

sestavljanjem novih deklaracij smo proučili sestavine, ki jih uporabljamo za izdelavo slaščic, 

in jih želeli v skladu s »clean« označevanjem nadomestiti z naravnimi surovinami. Posledica - 

krajše deklaracije na račun manj dodanih aditivov. Predstavljam dva primera, kjer se 

nadomestitev tehnološko ni popolnoma obnesla. 

 

Za nadevanje žepkov in linških piškotov uporabljamo marelični nadev, ki ima poleg sladkorja 

in zgoščene marelične kaše dodani sredstvi za zgostitev pektin in natrijev alginat, sredstva za 

uravnavanje kislosti citronsko kislino in kalcijeve citrate, aromo, konzervans kalijev sorbat in 

barvili β-karoten in betanin. Pektin se pridobiva z ekstrakcijo iz lupin jabolk in citrusov, natrijev 

alginat pa z ekstrakcijo iz rjavih alg. Njuna vloga je tvoriti tridimenzionalno mrežo, v katero se 

ujame voda pri geliranju izdelka. Citronska kislina in kalcijevi citrati pripomorejo k 

zagotavljanju kislega okolja, ki je nujno potrebno za tvorbo gela. Kalijev sorbat je spojina, 

izolirana iz jerebike, in dodana z namenom preprečevanja rasti plesni in kvasovk. Kot 

mikrobiološki konzervans deluje tudi sladkor v marmeladi. Barvili povzročita intenzivnost 

barve marelične kaše. Obe sta tudi naravnega izvora, in sicer β-karoten najdemo v korenčku, 

betanin pa v rdeči pesi. 
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Na tržišču obstajajo domače marmelade, ki poleg sladkorja in sadne kaše vsebujejo samo 

dodatek pektina in citronske kisline. V smislu »clean« označevanja smo poskušali marelični 

nadev nadomestiti z domačo marmelado. Izkazalo se je, da je brez dodatkov tehnološko težko 

uporabna, predvsem pri polnjenih marmeladnih žepkih. Pri visoki temperaturi peke se domača 

marmelada utekočini in steče iz žepka. Popolna kakovost takšnega izdelka ni zagotovljena, saj 

je to izdelek, kjer marmelada močno pripomore k okusu, konsistenci, sočnosti in lepšemu 

izgledu. Razlika med domačo marmelado in mareličnim nadevom je bila tudi v obarvanosti. 

Barva domače marmelade je bila bledo oranžna, neizrazita, medtem ko je bila barva 

mareličnega nadeva kontrastno intenzivna zaradi dodatka β-karotena in betanina. V smeri 

»clean« označevanja živil bi morali marelični nadev zamenjati z domačo marmelado. V smeri 

»kakovostne sprejemljivosti« izdelka pa tega ne moremo storiti.  

 

Čokoladnih oblivov, ki jih uporabljamo za glaziranje orehovih rogljičkov in medenjakov, na 

trgu skoraj ne najdemo brez emulgatorja sojinega lecitina. Njegova funkcija je zadrževanje 

enakomerno razporejene maščobne strukture v čokoladnih izdelkih. Ker je soja alergen, se za 

čokoladne izdelke čedalje bolj uporablja dodatek sončničnega lecitina, ki ima v izdelku enako 

funkcijo. 

V glaziranih slaščičarskih izdelkih smo poskušali zamenjati kakavov preliv s čokoladnim 

oblivom. Razlika med njima je, da čokoladni obliv vsebuje kakavovo maslo, medtem ko je le-

to v kakavovem prelivu zamenjano z rastlinskimi maščobami, kot so palmova in kokosova 

mast. V kolikor smo želeli zamenjati kakavov preliv s čokoladnim oblivom, smo morali opraviti 

proces temperiranja čokoladnega obliva, ki je dolgotrajen in za množično proizvodnjo 

neprikladen.  

Proces temperiranja čokoladnega obliva ni samo topljenje le-tega, ampak kontrolirana 

prekristalizacija, ki jo dosežemo z doseganjem različnih temperatur. Temperiranje vodi v 

nastanek stabilne oblike kristalov in posledično do obstojne trdne čokoladne glazura. V primeru 

topljenja čokoladnega obliva samo do topilne temperature čokolade ni prišlo do nastanka 

stabilne oblike kristalov, zato je bila taka glazura pri sobni temperaturi mehka. Nasprotno pa 

kakavov preliv ni potrebno temperirati, ampak le taliti, zato je bolj prijazen za uporabo 

(Limbardo in sod., 2017: 1). 

Zamenjava kakavovega preliva s čokoladnim oblivom še vedno ostaja naša prioriteta za 

izboljšanje kakovosti surovin, vendar bo za izvedbo tega potrebno časovno usklajevanje in 

razdelitev dela med zaposlenimi. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

H »clean« označevanim izdelkom uvrščamo tista živila, ki vsebujejo omejeno število sestavin 

z enostavnimi in jasnimi imeni ter z majhnim ali ničelnim številom aditivov (ki jih najdemo 

pod številom E ali kemijskim imenom). Čeprav je za vse aditive, ki se smejo uporabljati, 

presojena varnost za uporabo v živilih s strani Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), je 

potrošnikovo dojemanje aditivov še vedno zapeljano s strani medijev in nepreverjenih 

informacij. Marsikateri aditiv je naravnega izvora in se dodaja živilu zaradi funkcionalnih 

lastnosti. Potrebno je potrošniku ponuditi jasne, verodostojne in transparentne informacije. Z 

razvojem novih živil se proizvajalci kljub temu odzivajo na potrošnikove zahteve in omejujejo 

dodatek aditivov v izdelke ali jih nadomeščajo z naravnimi alternativami. 

 

Označevanje in podajanje informacij potrošnikom gre še korak dlje, in sicer v smeri »clear« 

označevanja živil. Proizvajalci živil so zavoljo jasnega in transparentnega označevanja 

pripravljeni razkriti proizvodni postopek, vpliv na okolje, dodatno utemeljujejo prisotnost 
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aditivov v živilu, poudarijo njihov izvor, ... Zato se »clean« označevanje počasi umika »clear« 

označenim izdelkom. 

 

Slaščičarske izdelke na BIC Ljubljana smo z novimi načeli »clean« in »clear« označevanja 

posodobili, deklaracijo pa naredili skladno z vsemi predpisi in prijaznejšo potrošniku. Pri vseh 

slaščičarskih izdelkih popolna posodobitev ni bila mogoča, predvsem zaradi tehnološke 

sprejemljivosti izdelka. Transparentnost označevanja slaščičarskih izdelkov nameravamo 

okrepiti z izdelavo informativnih zloženk, kjer bomo opisali neznane sestavine in razložili 

njihovo vlogo v izdelku. Tako bomo na razumen način potrošniku poskušali približati naše 

izdelke. 
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Povzetek 

Pri peki kruha je kakovost moke mnogokrat ključnega pomena. Na kakovost moke pomembno 

vpliva tudi pravilno skladiščenje in mletje pšenice. Tako dobimo moko z različno vsebnostjo 

lepka, encimsko aktivnostjo, pecilnimi lastnostmi in mnogimi parametri, ki nam pokažejo, v 

kakšnem stanju je moka ali pšenica. Na razvoj testa in videz kruha imajo velik vpliv količina in 

kakovost vlažnega lepka ter reološke lastnosti. Vlažni lepek se razvije z dodajanjem vode v 

moko, med gnetenjem. Tako se začne tvoriti glutenska mreža, v katero se ujamejo plini med 

procesom vzhajanja. Količina in kakovost vlažnega lepka vplivata na obliko, volumen in rahlost 

kruha. Raziskava je zajemala fizikalno, kemijsko in organoleptično določanje parametrov treh 

različnih vzorcev mok, zamesitev testa za kruh, peko kruha in ocenjevanje končnega izdelka. 

Vzorec moke 2, je imel srednje vrednosti vlažnega lepka, kruh pa je imel najboljše 

organoleptične lastnosti.  

Ključne besede: moka, kruh, lepek, reološke lastnosti, kakovost. 

 

Abstract 

The quality of flour is frequently the most crucial thing in production of bread. Many different 

factors have influence over the quality of flour. Beside weather and geographic influences, 

proper storing and milling of wheat are also very important for quality. If we taking that into 

account, the flour will have different content of gluten, different enzyme activity, different 

baking properties and many other parameters, which determine the condition of flour or wheat. 

The quantity and the quality of gluten, as well as the rheological properties, have a great impact 

on development of dough and appearance of bread. Gluten develops by adding water into flour, 

while kneading. Doing so forms a gluten net, in which the gases are caught in the process of 

rising. The quantity and the quality of gluten affect the shape, the volume and the delicacy of 

bread. The analysis covered of a physical, chemical and organoleptic determination of the 

parameters of three different samples of flour, a dough making, bread baking and organoleptic 

evaluation of the finished product. A sample of flour 2 had an average gluten and the bread 

had the best organoleptic properties. 
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1 KAKOVOST PŠENICE IN MOKE 
 

 

Kruh lahko naredimo iz različnih vrst moke. Glede na vrsto in tip moke se kruhi razlikujejo tudi 

v prehranskem smislu. Več kot ima moka mineralov, vlaknin in beljakovin, bolj je hranljiva in 

cenjena v uravnoteženi prehrani. A kljub temu ne moremo iz vsake moke narediti kruha. Glavni 

element je količina in vrsta beljakovin v moki. Prožnost in elastičnost testu za kruh daje netopna 

beljakovina, ki se imenuje vlažni lepek. Manj kot je lepka v moki, manjši volumen bo imel 

izdelek. 

Največ lepka najdemo v pšenični moki. A tudi tu so lahko velike razlike v vsebnosti lepka. 

Količina le-tega ni odvisna le od sorte pšenice, ampak tudi od vremenskih pogojev in 

geografske lege polj ter samega skladiščenja in mletja pšenice. Optimalna količina vlažnega 

lepka je med 25 in 28 %. 

Kakovost kruha ni odvisna le od količine in kakovosti lepka v moki, ampak tudi od drugih 

parametrov. Med drugim na kakovost kruha vpliva tudi vlažnost moke in padajoče število. V 

kolikor vlažnost moke presega 13–14 %, je moka bolj dovzetna za okužbe s plesnimi in 

bakterijami ter ima manjšo sposobnost vpijanja, kar vpliva na izkoristek. Padajoče število nam 

pokaže encimsko aktivnost α-amilaz, ki razgrajujejo škrob. Količina razgrajenega škroba vpliva 

na vzhajanje testa za kruh in barvo skorje kruha. Padajoče število nam razkrije morebitno 

nakaljenost pšenice in posledično slabšo kakovost moke. 

 

1.1 DOLOČANJE KAKOVOSTI ŽITA IN MOKE 

 

Na kakovost in uporabnost moke vplivajo sorta pšenice, nato pa podnebje ter tip in rodovitnost 

tal. Na kakovost močno vplivajo tudi vremenski pogoji in izbor tehnoloških postopkov 

pridelave in predelave pšenice. Ko je pšenica požeta je ključnega pomena obdelava, pravilno 

skladiščenje in priprava na mletje.  

 

Kakovost pšenice in moke določamo z ugotavljanjem organoleptičnih, fizikalnih, kemijskih in 

mikrobioloških lastnosti pšenice ali moke. Pšenico ali moko analiziramo, da preverimo 

zdravstveno ustreznost ter določimo parametre kakovosti, na osnovi katerih ju uvrstimo v 

kakovostni razred in določimo namembnost uporabe ter ceno.  

 

1.1.1 Organoleptične analize 

 

Senzorična analiza je definirana kot znanstvena disciplina, ki meri, analizira in interpretira 

reakcije na tiste značilnosti živil, ki jih zaznamo s petimi osnovnimi čuti: z vidom, okusom, 

vohom, s sluhom in tipom oz. z dotikom. (Golob in drugi 2005, 56) Senzorične analize izvajajo 

strokovnjaki, ki so šolani. Organoleptične analize pa najpogosteje izvajajo v večjih podjetjih na 

več različnih vzorcih, s katerimi ugotavljajo ustreznost in sprejemljivost izdelka. 

Pri moki preverjamo vonj, okus, barvo in kakšna je moka na otip. Vonj mora biti svež, brez 

vonja po plesni, kislem, zatohlem ali žarkem, kemikalijah ali po katerem koli tujem vonju. Okus 

moke mora biti svež in rahlo sladkast. Prav tako ne smemo zaznavati grenkega, žarkega ali 

netipičnega okusa. Barvo moke najlažje preverimo s primerjanjem dveh mok enakega tipa. Ko 

moko tipamo ne sme biti vlažna ali grudičasta, delci pa morajo biti zrnati in ne prašnati. 

Organoleptično ocenjujemo tudi končne izdelke - kruh. Najpogosteje pripravimo točkovni 

ocenjevalni list z izpostavljenimi lastnosti izdelka, ki dajejo končnemu izdelku tipičnost in 

značilnost. 
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1.1.2 Fizikalne analize 

 

Med fizikalne lastnosti moke spada določanje vsebnosti vode. Optimalna količina vlage v moki 

je 13–14 %. Če je vlage več, se moka hitro kvari, ker se razmnožujejo bakterije in plesni ter 

aktivirajo encimi. Moka z višjo vsebnostjo vode ima nižjo sposobnost vpijanja in daje manjši 

izkoristek. (Hrovat 2003, 14).  

Količino pepela oziroma mineralnih snovi določimo s sežigom zmletega vzorca žita (Kovač 

2015, 20) ali moke pri temperaturi 900 °C v trajanju 2 ur. Ostanek stehtamo, ga izrazimo v 

odstotkih in preračunamo na suho snov moke. Če odstotek pepela pomnožimo s 1000, dobimo 

tip moke (Hrovat 2003, 13). 

 

1.1.3 Kemijske analize 

 
 Kislinska stopnja moke; 

je odvisna od prostih organskih kislin, aminokislin in maščobnih kislin, ki nastajajo z 

razgradnjo beljakovin in maščob zaradi delovanja encimov. Bela moka ima nižjo kislinsko 

stopnjo kot črna ali polnozrnata. Če je kislinska stopnja prenizka, je moka slabo dozorela, če je 

previsoka, pa pomeni, da je prišlo do mikrobiološkega kvara (Hrovat 2003, 14). Kislinska 

stopnja se izraža s številom mililitrov NaOH, ki so potrebni za nevtralizacijo kislin v 100 g 

moke. 

 
 Določanje količine beljakovin; 

Sposobnost tvorjenja lepka je odvisna od vsebnosti netopnih beljakovin v pšenični moki. V 

vsebnost beljakovin so zajete tudi topne beljakovine, zato je podatek o celotni količini 

beljakovin le okvirna slika za lastnosti nastajanja testa. V pšenični moki tipa 500 je vsebnost 

beljakovin pod 11,5 % nizka vrednost, normalna vrednost je med 11,5 in 13 %, visoka vrednost 

pa je nad 13 % (Hrovat 2003, 16). Določamo jih indirektno glede na vsebnost dušika v 

beljakovinah s klasično metodo po Kjeldahlu (Hmelak Gorenjak 2010, 55). 

 
 Določanje lepka; 

Iz količine in kakovosti lepka lahko določimo sposobnost vezanja vode in nastajanje 

beljakovinske mreže, kar vpliva tudi na pecilnost moke. Poleg vsebnosti je pomembna tudi 

sposobnost raztezanja lepka. Elastičen, prožen lepek ima dobro sposobnost zadrževanja plinov. 

Neelastičen lepek, ki se težko preoblikuje, je neprimeren za izdelavo belega kruha in peciva 

(Hrovat 2003, 16). 

Vsebnost vlažnega lepka lahko določamo ročno s spiranjem škroba ali z aparaturo glutomatic. 

Po spiranju ostane lepek, ki ga stehtamo in dobimo vlažni lepek. Če želimo vrednost suhega 

lepka, vlažni lepek posušimo. Normalna vsebnost vlažnega lepka je od 25 - 28 %. Previsoka 

vrednost je do 32 % in predstavlja preveliko vezane vode, testo otrdi in postane suho, pecivo 

pa je oblikovno neustrezno. Premalo in preslabo vezana voda (vsebnost vlažnega lepka je okoli 

20 %), naredi testo vlažno, majhnega volumna in neprimerne oblike. 

 
 Določanje padajočega števila; 

Padajoče število (falling number - FN) opredeljuje encimsko aktivnost α-amilaz. Določanje 

temelji na tem, da v temperirani vodni suspenziji preiskovanega vzorca moke merimo čas (s) 

padanja mešala viskozimetra med dvema točkama (Kovač 2015, 61). 

Padajoče število od 300 – 350 s pomeni malo prostih sladkorjev v moki, potreben je dodatek 

sladkorja ali encimov. Potencial za dobro vzhajanje in optimalne lastnosti izdelka je 235 – 300 

s. Padajoče število od 180 – 235 s predstavlja razgrajene beljakovine v moki. 
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 Določanje pecilnih lastnosti 

S farinografsko analizo določimo obnašanje moke pri mesitvi testa, sposobnost vezanja vode 

in izkoristek testa. Merimo količino vezane vode, tvorbo, stabilnost ter mehčanje testa (Hrovat 

2003, 18). Farinograf je naprava, s katero med mešanjem spremljamo fizikalne lastnosti testa. 

Pri gnetenju nudi testo odpor, ki preko računalnika beleži dogajanje. Tako dobimo graf, ki mu 

pravimo farinogram. Iz grafa lahko razberemo čas razvoja testa, stabilnost testa in stopnjo 

mehčanja.  

 

Z ekstenziografsko analizo ugotavljamo mehanske lastnosti testa, to sta raztegljivost in odpor 

na raztezanje. Pokaže nam spremembe lastnosti testa med počivanjem. Te lastnosti vplivajo na 

obdelavo testa in peko (Hrovat 2003, 19).  

Testo predhodno zamesimo, oblikujemo in inkubiramo. Ekstenziograf razteza testo, zaznava 

spremembo potrebne sile in izriše graf. Iz oblike in površine krivulje grafa določimo: energijo, 

raztegljivost testa, odpor na raztezanje, razmerje med odporom in raztezanjem (Kovač 2015, 

64). Višina krivulje in površina pod njo povesta, kakšna je kakovost moke. 

 

1.2 IZDELAVA KRUHA 

 

Osnovne sestavine za proizvodnjo kruha so moka, tekočina, kvas in sol. Da kruhu izboljšamo 

okus, teksturo ali barvo, lahko dodamo sladkor, maščobo, jajca in različne dovoljene arome in 

aditive. Moka mora vsebovati dober lepek, ki veže vodo, daje večji izkoristek testa in zadržuje 

med vzhajanjem nastale pline. Pri izbiri moramo upoštevati barvo, kakovost lepka in način 

zaklejitve škroba. Tekočina je pomembna sestavina testa, saj pospešuje nabrekanje in zaklejitev 

škroba. Predstavlja tudi ustrezno topilo, za topne sestavine. Med peko tekočina izpareva in 

rahlja testo. Kvas je skupek kvasovk Saccharomyces cerevisiae. Za rast in razmnoževanje 

potrebujejo enostavne sladkorje in proizvajajo etanol in ogljikov dioksid. Slednji se ujame v 

glutensko mrežo in testo vzhaja. Sol dodajamo kruhu zaradi okusa ter procesu nastajanja testa 

pospeši nabrekanje škroba, vpliva na sposobnost nabrekanja in stabilizacijo lepka, kar se pokaže 

v ugodnejšem razmerju med višino in širino končnega izdelka. Preprečuje prehitro delovanje 

kvasovk in sodeluje pri nastajanju aromatičnih sestavin (Hrovat 2000, 7). 

 

Takoj, ko sestavine zamešamo, začnejo potekati fizikalni in kemijski procesi. Ti so najbolj 

intenzivni ravno na začetku mešanja. Delci moke vpijajo vodo in nabrekajo, se med seboj 

povežejo in tvorijo testo. Pomembno vlogo imajo netopne beljakovine zaradi katerih nastane 

tridimenzionalna mreža, v katero se vgrajujejo škrobna zrnca, topne beljakovine in zrak. 

Škrobna zrnca vežejo vodo in se lepijo. V testo se vnaša tudi 10–20 % zraka. Kisik iz zraka 

vpliva na oksidacijske procese. Delovati začnejo proteolitični in amiolitični encimi in testo se 

zmehča (Hrovat 2000, 9). 

 

Vzhajanje je niz biokemijskih, aerobnih in anaerobnih procesov. Mehanizem vzhajanja testa 

temelji na tem, da se nastali mehurčki ogljikovega dioksida ujamejo v mikroarmaturno 

glutensko mrežo. Posledica je dvigovanje mikroarmature in nastanek porozne luknjičave 

strukture in s tem povečanje volumna izdelka. Vzporedno se tvorijo arome in oblikujejo osnove 

okusa (Kovač 2015, 89). 

 

Peka je proces, pri katerem iz nestabilnega koloidnega sistema nastane trden izdelek z značilnim 

okusom in aromo. Prva opazna sprememba je povečanje volumna testa. Volumen se najbolj 

poveča, ko testo vsadimo v peč. Kasneje se umiri, dokler ne doseže volumna, ki ostane tudi po 

peki (Hrovat 2000, 23). 
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V začetku peke nastane na površini tanka skorja, ki je enake barve kot testo in nima sijaja. Med 

peko postaja temnejša, debelejša, trda in hrustljava in se razlikuje od osrednjega dela testa. 

Sredica se oblikuje od zunaj proti notranjosti, skladno z naraščajočo temperaturo. Sredica 

elastične in stabilne strukture se oblikuje do konca peke (Hrovat 2000, 23). 

 

2 POTEK RAZISKAVE 
 

 

Raziskava je obsegala fizikalno, kemijsko in organoleptično analizo različnih pšeničnih mok, 

zamesitev testa, peko kruha in organoleptično ocenjevanje končnega izdelka. 

V laboratoriju sem najprej naredila fizikalne, kemijske in organoleptične analize različnih mok 

tipa 500. Glede na vsebnost lepka sem iz analiziranih mok izbrala 3, z najvišjo, najnižjo in 

srednjo vrednostjo lepka. Iz vsake sem pripravila testo, po enaki recepturi, nato oblikovala 

hlebčke in jih pekla pri enakih pogojih. Ko je bil kruh pečen in ohlajen, sem hlebčkom izmerila 

zunanje parametre (velikost, premer, višino) in s pomočjo ocenjevalnega lista določila 

organoleptične lastnosti.  

Glavni parameter za izbiro mok je bila vsebnost lepka, saj smo predvidevali, da bo ta lastnost 

najbolj vplivala na kakovost kruha. 

 

3 REZULTATI 
 

 

V tabeli 1 vidimo, da so vzorci mok vsebovali od 12,97 % do 13,78 % vode, kar so optimalne 

vrednosti. Prav tako ni preveč odstopala količina pepela, saj je znašala med 0,506 % in 0,545 

%. Največja razlika med mokami je bila pri količini vlažnega lepka. Ta se je gibala med 23,4 

% in 31,1 %. Zaradi take vsebnosti vlažnega lepka so se razlike pokazale tudi pri rezultatih 

analiz za ugotavljanje pekovskih lastnosti moke. Nekoliko je presenetila encimska aktivnost, 

saj so vse vrednosti, ki se gibljejo med 343 in 411, višje od optimalne aktivnosti (od 200 do 

300). 

 
Tabela 1: Rezultati fizikalnih in kemijskih analiz vzorcev mok 1, 2, in 3. 

Vrsta moke Vzorec 1 Vzorec 2 Vzorec 3 

Količina vode (%) 13,43 12,97 13,78 

Količina pepela/ss (%) 0,506 0,523 0,545 

Količina vlažnega lepka (%) 23,4 28,4 31,1 

Kakovost lepka 94 85 77 

Količina beljakovin (%) 9,71 11,56 12,58 

Kislinska stopnja 2,00 2,22 2,56 

Encimska aktivnost 381 343 411 

 

Tabela 2 prikazuje rezultate farinografske analize vseh treh vzorcev mok. Kot lahko vidimo, s 

farinografom moki določamo vezavo vode. Ta se v našem primeru giblje med 55,7 - 60,0 %. 

Če je vezava vode nad 56 %, je izkoristek velik, kvaliteta lepka pa dobra. Že iz tega rezultata 

lahko sklepamo, da ima vzorec moke 1 slabši lepek, kar nam dokazuje tudi podatek količine 

vlažnega lepka iz tabele 1. 
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Tabela 2: Rezultati farinografske analize vzorcev mok 1, 2, in 3. 
Vrsta moke Vzorec 1 Vzorec 2 Vzorec 3 

Absorpcija vode (%) 55,7 60,0 59,9 

Čas razvoja (min.) 1,7 2,3 2,2 

Stabilnost (min.) 16,1 8,7 17,1 

Stopnja mehčanja po 10 minutah 

od začetka (FU) 

45 40 5 

Stopnja mehčanja po 12 minutah 

od maks. (FU) 

46 65 10 

Farinografsko kvalitetno število 33 84 180 

 

Z ekstenziogrami (grafikon 1) so prikazani rezultati vseh treh vzorcev mok. Testo, ki smo ga 

zamesili na farinografu, smo v komori, segreti na 30 ºC, pustili počivati 45 minut, nato pa ga 

raztezali ter pri tem merili energijo, ki je bila potrebna za razteg testa. Kaže se kot površina pod 

krivuljo. Postopek smo ponovili še po 90 in 135 minutah. 

Iz ekstenziograma vzorca 1 lahko razberemo, da je testo slabo raztegljivo in togo. Tako testo 

slabše vzhaja, zato bo imel izdelek manjši volumen in slabšo poroznost. Iz ekstenziograma 

vzorca 2 lahko vidimo, da kljub raztegljivosti odpor testa ni izrazito velik. Razmerje 

odpor/raztezanje je solidno. Iz ekstenziograma vzorca 3 lahko razberemo, da je vzorec moke 

raztegljiv, za razteg je potrebno veliko energije, odpor na raztezanje pa je srednje vrednosti. 

 

 
Slika 1: Ekstenziogrami testa iz vzorcev mok 1, 2 in 3. 

 

Iz vzorca moke 1, ki ima najmanjšo vsebnost lepka, smo po pričakovanjih dobili najslabši kruh 

tako po okusu kot po videzu in teksturi. Zaradi prenizke količine lepka je imel vzorec moke 

slabšo vpojnost vode, kar je vplivalo na strukturo testa, saj je moka zaradi manjše vpojnosti 

imela slabši izkoristek, kar se je kazalo na mehkejši in bolj razvlečeni teksturi testa in slabšem 

vzhajanju. Vpliv nizke količine lepka je bi viden tudi na pečenem kruhu. Ta je imel temnejšo 

in razpokano skorjo, bil je najnižji in najožji v primerjavi s hlebci kruha iz ostalih dveh vzorcev 

mok. Razlike so bile tudi v videzu sredice. Kruh iz vzorca 1 je imel bolj rumeno sredico z 

vidnimi grudicami in lisami ne razmešane moke, pa tudi poroznost sredice ni bila tako puhasta 

in mehka kakor pri ostalih dveh vrstah. Kruh je bil v ustih zelo žilav in slabo topen.  

Vzorec 2 s srednjo vrednostjo količine lepka je srednje kakovosti, zato smo predvidevali, da bo 

iz te moke kruh najboljši. Nismo se zmotili, saj je kruh imel optimalno obliko, pri ocenjevanju 

pa je dobil najvišjo oceno. Iz te moke zamešeno testo za kruh je bilo ravno prav čvrsto in ravno 

prav mehko. Po končani peki je imel kruh najlepšo barvo skorje, ki je bila razpokana le na dveh 

hlebcih od enajstih. Kruh je bil v ustih najbolj mehak in topen.  

Kljub temu, da je bil vzorec moke 3, ki je imel najvišjo količino lepka, po končanih analizah 

najboljši, saj je imel najboljše pekovske lastnosti, se pri peki kruha ni izkazal za najboljšega, 

kar smo tudi pričakovali. Zaradi visoke vsebnosti lepka je bilo testo zelo elastično in žilavo. 

Visoka količina lepka je vplivala tudi na obliko kruha, saj se zaradi elastičnosti testa kruh ni 

tako lepo razvlekel, kot bi se moral. Plini, ki so se ujeli v glutensko mrežo, so vplivali le na 

Vzorec 1 Vzorec 2 Vzorec 3 
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višino in ne na celotno velikost kruha. Kruh je po peki imel temnejšo skorjo, ki je bila 

razpokana, kar je bilo glede na višino lepka, pričakovati. Razlika se je pokazala tudi v prožnosti 

pečenega kruha, saj se je le-ta po pritisku najhitreje vrnil v prvotno obliko. Struktura sredice se 

ni razlikovala od kruhov iz vzorca moke 2. Bila je mehka, puhasta in ravno prav luknjičasta. 

Pri ocenjevanju okusa je kruh iz vzorca moke 3 dobil nekoliko manj točk kakor kruh iz vzorca 

moke 2, saj je bil malenkost bolj žilav in ne tako topen. 

Glede na rezultate analiz vzorcev mok 1, 2 in 3 je najbolj presenetil rezultat encimske aktivnosti 

(tabela 1). Vsi trije vzorci mok so imeli padajoče število izredno visoko, kar pomeni, da so 

moke vsebovale premalo prostih sladkorjev. Če pri izdelavi kruha ne bi dodali sladkorja, kruh 

ne bi lepo vzhajal, saj kvasovke ne bi imele dovolj hranil za rast in razmnoževanje.  

Prav tako sem bila presenečena nad rezultati ekstenziograma pri vzorcu moke 2, saj je prikazal, 

da bo imel kruh te moke slabši volumen, ko pa smo izdelovali kruh, sta imela tako testo kot 

kasneje pečen kruh, najboljše karakteristike. 

 

 
Slika 2: Razlika v strukturi kruha iz vzorca moke 1 (zgornji) in kruha iz vzorca moke 2 (spodnji) 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Kakovost moke je za končni izdelek – kruh zelo pomemben dejavnik. Kot osnovna sestavina 

kruha pa ni pomembna le v živilski industriji, ampak tudi v domačih kuhinjah. Glede na vrsto 

izdelka, ki ga želimo izdelati, moramo izbrati tudi dobro moko. Pri tem ne smemo pozabiti, da 

moka z najboljšimi vrednostmi ni primerna za vse izdelke. Kot smo videli iz dobljenih 

rezultatov, smo najboljši kruh dobili iz moke s srednjo vrednostjo lepka. 

Deklaracija na embalaži pšenične moke nam tudi lahko nekaj pove. Encimsko aktivnost lahko 

razberemo iz količine sladkorjev v moki. S tem podatkom izvemo, koliko sladkorja je potrebno 

dodati, če bomo testo pustili vzhajati. Približno vsebnost lepka pa lahko razberemo iz količine 

beljakovin. Količine lepka in količine beljakovin ne smemo enačiti, lahko pa predvidimo, da 

višja kot je količina beljakovin v pšenični moki, višja naj bi bila količina lepka.  
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Povzetek 

Pravilna izbira živil in njihovo zdravo kombiniranje s pravilnim razporedom obrokov lahko 

preprečijo mnoge zdravstvene probleme. Prehransko uravnotežena hrana uporabnikom 

zagotavlja dovolj energije, dobro razpoloženje in krepi njihov imunski sistem. Namen prispevka 

je predstaviti primer dobre prakse iz načrtovanja prehrane in njegov izobraževalni vidik znotraj 

študijskega procesa na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. V prispevku bo prikazan potek 

načrtovanja prehrane za osebo, ki se želi zdravo prehranjevati (ženska, stara 44 let, s sedečim 

delom), upoštevajoč bazalni metabolizem in koeficient aktivnosti. S spletnim orodjem OPKP 

smo izračunali energijsko vrednost obrokov in vsebnost hranil ter jih primerjali s prehranskimi 

priporočili. Ugotovili smo, da je izdelava dobrega prehranskega načrta zelo zahtevna naloga, 

ki poleg poznavanja dela z računalniškim programom vključuje dodatno znanje, ki ga je 

potrebno upoštevati (smernice za prehrano, jedi, poznavanje normativov za jedi, spremembe 

hranilnih snovi med toplotno obdelavo, pravilno kombiniranje živil v obroku, poznavanje načel 

pestrosti v prehrani in podobno).  

Ključne besede: načrtovanje prehrane, OPKP, energijska in hranilna vrednost jedilnikov, 

priporočila za zdravo prehranjevanje  

 

Abstract 

The right food choices and proper meal planning can prevent many health problems. 

Nutritionally balanced foods offer enough energy, a good mood and strengthen the immune 

system. The aim of this article is to present an example of a good meal planning practice and 

its educational aspect within the study process at the BIC Ljubljana Vocational College. The 

article presents the course of meal planning for a person that would like to eat healthily (female, 

aged 44, working a desk job), considering the basal metabolism and the coefficient of activity. 

We calculated the meals' energetic values, as well as their nutritional values using the online 

OPKP tool and then compared these to the nutritional recommendations. We concluded that 

creating a good meal plan is very challenging; the task not only requires knowledge on the 

online tool but also knowledge from other fields (guidelines for dietary meals, knowledge of 
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food norms, changes in nutrients when working with heat, proper combining of nutrients in 

meals, knowledge of the principles of diversity in nutrition etc.). 

Keywords: meal planning, OPKP, energy and nutritional value of meal plans, guidelines for 

healthy eating 

 

1 UVOD 
 

 

Prehrana je v tesni povezavi z zdravjem ljudi. Pravilna izbira živil, njihovo zdravo kombiniranje 

ter pravilen razpored obrokov lahko preprečijo mnoge zdravstvene probleme. Prehransko 

uravnotežena hrana uporabnikom zagotavlja dovolj energije, dobro razpoloženje in krepi njihov 

imunski sistem. Način prehranjevanja lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje 

posameznika oziroma kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kvaliteto življenja. 

Epidemiološke, biokemijske in molekularno-biološke raziskave so pokazale povezavo med 

pojavnostjo in potekom določenih kroničnih bolezni in načinom življenja ter prehranjevanja. 

Dokazano je, da dejavniki nezdravega življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, alkohol, 

tobak) spadajo med ključne vzroke za nastanek najpomembnejših kroničnih nenalezljivih 

bolezni: bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, nekaterih kroničnih 

pljučnih obolenj, debelosti in osteoporoze ter drugih bolezni mišično-kostnega sistema. 

Nezdravo prehranjevanje vpliva tudi na pojavljanje in 

vzdrževanje fizioloških dejavnikov tveganja v zvezi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot 

na primer zvišan krvni tlak ter zvišane vrednosti holesterola in glukoze v krvi.  

 

Zdrava prehrana ali zdravo prehranjevanje vključuje varno, energijsko in hranilno uravnoteženo 

ter varovalno hrano, ki ohranja in krepi človekovo zdravje. Za dosego uravnotežene prehrane 

uporabljamo normative in referenčne vrednosti za vnos hranilnih snovi, ki pa so specifični glede 

na spol, starost, telesno dejavnost in druga stanja. Referenčne vrednosti so lahko priporočene, 

ocenjene ali orientacijske vrednosti (Hlastan Ribič, 2009). 

 

1.1 NAMEN RAZISKAVE  

 

Namen prispevka je predstaviti primer dobre prakse načrtovanja prehrane in njegov 

izobraževalni vidik znotraj študijskega procesa na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, program 

gostinstvo in turizem. V prispevku bo prikazan potek načrtovanja prehrane za osebo, ki se želi 

zdravo prehranjevati (ženska, stara 44 let, s sedečim delom), upoštevajoč bazalni metabolizem 

in koeficient aktivnosti. S spletnim orodjem OPKP smo izračunali energijsko vrednost obrokov 

in vsebnost hranil ter jih primerjali s prehranskimi priporočili. Želeli smo tudi ugotoviti, katero 

dodatno znanje je potrebno za tovrstno načrtovanje prehrane in za doseganje točnih rezultatov. 

 

1.2 MATERIAL IN METODE 

 

Za izračun energijskih in hranilnih vrednosti jedi smo uporabili spletno aplikacijo OPKP. 

Odprta platforma za klinični prehrano (OPKP) je slovenska podatkovna baza o sestavi živil in 

hkrati spletno orodje za klinično prehrano. Uporablja se za načrtovanje prehrane in za 

sestavljanje in analiziranje jedilnikov. Oblikovana je po standardih kakovosti Evropske mreže 

EuroFIR. Uporablja se za načrtovanje in vrednotenje prehrane v številnih vrtcih in šolah v 

Sloveniji in v raziskavah (Savinek, 2016). 

Začetki OPKP segajo v leto 2008. Takrat so raziskovalci prvič preizkusili spletno orodje, ki 

vsebuje slovensko podatkovno bazo o živilih. Slovenska podatkovna baza se je preoblikovala 

leta 2008, ko se je Slovenija pridružila mreži EuroFIR. Od takrat naprej jo posodabljajo v skladu 
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s smernicami EuroFIR. Dosegljiva je na spletni strani htpp//www.opkp.si, kjer si uporabniki 

izdelajo svoj profil. Poleg tega je OPKP slovenska elektronska baza, ki je tudi del EuroFIR-

jeve baze. Vključuje podatke za več kot 620 slovenskih jedi in živil: 145 mesnih izdelkov, 7 

vrst slovenskega medu, vina in žgane pijače, gotove jedi in preko 1000 jedilnikov z recepti. 

Prednosti te baze so, da je enostavna za uporabo, saj si ljudje lahko sproti beležijo svojo 

prehrano in vodijo prehranski dnevnik (Savinek, 2016). 

 

2 NAČRTOVANJE PREHRANE OZ. IZDELAVA PREHRANSKEGA 

NAČRTA  
 

 

Prehranski načrt smo izdelali za osebo, ki se želi zdravo prehranjevati (ženska, stara 44 let, s 

sedečim delom), upoštevajoč bazalni metabolizem in koeficient aktivnosti. Iz razpoložljivih 

podatkov (telesna masa, spol, starost) smo izračunali bazalni metabolizem in upoštevali PAL 

faktor. Glede na težavnost dela in preživljanje prostega časa smo izbrali PAL = 1,4. Dnevne 

energijske potrebe so znašale 8800 kJ/dan oz. 2200 kcal/dan. Upoštevajoč prehranska 

priporočila za osebe, starejše od 25 let (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004), smo za 

obravnavano osebo izračunali potrebe po makro in mikrohranilih. 

 

Makrohranila so organske spojine, ki jih v telo vnašamo v razmeroma velikih količinah (v 

gramih) in nam služijo kot vir energije ter imajo druge pomembne funkcije. Med makro- hranila 

prištevamo beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate. V nasprotju z energijskimi hranili, 

vitamini in minerali (elementi), ki jih v telo vnašamo v manjših količinah (v miligramih in 

mikrogramih), ne služijo kot vir energije v telesu (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

 

Maščobe imajo najvišjo energijsko vrednost, saj sprosti 1 g maščob 9 kcal (37 kJ) energije. En 

gram beljakovin sprosti 4 kcal (17 kJ), en gram ogljikovih hidratov sprosti prav tako 4 kcal (17 

kJ). En gram alkohola pri oksidaciji sprosti 7 kcal (29 kJ). Zaradi škodljivega vpliva na telesno 

rast, razvoj in regeneracijo alkohola ne prištevamo med hranila. 

 

Referenčne vrednosti za vnos hranil navajajo količine hranilnih snovi, za katere domnevamo, 

da pri skoraj vseh osebah navedene skupine prebivalstva varujejo pred prehransko pogojenimi 

bolezenskimi stanji ter omogočajo njihovo polno storilnost. Poleg tega naj bi ob rednem vnosu 

omogočale nastanek telesne rezerve posameznih hranil, tako da so na voljo ob nenadnih 

povečanih potrebah. Referenčnih vrednosti ni mogoče in ni potrebno dosegati vsak dan, niti ne 

proporcialno z vsakim obrokom. Priporočene vrednosti za vnos hranil po svoji definiciji 

pokrivajo potrebe skoraj vseh oseb (98%) neke definirane skupine zdravega prebivalstva. Pri 

posamezniku pa je priporočena le tista količina, s katero pokrije potrebe po določenih hranilnih 

snoveh in ni tveganja za nezadostno preskrbljenost. Priporočene vrednosti so navedene 

izključno za tista hranila, katerih potrebe so dobro poznane in podrobno raziskane in naj bi 

ustrezale vsem individualnim fiziološkim nihanjem in poleg tega zagotavljale zadostno zalogo 

hranilnih snovi v telesu (beljakovine, vitamin A, vitamin D, tiamin, riboflavin, niacin, 

piridoksin, folat, kobalamin, vitamin C, kalcij, fosfor, magnezij, železo, jod, cink). 

 

Ocenjene vrednosti za vnos hranil so podane pri tistih hranilnih snoveh, kjer človekovih potreb 

še ni mogoče določiti z želeno natančnostjo in še niso dovolj natančno preverjene (vitamin E, 

vitamin K, pantotenska kislina, biotin, kalij, selen, baker, mangan, krom). Podane so kot srednja 

vrednost, interval ali ocenjena vrednost za minimalen vnos. Orientacijske vrednosti za vnos 

hranil so navedene v določenih razponih. Za vodo, flor, prehranske vlaknine in ogljikove hidrate 

je podana omejitev navzdol, za maščobe, holesterol, alkohol in sol pa omejitev navzgor. 
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Upoštevajoč Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah (2008) smo 

se odločili, da bom izdelali prehranski načrt in upoštevali, da je potrebno dnevno zagotoviti 5 

obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja). Upoštevati je 

treba ustrezna razmerja energije med posameznimi obroki. 

 

V prehrani poznamo dva parametra, ki sta pomembna pri ovrednotenju količine in biološke 

vrednosti živil/hrane: energijska in hranilna gostota. Energijska gostota živil/hrane je definirana 

kot količina energije na 1 mililiter ali 1 gram živila/hrane in nam pove, koliko energije ima 

določeno živilo ali določena vrsta hrane na prostorninsko enoto. Energijska gostota je lahko 

izražena v cal/g, kcal/g, J/g, kJ/g, cal/ml, kcal/ml, J/ml, ali kJ/ml. Čisto olje ima najvišjo 

energijsko vrednost – okoli 9 kcal/g. Priporočljiva energijska gostota obrokov za normalno 

hranjenega človeka je od 1 do 1,5 kcal/g (4,2 do 6,3 kJ/g). Če obrok vsebuje več kot 2,5 kcal/g 

(10,5 kJ/g), lahko predstavlja dejavnik tveganja za nastanek prekomerne telesne mase in 

debelosti. Z vključevanjem živil, ki imajo nizko energijsko vrednost, npr. zelenjava, sadje, se 

uspešno niža energijska gostota obrokov. Hranilna gostota živila/hrane je definirana kot 

količina hranilne snovi (v gramih, miligramih, mikrogramih) na energijsko enoto (na 1 MJ 

oziroma na 1 kcal) in nam pove, kolikšno količino določenih hranil (ogljikovih hidratov, 

beljakovin, maščob, vitaminov ali elementov oziroma drugih snovi) vsebuje določeno živilo ali 

določena vrsta hrane na enoto energije. Med hranilno gosta živila/hrano spadajo tista, ki 

vsebujejo pomembne količine vitaminov, elementov in ostalih biološko pomembnih snovi na 

relativno majhno količino energije. Sadje in zelenjava sodita med hranilno gosta živila, medtem 

ko živila/hrana, ki vsebujejo sladkor, nasičene maščobe in alkohol, uvrščamo med hranilno 

revna živila. Hranilno gosta živila/hrana so praviloma v nasprotju z energijsko gostimi 

živili/hrano. 

 

Za izdelavo prehranskega načrta smo pri sestavi jedi in količin upoštevali načela gostinske 

stroke (Koklič, 2007) kakor tudi načelo pestrosti.  

 

Pri načrtovanju prehrane je pomembna pestrost. Najbolj pomembna je pestrost glede vrste živil 

in načina priprave hrane, vonja, okusa in barve jedi. Pestrost se kaže tudi v konsistenci (čvrstost 

in trdnost) in teksturi (površini). Če bi na primer uživali samo kašasto hrano, bi bilo to enolično 

in dolgočasno. Pestrost v teksturi jedi lahko pojasnimo s tem primerom: ocvrt zrezek s penasto 

omako … 

Pestrost se kaže tudi v temperaturi jedi, oz. ko v enem jedilniku uživamo tople, vroče, hladne, 

mrzle in zamrznjene jedi. Zelo priporočljivo je, da jedilnik (meni) vsebuje vse oblike jedi glede 

na različno temperaturo. Pogosto uživamo vročo juho na začetku in zamrznjen desert (sladoled) 

na koncu obeda (Vulić, 2010). 

 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 

 

Upoštevajoč potrebne zahteve smo izdelali prehranski načrt (tabela 1) in analizirali rezultate. 

Rezultate smo predstavili v tabelarični in grafični obliki.  
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Tabela 1: Prehranski načrt za tri dni in izračun energijske in hranilne vrednosti obrokov 
Obrok/jed/meritev Količina Energija H2O VL B OH M HOL 
 

g kcal g g g g g mg 

Zajtrk (1. dan)   670 408 4 26 66 34 265 

Kuhana ajdova kaša 220 209 8 2 6 43 1 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Trdo kuhano jajce 50 67 38 
 

6 0 4 198 

Črni kruh 40 97 17 1 4 18 1 
 

Kuhana kava 5 0 5 
 

0 
 

0 
 

Kumare 52 7 50 0 0 1 0 
 

Pečena piščančja hrenovka 80 290 41 0 9 2 28 67 

Dop. malica (1. dan)   188 337 5 3 41 1   

Jabolko 150 90 128 3 0 22 0 
 

Voda iz pipe 200 0 200 
     

Toast iz rženega kruha 25 71 8 2 2 13 1 
 

Lipov med 8 27 1 0 0 7 
  

Kosilo (1. dan)   511 935 7 13 78 15 11 

Kuhan srednjezrnat bel riž, nesoljen 200 260 137 
 

5 57 0 
 

Olupljena pomaranča 100 39 86 2 1 8 0 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Paprika, rdeča 90 28 83 2 1 5 0 
 

Oljčno olje 10 88 
    

10 0 

Zelenjavno- mesna juha s testeninami  301 38 273 1 4 5 0 
 

Dušena zelenjava (brokoli, korenje) 120 57 106 3 2 3 4 11 

Pop. malica (1. dan)   188 423 2 7 29 5   

Črni kruh 50 121 21 1 5 23 1 
 

Mlečni namaz z zelišči, linija Mu light  20 41 10 
 

1 1 4 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Paradižnik 100 20 95 0 1 4 0 
 

Kumare 50 7 48 0 0 1 0 
 

Večerja (1. dan)   569 818 11 29 78 15 75 

Pečen bel krompir 200 188 151 4 4 42 0 
 

Kumare 70 10 67 0 1 2 0 
 

Paprika, rdeča 50 16 46 1 0 3 0 
 

Paradižnik 100 20 95 0 1 4 0 
 

Oljčno olje 10 88 
    

10 0 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Govedina v naravni omaki 141 127 113 0 20 1 4 75 

Čaj, črni 5 7 0 3 1 0 0 
 

Banana 130 114 96 2 1 26 0 
 

Skupaj (1. dan)   2127 2921 29 77 293 70 351 

Zajtrk (2. dan)   489 582 12 15 80 12 11 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Čokoladni bonboni 10 52 0 1 0 6 4 
 

Kuhana kava 5 0 5 
 

0 
 

0 
 

Kivi 80 37 66 2 1 7 1 
 

Banana 80 70 59 1 1 16 0 
 

Kuhani ovseni. kosmiči na mleku (1,6% 

m. m.) 

250 329 202 8 13 51 8 11 

Dop. malica (2. dan)   302 473   8 45 10   

Sadni jogurt (jagoda), Mercator 300 302 223 
 

8 45 10 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Kosilo (2. dan)   594 977 7 26 79 19 18 

         

nadaljevanje tabele 1 

Obrok/jed/meritev Količina Energija H2O VL B OH M HOL 
 

g kcal g g g g g mg 

Kuhani špageti (soljeni) 180 283 112 3 10 55 2 
 

Oljčno olje 10 88 
    

10 0 

Zelenjavno- mesna juha z ajdovo kašo  351 71 319 2 6 11 0 
 

Pražene gobe 131 53 118 1 3 7 1 3 

Kumare 80 11 77 0 1 2 0 
 

Lumpi, poltrdi polnomastni. sir iz past. 

mleka z najmanj 45% m. m. v suhi snovi, 

20 68 7 
 

5 0 5 16 

Paradižnik 100 20 95 0 1 4 0 
 

Pop. malica (2. dan)   140 318 3 2 32 0   

Banana 160 140 118 3 2 32 0 
 

Voda iz pipe 200 0 200 
     

Večerja (2. dan)   594 592 8 30 50 28 87 
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Čaj, črni 5 7 0 3 1 0 0 
 

Kuhan divji riž 220 222 163 4 9 47 1 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Pečen krap (roasted carp) 180 269 132 1 20 2 17 87 

Kumare 50 7 48 0 0 1 0 
 

Oljčno olje 10 88 
    

10 0 

Skupaj (2. dan)   2120 2943 29 82 286 69 117 

Zajtrk (3. dan)   547 501 4 22 41 33 73 

Skuta s 40% m. m. v suhi snovi 150 240 110 
 

17 4 17 56 

Banana 80 70 59 1 1 16 0 
 

Kisla smetana 30 55 22 
 

1 1 5 18 

Žveplane suhe marelice 30 72 9 2 1 19 0 
 

Orehi 15 109 0 
 

2 2 11 
 

Voda iz pipe 300 0 300 
     

Dop. malica (3. dan)   238 269 2 12 28 9 17 

Toast iz pšeničnega kruha 50 158 12 2 7 28 2 
 

Sir ementalec narezan, Pom. mlekarne  20 80 7 
 

6 
 

6 17 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Kosilo (3. dan)   547 767 10 19 92 12 1 

Voda iz pipe 200 0 200 
     

Črni kruh 50 121 21 1 5 23 1 
 

Kumare 52 7 50 0 0 1 0 
 

Peteršilj, zelenje 10 9 5 0 1 1 0 
 

Sveže seme kopra 11 5 9 0 0 1 0 
 

Domači piškoti 30 107 9 0 2 14 5 1 

Čaj, črni 5 7 0 3 1 0 0 
 

Zelenjavno- mesna juha z rižem  351 73 319 1 5 12 0 
 

Rafinirano sončnično olje 5 44 
    

5 0 

Olupljen kuhan krompir (soljen) 200 174 154 4 4 40 0 
 

Pop. malica (3. dan)   157 381 3 0 38 0   

Jabolko 150 90 128 3 0 22 0 
 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Lipov med 20 67 3 0 0 16 
  

Večerja (3. dan)   614 545 8 28 62 28 68 

Voda iz pipe 250 0 250 
     

Dušene bučke 50 9 50 1 1 1 0 
 

Dušena zelenjava (brokoli, korenje) 100 48 88 3 2 2 3 9 

Kuhana ajdova kaša 260 246 9 3 7 51 1 
 

Dušen telečji zrezek (n) 200 311 148 2 18 8 23 58 

Skupaj (3. dan)   2103 2462 27 81 261 82 159  
Povprečje 2116 2775 29 80 280 74 209 

 

Izračunane vrednosti smo primerjali s priporočili, ki jih navajajo Referenčne vrednosti za vnos 

hranil. Upoštevali smo naslednja prehranska priporočila za osebe, starejše od 25 let, pri čemer 

mora biti vnos energije skladen z energijsko porabo: skupne maščobe < 30 %, nasičene 

maščobne kisline < 10 %, mononenasičene maščobne kisline > 10 %, polinenasičene maščobne 

kisline 7 % (< 10 %), transmaščobne kisline < 1 %, ogljikovi hidrati ≥ 50 %, mono- in disaharidi 

(sladkorji) < 10 % ter naslednje vrednosti za vnos hranil: beljakovine 0,8 g/kg telesne mase, 

prehranske vlaknine 3,8 g/MJ – ženske in 2,9 g/MJ – moški, holesterol maks. 300 mg/dan. 

 

3. 1 ENERGIJSKA VREDNOST JEDI 

 

Za obravnavano osebo (ženska, stara 44 let, s sedečim delom) smo iz razpoložljivih podatkov 

(telesna masa, spol, starost) izračunali bazalni metabolizem in upoštevali PAL faktor. Glede na 

težavnost dela in preživljanje prostega časa smo izbrali PAL = 1,4. Dnevne energijske potrebe 

znašajo 8800 kJ/dan oz. 2200 kcal/dan. 

 

Upoštevali smo načela zdrave prehrane, zahteve gostinske stroke, pestrost živil, zdrave 

postopke termične priprave, videz … in po najboljših močeh sestavili prehranski načrt. Izračuni 

energijskih vnosov (slika 1) so pokazali, da je bil vnos energije po dnevih različen, vendar je 

bilo povprečje (8850 kJ) skoraj enako priporočilu (8800 kJ). 
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Slika 1: Vnos energije po dnevih, povprečje in priporočilo 

 

V prehranskem načrtu je bila zahteva, da načrtujemo 5 obrokov (zajtrk, dopoldansko malico, 

kosilo, popoldansko malico in večerjo), pri čemer smo upoštevali, da pri zajtrku vnašamo 20 – 

30 % celodnevnega vnosa energije, pri dopoldanski malici 10 – 15 %, pri kosilu 25 – 35 %, pri 

popoldanski malici 10 % in pri večerji 20 – 30 % celodnevnega vnosa energije. Na sliki 2 je 

prikazano razmerje med deleži energije pri posameznih obrokih. 

 

 
Slika 2: Deleži energije (%) med obroki po dnevih 

 

Ugotovili smo, da so bili obroki dobro razporejeni. Namreč, izračunano povprečje za zajtrk (26 

%) je znotraj priporočila (20 - 30 %), povprečje za dopoldansko malico (11 %) je tudi znotraj 

priporočila (10 – 15 %). Enako velja pri kosilu (povprečje 26 %), pri katerem je priporočilo 25 

– 35 %. Pri dopoldanski malici nismo dosegel priporočila 10 % (povprečje 7 %). Pri večerji je 

bilo povprečje 28 % (prevideno 20 – 30 % celodnevnega vnosa energije). 
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3.2 ENERGIJSKA GOSTOTA JEDI 

 

Energijska gostota živil/hrane je definirana kot količina energije na 1 mililiter ali 1 gram 

živila/hrane in nam pove, koliko energije ima določeno živilo ali določena vrsta hrane na 

prostorninsko enoto. Priporočljiva energijska gostota obrokov za normalno hranjenega človeka 

je od 1 do 1,5 kcal/g (4,2 do 6,3 kJ/g). Po izračunih je bila energijska gostota naših jedi majhna 

(slika 3), vendar je takšen rezultat posledica tega, da smo pri vsakem obroku (tabela 1) dodali 

še 200 – 250 ml vode, kar je vplivalo na končni izračun v OPKP. Izračun energijske gostote 

(brez dodane vode) pa je bil: prvi dan (1,4 kcal/g), drugi dan (1,0 kcal/g) in tretji dan (1,3 

kcal/g). Povprečna energijska gostota je bila 1,2 kcal/g. 

 

 
Slika 3: Energijska gostota jedi po dnevih 

 

3.3 BELJAKOVINE 

 

Beljakovine v prehrani oskrbujejo organizem z aminokislinami in drugimi dušikovimi 

spojinami, ki so potrebne za proizvodnjo telesu lastnih beljakovin in drugih metabolično 

aktivnih substanc. Beljakovine so pomembne, ker telo brez njih ne more rasti niti se razvijati 

ali obnavljati. Potrebe po beljakovinah se s starostjo sicer spreminjajo, vendar jih človek nujno 

potrebuje vse življenje. Človek mora s hrano zaužiti devet nujno potrebnih (esencialnih) 

aminokislin: histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin, 

ki jih je treba vnašati s hrano. Bogat vir beljakovin so živila živalskega izvora: meso, ribe, jajca, 

mlečni izdelki, mleko. Tudi med živili rastlinskega izvora so nekatere vrste, ki vsebujejo več 

beljakovin, predvsem zrna stročnic (npr. fižol, grah, soja). 

 

V načrtu prehrane smo ugotavljali vnos beljakovin in tudi razmerje med rastlinskimi in 

živalskimi beljakovinami (slika 4). Ugotovili smo, da je bil povprečni vnos 80 g na dan ter da 

se ujema s priporočilom. Razmerje med vnosom živalskih in rastlinskih beljakovin pa je bilo 

približno enako, kar pa bi bilo potrebno izboljšati tako, da bo vnos rastlinskih beljakovin proti 

živalskim v razmerju 1/3 : 2/3 in ne tako, kot je izračunano: 1/2 : 1/2. 
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Slika 4: Vnos beljakovin (g) po dnevih 

 

3.4 MAŠČOBE 

 

Maščobe v prehrani vsebujejo življenjsko pomembne maščobne kisline, pospešujejo absorpcijo 

v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K), povečujejo energijsko gostoto hrane in 

izboljšujejo konsistenco, vonj ter okus živil. Prekomerno uživanje maščob je velik dejavnik 

tveganja pri nastanku bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, debelosti, povišanega krvnega 

tlaka in nekaterih vrst raka. Epidemiološke raziskave kažejo povezavo med uživanjem 

prehranskih maščob in različnimi vrstami raka, predvsem dojke, debelega črevesa, slinavke in 

prostate. Priporočen vnos skupnih maščob za odrasle osebe je do 30 % dnevnega energijskega 

vnosa. Osebe s težkimi fizičnimi deli lahko v obliki maščob zaužijejo do 35 % dnevne energije, 

če hkrati zaužijejo dovolj sadja in zelenjave glede na njihove energijske potrebe. Dokazano 

zdravju škodljivi so dolgoročni vnosi skupnih maščob pri odraslih nad 40 % dnevnega 

energijskega vnosa, saj predstavljajo dejavnik tveganja za nastanek arterioskleroze, različnih 

vrst raka, predvsem pa raka na črevesu in danki ter debelosti. 

 

Maščobe se v prehrani pojavljajo v vidni in skriti obliki. V vidni obliki so maščobe, ki jih 

uporabljamo za kuho in zabelo ter kot vidni del mesa oziroma mesnega izdelka, v skriti obliki 

pa kot sestavina živila. Prehranske maščobe so sestavljene iz nasičenih in nenasičenih 

maščobnih kislin. 

 

Ugotovili smo, (slika 5), da je bil povprečen vnos maščob 74 g na dan, kar je dober rezultat 

glede na priporočilo (70 g na dan). Na sliki 5 so prikazana razmerja nasičenih (MKn), enkrat 

nenasičenih (MKe) in večkrat nenasičenih (MKv) maščobnih kislin.  

 

Povprečen vnos holesterola je bil okoli 200 mg (slika 6), kar je zelo dobro, saj je maksimalni 

dnevni vnos omejen na 300 mg na dan. 
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Slika 5: Vnos maščob po dnevih 

 

 
Slika 6: Vnos holesterola po dnevih 

 

3.5 OGLJIKOVI HIDRATI 

 

Ogljikovi hidrati v prehrani oskrbujejo telo predvsem z energijo, vendar so s svojimi 

sestavinami vključeni tudi v vsako telesno celico. Poznamo enostavne in sestavljene ogljikove 

hidrate. Med enostavne ogljikove hidrate uvrščamo monosaharide (glukoza, fruktoza, manoza, 

galaktoza) in disaharide (saharoza, laktoza, maltoza). Slednji se po zaužitju hitro prebavijo, 

zagotavljajo hiter vir energije in povzročijo hitro izločanje inzulina. Med sestavljene ogljikove 

hidrate spadajo polisaharidi (glikogen, škrob in prehranske vlaknine). Priporočen vnos 

ogljikovih hidratov v dnevni prehrani je več kot 50 % dnevnega energijskega vnosa. 

Priporočljiva so predvsem ogljikohidratna živila, ki vsebujejo esencialne hranilne snovi in 

prehranske vlaknine. Enostavni sladkorji naj ne bi prispevali več kakor 10 % dnevnega 

energijskega vnosa, saj imajo visok glikemični indeks (GI). Parameter GI opisuje, kako hitro 

se ogljikovi hidrati po zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo vrednosti krvnega sladkorja v 

primerjavi s čisto glukozo. Zaužitje živil z visokim GI (npr. kuhinjski sladkor, sladice, sladke 

pijače) hitreje in v večji meri poviša vrednost glukoze v krvi in povzroči povečano izločanje 
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inzulina. Obremenitve hormonskega sistema trebušne slinavke, ki izloča inzulin, se kažejo v 

kronično povišani koncentraciji glukoze in inzulina v krvi, kar lahko vodi v moteno presnovo 

glukoze in inzulinsko rezistenco. Raziskave navajajo, da uživanje sadnega sladkorja (fruktoze) 

nad 25 % dnevnega energijskega vnosa poveča tveganje za nastanek dislipidemije, povečuje 

odpornost na inzulin in poveča visceralno kopičenje maščob pri osebah s prekomerno telesno 

maso in pri debelih. Ni pa dokazov, ki bi potrjevali, da se je potrebno izogibati naravno prisotni 

fruktozi v sadju, zelenjavi in ostalih živilih. Fruktoza ni priporočljiva zamenjava za ostale 

sladkorje. Ocenjuje se, da prispeva od 3 do 4 % dnevne energije.  

 

Izračun vsebnosti ogljikovih hidratov je pokazal manjše odstopanje od priporočila (270 g na 

dan) od dejanskega vnosa 280 g, kar lahko ocenimo kot sprejemljivo. (slika 7). 

 

 
Slika 7: Vnos ogljikovih hidratov po dnevih 

 

Na sliki 8 je predstavljen vnos prehranskih vlaknin (skupne, topne in netopne).  

 

Prednost sestavljenih ogljikovih hidratov je v večji vsebnosti prehranskih vlaknin. Prehranske 

vlaknine so v zdravi in uravnoteženi prehrani izredno pomembne tudi zato, ker znižujejo GI 

živilu/obroku in ugodno vplivajo na prebavo. Prehranske vlaknine sodijo med ogljikove hidrate 

in praviloma nimajo izkoristljive energijske vrednosti, vplivajo pa na različne pomembne 

funkcije v prebavnem traktu. Kot orientacijska vrednost za vnos prehranskih vlaknin velja pri 

odraslih približno 3,8 g/MJ oziroma 16 g/1000 kcal pri ženskah in 2,9 g/MJ oziroma 12,5 

g/1000 kcal pri moških. Priporočila za vnos prehranskih vlaknin pri otrocih navajajo okoli 2,4 

g/MJ oziroma 10 g/1000 kcal. Prekomerna količina zaužitih prehranskih vlaknin delno 

zmanjšuje absorpcijo hranil v prebavilih, kar je treba upoštevati pri načrtovanju prehrane, še 

zlasti pri otrocih in starostnikih. Prehranske vlaknine naj bi zavirale nastanek številnih bolezni 

in funkcijskih motenj. Najpomembnejše so zaprtost, divertikuloza debelega črevesa, rak na 

debelem črevesu, žolčni kamni, prekomerna telesna masa, povišan holesterol v krvi, sladkorna 

bolezen in ateroskleroza. Ločimo topne vlaknine, kot so β-glukani, pektini, gume in delno 

hemiceluloza, ki se nahajajo v pečkatem sadju, pomarančah, grenivkah, grahu, leči, soji, 

zelenjavi ter netopne vlaknine, kot so celuloza, hemiceluloza in lignin, ki se nahajajo predvsem 

v polnovrednih žitnih izdelkih. 

 

240

250

260

270

280

290

300

1. dan 2. dan 3. dan Povprečje Priporočljivo

g



 

116 

 
Slika 8: Vnos prehranskih vlaknin po dnevih 

 

Vnos prehranskih vlaknin je bil ustrezen (v povprečju 28 g na dan). Priporočena vrednost za 

obravnavano osebo je 30 g na dan 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

S spletnim orodjem OPKP smo izračunali energijsko vrednost obrokov in vsebnost hranil ter 

jih primerjali s prehranskimi priporočili.  

Za načrtovani jedilnik lahko ugotovimo, da je pripravljen po priporočilih za zdravo prehrano in 

da ustreza potrebam obravnavane osebe. Jedi so pestre in živila se ne ponavljajo. Izbrani so 

zdravi postopki priprave živil, vseskozi pa smo upoštevali gostinske količinske normative 

Predvsem smo zadovoljni, da so izbrane jedi pestre, ter se jih da pripraviti tako, da so okusne 

in privlačne. 

 

Ugotovili smo, da je izdelava dobrega prehranskega načrta zelo zahtevna naloga, ki poleg 

poznavanja dela z računalniškim programom vključuje dodatno znanje, ki ga je potrebno 

upoštevati (smernice za prehrano jedi, poznavanje normativov za jedi, spremembe hranilnih 

snovi med toplotno obdelavo, pravilno kombiniranje živil v obroku, poznavanje načel pestrosti 

v prehrani in podobno). 

 

Menimo, da so učne vsebine, ki se nanašajo na načrtovanje prehrane, nujno potrebne pri 

razumevanju pravilne prehrane med študenti Višje šole, program gostinstvo in turizem. Učne 

vsebine in praktične vaje načrtovanja prehrane pomagajo študentom, da dobijo poglobljen 

vpogled v načela zdravega prehranjevanja. 
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Povzetek 

Informacije o kakovosti hrane v zadnjih letih pridobivajo na pomenu, saj se realna vrednost in 

okus hrane spreminja zaradi: tehnološkega razvoja, spremembe potreb po količini, uvajanja 

novih postopkov pridelave ter povečanega uvoza iz oddaljenih dežel. Levji delež prispeva tudi 

sprememba družbenega sistema v kapitalističnega, predvsem iz vidika spremembe preferenc 

lastnikov prehranskih podjetij (zaslužek je postal glavni motiv dejavnosti). Večina oznak 

kakovosti živil temelji na certifikatih zaupanja, kar pa je le ena od glavnih informacij, potrebna 

za izračun vrednosti prehranskega izdelka. Certifikati zaupanja v osnovi izhajajo iz faktorja 

užitnosti hrane, torej uvrščajo določeno hrano v višji kakovostni in cenovni razred iz stališča 

ekološke oz. ekološki podobne pridelave/predelave in kontroliranega in/ali geografskega 

porekla. Moja bistvena teza govori o tem, da je potrebno vrednostni faktor užitnosti hrane 

matrično preplesti s stopnjo živosti hrane, torej hkrati vrednotiti hrano tudi s stanjem njene 

živosti, na kar vplivajo predvsem: čas do uporabe, primerno skladiščenje in njena učinkovita 

priprava. 

Ključne besede: hrana, zdravje, vrednotenje, živost, užitnost, certifikat 

 

Abstract 

Information about the quality of food in recent years is gaining in importance, as the real value 

and taste of food changes due to: technological developments, changes in demand volume, 

introduction of new production methods and increased imports from faraway countries. 

Change of the social system into capitalism also contributes lion's share, particularly in terms 

of changes in preferences of food company owners (earnings became the main subject of 

activity). Most labels of food quality are based on certificates of trust, which is only one of the 

principal information needed to calculate the value of food product. Certificates of trust 

basically derive from factor of food edibility and so they rank certain food into higher quality 

and price segment from the point of view of ecological or similar to ecological 

production/processing and controlled and/or geographical origin. My fundamental thesis talks 

about the need to matrix intertwine value factor of food edibility with the degree of liveliness 

of food, so to evaluate food with the state of its liveliness at the same time, which is influenced 

primarily by: time until the use, appropriate storage and its effective preparation. 

Keywords: food, health, evaluation, liveliness, edibility, certificate 
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1 VREDNOST HRANE Z LETI PADA 
 

 

Zadnjih 40 let hranilna in ekonomska vrednost hrane drastično pada. Vzrokov je več. Največ 

so k temu prispevali: tehnološki razvoj, spremembe potreb po količini hrane, uvajanje novih 

postopkov pridelave ter povečanega uvoza iz oddaljenih dežel. K temu je tudi bistveno 

pripomogla sprememba družbenega sistema v kapitalističnega, predvsem iz vidika spremembe 

preferenc lastnikov prehranskih podjetij (osebni zaslužek je postal glavni motiv dejavnosti). 

 

Prehranske goljufije so postale stalnica v vseh segmentih pridelovalne-trgovske verige, 

predvsem na nivoju industrijske predelave in žal vse več tudi pri posrednikih na tržnicah z 

namenom pridobiti si nepošten in družbeno neodgovoren kapitalski dobiček. Neodgovoren 

predvsem iz vidika negativnih vplivov na družbo in okolje. Lastniki prehranskih koncernov 

namensko zaposlujejo managerje z nalogo, da morajo nižati stroške tudi na račun zdravja ljudi 

in varovanja narave. Vse za večanje osebnih dobičkov za vsako ceno. 

 

Pred kratkim, avgusta 2017, so v Evropi (Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Belgija, Poljska in 

druge države, tudi Slovenija) našli več okuženih jajc in jajčnih izdelkov z insekticidom fipronil. 

Milijone jajc so morali uničiti. Zaradi te afere so Nizozemski kmetje utrpeli za vsaj 150 

milijonov evrov škode, katero bodo imele tudi trgovske verige in drugi povezani partnerji, a 

noben ne pomisli, kakšno škodo smo tvegali za zdravje ljudi? Afero naj bi zakrivilo podjetje 

Chickfriend (v prevodu: piščančji prijatelj), ki je kmetom prodajalo zdravilo za zatiranje 

zajedalca rdeča pršica. Vsi so hoteli zaslužiti več, kot bi smeli: kmetje imajo preveč polne hleve, 

kemijska in farmacevtska industrija pa je v razcvetu, prodajajo nepreverjene sintetične 

preparate, ne da bi se zavedali, kakšne nevarnosti za zdravje ljudi s tem povzročajo. 

 

Junija letos (2017) so s trgovskih polic morali umakniti tudi riž blagovne znamke Natureta 

(proizvajalec Eta d.o.o., poreklo riža: Indija/Pakistan), v katerem so našli rakotvoren aflatoksin. 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je potrošnike preko medijev 

obvestila o odpoklicu riža iz prometa, saj so v njem na podlagi analize uradnega vzorca našli 

presežek mikotoksina aflatoksina, ki se v jetrih presnovi v zelo reaktiven metabolit, ki reagira 

z beljakovinami in DNK ter poškoduje oziroma uniči jetrne celice. Pri nacionalnem inštitutu za 

javno zdravje (NIJZ) so povedali, da so aflatoksini genotoksični (poškodujejo genski material) 

in rakotvorni ter teratogeni (lahko poškodujejo zarodek). 

 

V prejšnjem referatu Nevarnosti uvožene hrane (Rankel, 2014) sem opisala še več tipov 

prehranskih goljufij, predvsem z namenom, da bi prikazala, kako in zakaj vrednost hrane vedno 

bolj upada iz več vidikov. Uvožena hrana namreč prihaja iz dežel, kjer veljajo drugi pogoji 

pridelave, tako naravni, kot tudi politični in gospodarski. Naravni pogoji so predvsem: zemlja, 

zrak, voda, seme,… politično gospodarski pa: uporaba kemikalij med in po pridelavi, učinkovit 

inšpekcijski nadzor, razmah agroživilske korupcije, mednarodna nelojalna konkurenca, ipd. 

 

Vedno bolj so pomembne deklaracije na embalažah prehranskih izdelkov, a žal se tudi tu 

velikokrat zgodi, da gre za lažne oznake in zaupanje ljudi v pristnost le teh zelo pada. 

 

2 OZNAKE HRANE IN CERTIFIKATI ZAUPANJA 
 

 

Vsaka hrana naj bi bila označena, bodisi na embalaži oziroma v bližini refuzne posode. 

Poznamo več mednarodno priznanih certifikacijskih oznak zaupanja v način pridelave in 
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porekla, vse večkrat pa se spretni trgovci poslužujejo tudi promocijskih oznak v svojih 

reklamnih akcijah. 

 

2.1 PROMOCIJSKE OZNAKE 

 

Pridelovalcev, predelovalcev, proizvajalcev, trgovcev (viri: splošni mediji, letaki) 

Primeri promocijskih oznak pri slovenskih trgovskih verigah: 

 

1. Spar: Kot nekoč, Ohranimo slovenske avtohtone sorte!, Tržnica, Pekarna, Lokalni okusi 

Slovenije, Pridelano v Sloveniji, Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno,… 

2. Hofer: Tržnica, Naravnost iz narave, Hofer več kot Fer, Kakovost iz Slovenije,… 

3. Lidl: Tržnica, BestBuy award, Lidlova lojtrca domačih,… 

4. Tuš: Odlično iz Slovenije, Doma v Sloveniji,… 

5. Mercator: Pridelano v Sloveniji, Radi imamo domače, Izbrana kakovost Slovenija, 

Prvovrstna kakovost – preverjeno na Biotehniški fakulteti, Ekološko,… 

6. Spin: Slovenski okusi,… 

7. E´Leclerc: Nisem zasledila promocijskih oznak za promoviranje žive in užitne hrane. 

 

2.2 CERTIFIKATI ZAUPANJA – ZAŠČITNI ZNAKI 

 

Živila označujemo tudi zaradi prehranske in zdravstvene informacije potrošnikom o hranilni 

vrednosti živila. Poznamo več vrst nacionalnih zaščitnih znakov kmetijskih pridelkov oziroma 

živil in znakov kakovosti evropske unije: 

- Označba porekla 

- Geografska označba 

- Zajamčena tradicionalna posebnost 

- Višja kakovost 

- Integrirani kmetijski pridelki ali živila 

- Ekološki kmetijski pridelki ali živila 

- Naravna mineralna voda 

- Ekološke blagovne znamke: uradni znak EU, zasebne: Biodar, Demeter,… 

- Certifikat in blagovna znamka: Brez GSO (Gensko spremenjenih organizmov) 

- Kupujem slovensko (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij) 

- Dobrote slovenskih kmetij 

- Znak Varuje zdravje 

- Znaki za varnost 

- Medalje in priznanja kulinaričnih tekmovanj in kmetijskih sejmov (Agra,…) 

 

Certifikati zaupanja in označbe se nanašajo predvsem na način kmetijske pridelave in reje, ki 

so: konvencionalna pridelava, integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, biodinamična 

metoda, permakultura,... ki določa predvsem stopnjo prehranske užitnosti, ne pa tudi njene 

živosti, ki bi moral biti enakovreden faktor pri določanju njene vrednosti. 

 

Na tržnicah so kmečki pridelki, zelenjava in sadje, prodajani v refuzi (niso pakirani). Oznake o 

poreklu, načinu pridelave in stopnji kvalitete so položeni pri strani, napisani s strani trgovca po 

njegovi vesti. Sadje, ki ga preizkusimo pred nakupom se lahko tudi ne sklada s kupljenim.
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3 ŽIVOST IN UŽITNOST HRANE 
 

 

Hrana je živilo, ki poživi živ organizem, mu da energijo za življenje. Več kot ima hrana hranil, 

biološko aktivnih snovi, bolj se smatra za kakovostno, saj jo organizem lahko v večji meri 

efektno presnovi. Pomembni so tako ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, vitamini in 

minerali,…kot tudi sekundarni metaboliti: antioksidanti, fitosteroli, encimi in druge zdravilne 

učinkovine. Rastlina, ki ni rasla na zemlji in žival, ki ni videla sonca, teh snovi ne more razviti. 

Organska hrana je bogata z zdravilnimi hranili, saj jih je razvila v naravnem okolju, v borbi za 

preživetje. 

 

Pred zaužitjem hrane, rastlinske ali živalske, jo navadno ubijemo oziroma utrgamo, in takrat se 

prične proces njenega umiranja in izgubljanja aktivnih sestavin, hranil. V določenem času živa 

hrana umre, postane nekoristna za uživanje, balast brez vrednosti ali celo strupena. Z 

določenimi postopki obdelave lahko nekatero hrano ohranjamo živo dlje časa tudi po prekinitvi 

obdobja njenega hranjenja (utrganja iz zemlje, ubitja živali), na primer: sušenje mesa, rastlin in 

sadja, vlaganje zelenjave, konzerviranje, kisanje, zmrzovanje,… Efekt dobre presnove 

organizma je tudi v njegovi genski zasnovi, ter njegovi razvojni stopnji in zdravju. 

 

Na stopnjo živosti hrane vpliva več faktorjev, v glavnem bi pa lahko rekli, da gre za pretek časa 

do uporabe oz. primerne priprave, zaužitja. 

 

Sama sem pred dvema letoma sodelovala pri projektu Domača barjanska jagoda. Prijatelju sem 

pomagala pri sajenju in obiranju jagod ter mu naredila prodajno strategijo, blagovno znamko, 

ekološko in družbeno odgovorno zgodbo in prodajala jagode na lokalnem območju po ceni 8 

EUR za kilogram (sezonska cena v TC: 2 EUR za kilogram kemično negovanih jagod). Prodala 

sem vse jagode, približno eno tono. Jagode so imele zelo veliko stopnjo živosti in užitnosti, saj 

so bile pridelane na ekološki način, homeopatsko negovane in prodane takoj, ko smo jih nabrali. 

 

Trgovci poskušajo zavesti kupce tudi s prikazovanjem lažne živosti hrane, predvsem jim to 

uspeva na oddelkih sadja in zelenjave ter v mesnicah. Uporabljajo pripravke za umetno 

podaljševanje izgleda svežine, razna barvila in posebne luči. Tako kupec napačno oceni, da 

kupuje visoko kvalitetne živo hrano z dolgim rokom uporabe, ki pa se mu žal kmalu v realno 

kratkem času tudi pokvari. 

 

Bolj pošteno se mi zdi manipulacija z živili, ki so dejansko pred rokom uporabe prodajani na 

posebnih mestih po posebno ugodni ceni. Še posebej velja to za sire, ki so še v procesu zorenja, 

na primer sire s plemenito plesnijo, ki velikokrat oživijo celo po ocenjenem roku uporabe, ker 

so se prej skladiščili na preveč hladnem območju. Sir Mohant iz Bohinja, kupljen v trgovskem 

centru, sem morala po posebnih navodilih proizvajalca celo par dni hraniti izven hladilnika, da 

je dozorel in razvil značilno končno aromo. 

 

Na stopnjo živosti in užitnosti hrane vpliva več faktorjev: kvaliteta semena, genska zasnova, 

naravno in umetno okolje, politika v deželi pridelave, drugi pogoji pridelave, dolžina poti in 

kvaliteta prevoza, primernost embalaže, primernost skladiščenja, dovolj nadzora, uporaba 

nevarnih kemikalij, pristnost prehranskih sestavin, pravilno označevanje izdelkov, pristnost 

blagovnih znamk, označeno pravo poreklo prehranskega blaga, kvaliteta uporabljene vode, 

pravilna uporaba v kulinariki, idr. 

 



 

122 

 

 

Na stopnjo užitnosti (neužitnosti) vplivajo tudi kemikalije v hrani in okolju, ki motijo 

hormonske procese v organizmih, tako rastlinah, živalih kot (direktno ali preko hrane) tudi 

ljudeh. O tem je veliko zanimivega napisal Anton Komat v svoji knjigi (Komat, Če boste 

molčali, bodo kamni govorili, 2015). Kemična industrija naj bi do sedaj že proizvedla okoli 

100.000 sintetičnih kemikalij, od katerih pa je le dober odstotek testiranih, ali predstavljajo 

kakšna tveganja za človekovo zdravje. V človekovem okolju se običajno nahaja približno 1.000 

kemikalij in nekatere (sintetične) med njimi motijo hormonsko ravnovesje v organizmih. 

Delujejo nelinearno in kompleksno. Imajo lahko transgeneracijski učinek, saj se okvare pogosto 

pojavijo šele pri potomcih. Genotoksične snovi povzročajo poškodbe DNK. Komat: »Kjer koli 

živimo, vsepovsod v naših telesih kopičimo nevarne kemične smeti civilizacije«. 

 

Nevarne kemikalije lahko v organizme pridejo tudi ob okoljskih katastrofah, skozi zrak, vodo 

in zemljo, direktno ali preko prehranske verige. Daljša, kot je ta veriga, več strupov zaužije 

zadnji plenilec (pogosto je to kar človek). Torej, ko pridejo strupi in hormonski motilci v vodni 

vir, potok, reko, morje,…kjer so se naložili in prišli v vodne organizme…rastline, male 

vegetarijanske živali, nato v večje mesojede živali, ki dolgo živijo,… končno pristanejo človeku 

na krožniku. 

 

Ob požaru v tovarni Kemis pri Vrhniki (maj 2017) se je kadil ogljikov monoksid, znan kot 

krvni strup. V zemlji so izmerili prekomerne količine strupenih kovin: kadmija, niklja, karnija 

in kroma. Prepovedana je bila otroška igra na zemlji, paša živali, uživanje vrtnin in celo košnja 

trav za živino. Ni še znano, kaj je bilo z rezultati analiz dioksina in furana. Vse te snovi 

razpadajo mnogo let. V vodi in v zemlji so našli tudi rakotvoren stiren. V potok je odteklo tudi 

veliko atrazina in pesticidov. Vse te snovi bodo s časom vstopale v človeško prehransko verigo. 

 

Posebej bi lahko izpostavila morda tudi vpliv na kvaliteto hrane nekaterih zdravju pretežno 

škodljivih sestavin, še posebej v prekomernih količinah. S tem mislim na vsebnost trans 

maščob, sladkorjev, sladkornih nadomestkov, ipd. 

 

Veliko težo pri uporabi živih in užitnih prehranskih izdelkov in pridelkov imajo gostinski obrati. 

Posebno pomembna je kvaliteta prehrane naših otrok, ki živila potrebujejo za rast in razvoj. 

Največkrat gre pri zapletih za eno od dveh vrst napak. Težnjo po zaslužku smo objasnili že pred 

tem, dodali bi še neustrezne higijenske razmere v lokalih. 

 

Večkrat se je že zgodilo, da so se gostje gostinskega lokala okužili s katero od nevarnih bakterij, 

na primer s salmonelo. Nevarne so tudi fekalne bakterije, ki v hrano gostov lahko pridejo preko 

kuharskega osebja. 

 

Ker gre običajno za »kaznivo dejanje storjeno iz malomarnosti«, je v našem zakoniku zagrožena 

kazen do enega leta zapora, če pa ima dejanje za posledico hudo telesno poškodbo ali celo smrt 

gosta, pa je zagrožena kazen do pet oziroma do osem let zapora. Pogosto se poleg kaznivega 

dejanja obravnava tudi odškodninski zahtevek za utrpljeno nepremoženjsko škodo, kot so 

bolečine, strah in druge nevšečnosti. 

 

V vsakem primeru gre za zlorabo gostov v gostinskih lokalih, bodisi iz naslova užitnosti hrane 

ali njene živosti. V zadnjih letih opažam porast uporabe lokalne ekološke hrane v šolskih 

gostinskih obratih, kar pozdravljam. 

 

Imamo nekatere organe varovanja zdrave hrane in Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano 

(dr. Jože Podgoršek), ki spremlja ravnanja vseh deležnikov v prehranski verigi: od pridelave, 
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predelave, trgovine… do končnega kupca. Predvsem gre za varovanje in vzpodbujanje dobrih 

poslovnih praks, katere objavlja na svoji spletni strani. 

 

 
Slika 1: Matrika vrednotenja hrane glede na stopnjo njene živosti in užitnosti (vir: Tina Rankel, 2017) 

 

Na sliki vidimo matriko stopenj živosti in užitnosti hrane. 

 

Ker na stopnjo užitnosti hrane precej vplivajo tehnike pridelave, uporabljena fitofarmacevtska 

sredstva, pesticidi (insekticidi, fungicidi, herbicidi), se visoka vrednost hrane nahaja na 

območju v smeri ekološko pridelane hrane (označeno na sliki od pete stopnje naprej). 

 

Vendar pa, če ta hrana ni živa, torej če se je že začel proces umiranja, kljub visoki stopnji 

užitnosti nima več nobene vrednosti (razen kot uporaba v kompostiranju). Strupena in mrtva 

hrana nista užitni, zato lahko največje vrednosti kupimo na lokalni tržnici od znanih kmetij, ki 

so samooskrbne in imajo tradicijo oziroma v zadružnih trgovinah in na prehranskih sejmih. 

 

Visoko stopnjo zaupanja lahko imajo lokalne blagovne znamke, ker morajo že iz poslovnih 

razlogov garantirati za visoko stopnjo živosti in užitnosti svojih prehranskih izdelkov. Takšne 

blagovne znamke so: Ptujski lük, Mesarija Štajnbirt, Domača Barjanska Jagoda,… in drugi 

izdelki raznih (turističnih) kmetij, ki jih najdemo na sejmih, tržnicah in lokalnih zadrugah. 

 

Običajni problem povečanja ali ohranjanja prodaje takšnih visoko kvalitetnih in višje cenovno 

pozicioniranih izdelkov je premalo angažiranja za promocijske aktivnosti, posebno za 

vzdrževanje dobrega imena v brezplačnih in razvijajočih se elektronskih medijih. 

 

Zanimivo bi bilo raziskati možnosti, kako bi lahko v prihodnosti označevali tudi živost hrane 

oziroma njeno pravo vrednost. Najverjetneje bi morali narediti računalniški program, čipirati 

pridelke in izdelke, voditi evidenco manipulacije z njimi in v obliki hitre dostopnosti (na primer 

s QR kodo) preko pametnih telefonov posredovati osnovno informacijo, vrednost živila glede 

na njegovo stopnjo živosti in stopnjo užitnosti. 



 

124 

 

 

V času pisanja tega referata sem v medijih zasledila tudi zanimivo inovacijo: Nalepke na živilih 

iz termokromnih materialov (temperaturnimi indikatorji), katere se ob neprimernem rokovanju 

z živilom začasa trajanja njegovega potovanja skozi čas manipulacije v hladilni verigi drugače 

obarvajo in s tem kupcu dajo informacijo, da je / ali če je izdelek do faze nakupa izgubil na 

svoji živosti (morda celo na svoji užitnosti). Takšen patent sedaj poskuša na trgu uveljaviti tudi 

podjetje Cetis d.d 

 

4 PREDLOGI ZA DVIG VREDNOSTI HRANE 
 

 

Predlagam nekaj aktivnosti za pomoč pri dvigu vrednosti hrane: 

 

- Podpiramo lokalno samooskrbo in razvoj slovenskega podeželja. 

- Povežimo manjše pridelovalce in razvijmo pošteno zadružništvo. 

- Podprimo razvoj družbeno odgovornega kmetovanja, odgovornega do človeka in 

narave. 

- Obdavčimo slabo in subvencionirajmo dobro, vredno hrano. 

- Vzpostaviti je potrebno boljši nadzor nad celotno prehransko verigo. 

- Kupujmo hrano višje vrednosti in poskrbimo za manj odpadkov. 

- Ne prodajajmo in ne uničujmo zdravo plodno zemljo, v Sloveniji vsako leto le te 

izgubimo za velikost dveh Šmarnih gora. Naj se investicije težkih in naravi nevarnih 

industrij gradijo na za njih primernih mestih in ne na kmečki zemlji. Primer Magna 

Steyer: predlagam, da se na območju letališča Maribor razvije največja pokrita tržnica 

z ekološkimi nasadi in izobraževalnim centrom… in ustvari promocijska zgodba o 

»leteči zelenjavi«. 

- Izdajmo certifikate tudi za vodni in ogljični odtis. 

- Preko QR kode naredimo sistem za prepoznavanje porekla živila, načina 

pridelave/predelave in živosti živila, torej: ali se je z njim pravilno manipuliralo do časa 

nakupa. Po tem je kupec sam odgovoren za njegovo ohranjanje vrednosti do porabe. 

 
Slika 2: Vrednostno re-pozicioniranje prehrane danes in pred 40 leti (vir: Tina Rankel, 2017) 
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Pred 40-timi leti je bila visoka stopnja samooskrbe tako na podeželju, kot tudi v manjših mestih. 

Večina je imela svoje vrtičke in se ukvarjala s sadjarstvom ali drugimi dejavnostmi: lov, 

ribolov, čebelarjenje, polharjenje, gozdarjenje,…. Razvito je bilo zadružništvo. Zato je bila tudi 

hrana visoke prehranske in ekonomske vrednosti, v trgovini pozicionirana v višji cenovni 

razred. 

 

Po napadu kapitalističnega sistema je motiv lastnikov kapitala postal zgolj njihov osebni 

ekonomski profit. Ker so se razvile tudi nekatere tehnologije, se je v proizvodnji hrane stremelo 

k ustvarjanjem dodane vrednosti, kar je pomenilo drastičen padec kvalitete, in pa tudi cene. 

Hrana je pretežno postala ceneno potrošno blago z nizko hranilno vrednostjo. 

 

Z dvigom kolektivnega zavedanja o tem, kaj jemo, kakšno mrtvo hrano jemo, kaj nam prodajajo 

multinacionalke… manj užitno in lažno živo hrano…in obdavčenjem nekvalitetne hrane, bi 

lahko premaknili težišče nakupa nazaj, na nivo višje kvalitete in cene, na primer na povečanje 

povpraševanja po domači hrani na lokalnih tržnicah. 

 

Nato bi z novimi tehnološkimi eko inovacijami kvaliteto hrane še povečevali, ceno pa znižali 

z: državnimi subvencijami in drugimi tržnimi regulatorji, dobrim managementom in 

upravljanjem, povezovanjem,… kar bi povečalo povpraševanje zaradi sinergijskih učinkov na 

pošteno in za večino prebivalstva dostopno raven. Do takrat ne moremo niti trditi, da živimo v 

času proste trgovine! Več o tem pričakujte v naslednjem referatu. 
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Povzetek 

Poraba aditivov v živilih se vsako leto povečuje. V Evropi znaša poraba živilskih dodatkov 4 kg 

na prebivalca. Mesna industrija ni nobena izjema. Težko najdemo mesni izdelek, v katerem se 

nebi nahajal vsaj en aditiv. So nepogrešljiv dodatek, saj živilom podaljšajo rok uporabnosti, 

izboljšajo pa tudi videz, barvo, vonj in teksturo. Nekateri izmed njih so v večjih količinah lahko 

zdravju škodljivi, večina pa je takšnih, ki so zdravju neškodljivi in se dodajajo po principu 

»Quantum satis«. Namen prispevka je predstaviti skupine aditivov in aditive, ki se najpogosteje 

uporabljajo v pasteriziranih, steriliziranih, sušenih in presnih mesninah. 

Ključne besede: aditiv, mesni izdelki, potrošnik, varna hrana 

 

Abstract 

The consumption of food additives is increasing every year. In Europe, four kilos of food 

additives per capita are consumed annually. Meat industry is no exception. It is difficult to find 

a meat product that does not contain at least one additive. Additives are indispensable 

supplements as their function is to prolong shelf life, enhance the appearance, colour, smell 

and texture of foodstuffs. Some of them can have adverse health effects if consumed in bigger 

quantities, but most are harmless and are added according to the quantum satis principle. The 

purpose of the article is to present different groups of additives, and those most commonly used 

in pasteurised, sterilised, dried and fresh types of meat. 

Keywords: additives, meat products, consumer, safe food 
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1 UVOD  
 

 

Včasih so mesu in mesnim izdelkom podaljševali obstojnost na različne načine. Sušili so ga, 

solili, dimili in dajali v mast ali olje. Z razvojem hladilne tehnike se je tem živilu zelo podaljšal 

rok uporabe. Sledila je uporaba aditivov. ki so postali nepogrešljiv dodatek mesnim izdelkom. 

Aditivi se uporabljajo v proizvodnji, pripravi, obdelavi, pakiranju ali transportu živil z različnim 

namenom. Konzervansi za ohranjanje mikrobiološke stabilnosti, barvila in sladila za ohranjanje 

ali pridobivanje značilnih senzoričnih lastnosti, antioksidanti za preprečevanje oksidacije, 

emulgatorji pa za stabilizacijo emulzij. 

Uradna definicija v Evropi za aditiv je opredeljena z Uredbo (ES) št. 1333/2008, ki pravi »aditiv 

za živilo pomeni vsako snov, ki se običajno ne uživa kot živilo in običajno ni tipična sestavina 

živila, ki se iz tehnoloških razlogov namensko dodaja živilu med proizvodnjo, predelavo, 

pripravo, obdelavo, pakiranjem, prevozom ali hrambo, ne glede na to, ali ima hranilno vrednost 

ali ne, ter neposredno ali posredno postane ali lahko postane sestavina živila kot taka ali kot 

stranski proizvod živila«. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je odgovorna za varno 

hrano na evropski ravni.  

 

2 ADITIVI V MESNI INDUSTRIJI 
 

 

2.1 KONZERVANSI 

 

Meso je živilo, ki je zelo podvrženo delovanju mikroorganizmov (bakterij, plesni, kvasovk). 

Najpogosteje uporabljen konzervans je nitrit oz. nitrat. Nitrit se uporablja kot mikrobno 

sredstvo proti C. botulinum, kot sredstvo, ki sodeluje pri tvorbi značilne barve razsoljenega 

mesa, kot sredstvo z antioksidacijsko aktivnostjo prispeva pa tudi k značilni aromi in teksturi 

razsoljenega mesa. 120 mg Na-nitrita na kilogram razsoljenega mesa je dovolj, da dosežemo 

antimikrobni učinek, za razvoj barve in arome pa ga je potrebno samo 40 mg. Nitrit 

uporabljamo v poltrajnih, barjenih klobasah in poltrajnih suhomesnatih izdelkih. V sušenih 

mesninah, ki niso toplotno obdelane se natrijev in kalijev nitrat uporabljata v koncentraciji do 

150 mg/na kilogram sušene mesnine. Pri steriliziranih izdelkih je ta količina še nižja in znaša 

100 mg/kg. Ne uporabljamo ga pri pečenicah in polpripravljenih jedeh, kot so čevapčiči, 

pleskavica in drugi. Nitrat se uporablja bistveno manj kot nitrit, to pa zato, ker se mora nitrat 

reducirati v nitrit. Sam proces redukcije v izdelku traja približno mesec dni, zato se izključno 

uporablja v mesnih izdelkih, kjer je postopek dolgotrajnejši. Poleg nitritov in nitratov se v 

proizvodnji mesnin uporabljajo še mlečna kislina, acetati in ocetna kislina. Pri površinski 

obdelavi sušenih mesnin pa je dovoljena uporaba sorbatov, benzojeve kisline, benzoatov in 

sorbinske kisline. 

 

2.1.1 Antioksidanti 

 

Maščobe in beljakovine so podvržene oksidativnim spremembam, kar ima za posledico 

nezaželjene spremembe v barvi, okusu, vonju ter teksturi svežega mesa in mesnin. Pri 

zamrznjenem mesu, pri tajanju mesa ali razdevanju so oksidativni procesi bolj intenzivni, kot 

pri svežem mesu. Še bolj pa so oksidaciji podvrženi mesni izdelki. Pri toplotni obdelavi se 

denaturirajo antioksidativni encimi. Antioksidanta, ki se nahajata v mesu sta vitamin E 

(tokoferol) in ß karoten. Žival ne more sintetizirati tokoferola, niti ß karotena, zato jih dobi v 

telo s krmo. Najpomembnejši antioksidant za stabilnost rdečega mesa je ubikinon-koencim q10. 
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Za obstojnost mesa in mesnih izdelkov, je potrebno antioksidante dodajati. V mesni industriji 

uporabljamo naslednje antioksidante: askorbinsko kislino, citronsko kislino, Na- citrat, Na-

izoaskorbat in Na-askorbat. Citronsko kislino in citrate uporabljamo v svežem mletem mesu, 

Na-izoaskorbat in Na-askorbat pa v poltrajnih suhomesnatih in klobasičarskih izdelkih. 

 

2.1.2 Barvila 

 

Med tehnološkim postopkom ali shranjevanjem lahko naravno prisotna barvila izginejo, zato 

dodajajo barvila, da bi ohranili prvotni videz živila. Barvila so lahko naravna ali umetna. 

Barvila so lahko topna v vodi, maščobah ali pa so netopna. Z barvanjem živil korigiramo 

spremembo barve, ki nastane med tehnološkim postopkom. Mesno barvilo je mioglobin, ki pa 

pri termični obdelavi razpade. S pomočjo nitrita je potrebno mioglobin spremeniti v 

nitrozomioglobin. Barva mesnih izdelkov ostane tako med skladiščenjem in kuhanjem stabilna. 

V izdelkih, kjer imamo dodane večje količine nemesnih komponent moramo dodati še dodatna 

barvila. Običajno je to košenilija. V nekatere mesne izdelke je dovoljeno dodajati kurkumin, 

betalain, karmine, karotene in še nekatera druga barvila, ki morajo biti v predpisanih količinah 

pri posameznih izdelkih. 

 

2.1.3 Ojačevalci Arome 

 

Človek lahko okuša štiri osnovne oblike okusa: sladko, slano, kislo in grenko. Okus, ki ga daje 

natrijev glutaminat je zelo specifičen. Japonci ga imenujejo »umami«, kar pomeni mesni. 

Vzhodnjaki ga v kulinariki uporabljajo že 1000 let. Sam natrijev glutaminat nima posebnega 

okusa, vendar pa ob njegovem dodatku živila postanejo bolj okusna. Je naravna sestavina veliko 

beljakovin živalskega izvora, najdemo pa ga v nekaterih vrstah zelenjave. Sintetično ga 

proizvajajo iz melase, ki je stranski produkt pri proizvodnji sladkorja iz sladkornega trsa. 

Sposobnosti, da bi lahko razlikovali med glutamatom, ki ga živilo že vsebuje in dodanim, naš 

organizem ne more razločiti. Dodatek glutaminata izpopolni okus mesnega izdelka, ne more pa 

prekriti okusa slabo pripravljenih ali celo pokvarjenih živil. 

 

2.1.4 Emulgatorji 

 

Emulgatorji so površinsko aktivne snovi, ki zaradi svojih strukturnih lastnosti omogočajo 

nastanek emulzij. So molekule z hidrofilnim in lipofilnim koncem. Lipofilen del emulgatorja 

se obrne proti maščobam, hidrofilen pa se usmeri v vodno fazo. Mesni izdelki vsebujejo veliko 

vode in maščob in če nebi dodajali emulgatorjev, bi se ti dve fazi po določenem času ločili. 

Nujno so potrebni pri izdelavi paštet, barjenih izdelkih in različnih mesnih namazih. 

Najpogosteje se uporabljajo fosfati. V mesnih izdelkih se lahko nahaja v obliki fosforjeve (V) 

kisline, kalcijevih, natrijevih ali magnezijevih fosfatov, difosfatov, trifosfatov in polifosfatov. 

Fosfati beljakovinam povrnejo sposobnost vezanja vode. Izdelkom se izboljšajo organoleptične 

lastnosti (sočnost, mehkoba, barva in aroma). 

 

3 ADITIVI V MESNINAH 
 

 

3.1 ADITIVI V PASTERIZIRANIH IZDELKIH 

 

Pasterizirane mesnine delimo na več skupin. V vsaki skupini sta predstavljena dva izdelka s 

sestavinami in aditivi, ki jih ta izdelek vsebuje. 
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Barjene mesnine: morajo vsebovati najmanj 75 % mesnega testa iz govejega in svinjskega 

mesa in največ 25 % slanine. V mesnem testu mora biti najmanj 25 % svinjine. Končni izdelek 

mora vsebovati najmanj 8 % mišičnih beljakovin (brez beljakovin veziva) in največ 30 % 

maščob. Izdelek mora biti sočen in čvrst, ob mehanskem pritisku pa ne sme izpustiti vode. 

Nadev mora biti rožnat in se mora tesno prilegati ovitku. 

Telečja posebna klobasa: telečje meso, voda, škrob (krompirjev), rastlinski proteini (grah), 

prehranske vlaknine (grah), jedilna sol, stabilizator (trifosfat), začimbe in ekstrakti začimb, 

antioksidant (askorbinska kislina), konzervans (natrijev nitrit), naravne arome. 

Hrenovke Golica: puranje meso (46 %), piščančje meso (22 %), voda, piščančje kožice, sol, 

grahova vlakna, škrob, E 450 (difosfati, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli), E 300 (askorbinska 

kislina), E 330 (citronska kislina), česen, E 250 (natrijev nitrit), E 262 (natrijev acetat), ekstrakti 

začimb. 

Poltrajne klobase: so izdelki iz razdetega mesa klavnih živali, slanine, mesnega testa in drugih 

sestavin živalskega izvora ter dodatnih surovin. Razmerje med posameznimi sestavinami je 

odvisno od vrste poltrajne klobase. Sestavine morajo biti čim bolj enakomerno razporejene v 

nadevu. Mastno tkivo mora biti kompaktno z nadevom in ob rezanju ne sme iz njega izstopati. 

Tirolska klobasa: svinjsko meso, svinjsko mastno tkivo, goveje meso, živalske beljakovine, 

voda, sol, naravne začimbe, dekstroza, stabilizatorji (difosfati in trifosfati), sredstvo za 

zgostitev (karagenan), antioksidant (natrijev eritorbat), začimbni ekstrakt, arome, konzervans 

(natrijev nitrit). 

Lovska klobasa: goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso, svinjsko mastno tkivo, voda, 

jedilna sol, dekstroza, začimbe in ekstrakti začimb, stabilizatorja (natrijev difosfat in trifosfat), 

antioksidant (natrijev izoaskorbat), konzervans (natrijev nitrit). 

Hladetinaste klobase: tako se imenujejo izdelki, v katerih se meso in maščoba povežeta z 

naravno želatino. Naravno želatino dobimo s toplotno obdelavo kož, kit in tetiv, lahko pa 

dodamo želatino. 

 Domača tlačenka: meso svinjskih glav (50 %), voda, svinjske kožice (18 %), sol, začimbe, 

konzervans (natrijev nitrit). 

Jezikova tlačenka: svinjski jeziki (85 %), voda, jedilna želatina (iz govejih kož), sol, začimbe, 

konzervans (natrijev nitrit). 

Kuhane klobase: so izdelki iz kuhanega mesa, drobovine, kožic, dodatnih surovin, aditivov 

(soljene ali razsoljene). Stopnja razdetosti nadeva je lahko groba do povsem homogena, odvisno 

od vrste klobase. Nadev klobase se polni v naravne ali umetne ovitke in kuha (pasterizira). 

Tekstura je lahko narezljiva ali mazava. 

Štajerska krvavica: svinjsko meso in slanina (40 %), voda, ajdova kaša (12 %), kri, kuhinjska 

sol, začimbe. 

Mesni sir: svinjsko meso, goveje meso, svinjska slanina, voda, svinjske kožice, krompirjev 

škrob, bambusova vlakna, jedilna sol, stabilizator (guar gumi, di-, tri-, polifosfat), arome, 

ojačevalec arome (mononatrijev glutaminat), antioksidant (natrijev eritorbat), začimbe, 

konzervans (natrijev nitrit), barvilo (karmin). 

Prekajeno meso: izdelki so soljeni ali razsoljeni, kosi mesa so večji, prekadimo jih z vročim 

dimom. Lahko jih še dodatno toplotno obdelamo.  

Svinjska rebra: svinjska rebra, voda, jedilna sol, stabilizatorji (di- in trifosfati), predelane 

euchema alge, modificiran škrob, ojačevalec arome (mononatrijev glutaminat), antioksidant 

(natrijev askorbat), sestavljene začimbe, dekstroza, regulator kislosti (natrijev karbonat), gostilo 

(ksantan), začimbni ekstrakti, aroma dima, konzervans (natrijev nitrit). 

Domača šunka s kožo: svinjsko stegno s kožo, voda, jedilna sol, stabilizatorji (di- in trifosfati), 

predelane euchema alge, modificirani škrob, ojačevalec arome (mononatrijev glutaminat), 

antioksidant (natrijev askorbat), sestavljene začimbe, dekstroza, regulator kislosti (natrijev 
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karbonat), gostilo (ksantan), arome, začimbni ekstrakti, aroma dima, konzervans (natrijev 

nitrit). 

Konzervirano meso: izdelujemo iz kosov brez kosti, ki imajo lahko kožo in maščobno tkivo, 

začimb in aditivov. Meso je soljeno, lahko ga dimimo. 

Pečena šunka: svinjsko meso, voda, začimbe, modificirani škrob, arome, svinjske beljakovine, 

stabilizatorja (E 450 in E 451), zgoščevalci (E 407, E 415, E 416), dekstroza, E 120, 

maltodekstrin, konzervans (E 250). 

Kuhan pršut VP: svinjsko meso, voda, jedilna sol, modificirani škrob, dekstroza, ekstrakti 

začimb, stabilizatorja (E 451 in E 452), sredstva za zgostitev (E 407a, E 410, E 415), 

antioksidant (E 316), ojačevalec (E 621), konzervans (E 250). 

 

3.2 ADITIVI V STERILIZIRANIH IZDELKIH 

 

Sterilizirani mesni izdelki so polnjeni v nepredušno embalažo (bela pločevina, aluminij, steklo) 

in toplotno obdelani pri temperaturi nad 100 °C. Zaradi te toplotne obdelave in embalaže je 

izdelek obstojen več let. 

Kokošja pašteta: voda, kuhano kokošje meso (30 %), rastlinsko olje (sončnično), kokošje 

kožice, sojine in jajčne beljakovine, krompirjev škrob, koruzni škrob, jedilna sol, posušene 

mlete začimbe in zelenjava, dekstroza, ekstrakt paprike, sredstvo za zgostitev (E 415).  

Mesni narezek: svinjsko meso (63 %), voda, koruzni škrob, svinjske kožice, kuhinjska sol, 

sojine beljakovine, emulgator (sojin lecitin), začimbe in ekstrakti začimb, sladkor, zgoščevalca 

(karagenan, ksantan guma), stabilizator (E 450), antioksidant (E 316), konzervans (E 250). 

 

3.3 ADITIVI V SUŠENIH MESNIH IZDELKIH 

 

Sušene mesnine so mesni izdelki, narejeni iz integralnih kosov soljenega ali razsoljenega mesa, 

ali razdetega mesa, hladno dimljenega ali nedimljenega ter sušenega in zorjenega. Sušimo in 

zorimo jih tako dolgo, da postanejo primerne za uživanje brez predhodne termične obdelave.  

Domači želodec: svinjsko meso, slanina, začimbe, sol, dekstroza, antioksidanta (E 316 in E 

300), arome, konzervans (E 250). 

Čajna klobasa: svinjsko meso, slanina, jedilna sol, mešanica začimb, ekstrakti začimb, svinjski 

kolagen, maltodekstrin, stabilizator (E 450), ojačevalec arome (E 621), starter kultura, 

antioksidanti (E 316, E 301, E 300), barvilo (E 120), aroma, konzervans (E 250). 

 

3.4 ADITIVI V PRESNIH MESNINAH 

 

Presne mesnine so izdelki iz celih ali razrezanih delov mesa klavnih živali. Meso in maščobni 

deli so lahko preoblikovani z dodatkom sestavin, začimb in aditivov. Ti izdelki niso toplotno 

obdelani. Presne mesnine se dajejo v promet kot: predpripravljeno meso, izdelki iz mletega 

mesa, presne klobase in namazi in podobni izdelki. 

Mesne kroglice: mleto svinjsko meso, mleto goveje meso, prehranske vlaknine (bambusove), 

kuhinjska sol, antioksidanti (E 331, E 301, E 300), škrob, konzervans (E 262), naravne začimbe 

(česen), ojačevalec arome (E 621), posušena zelenjava, ekstrakti začimb. 

Čevapčiči (piščančji): piščančje meso, voda, jedilna sol, prehranske vlaknine, začimbe, sredstvo 

za uravnavanje kislosti (natrijev acetat), dekstroza, arome, posušena zelenjava, antioksidant 

(askorbinska kislina). 

 

Vsi predstavljeni izdelki vsebujejo aditive in dodatke. Vsebovani dodatki so odvisni od vrste 

mesnine. V barjenih izdelkih najdemo fosfate, ki so učinkovit aditiv za raztapljanje mišičnih 

beljakovin. Kot stabilizator barve se najpogosteje uporablja v teh izdelkih askorbinska kislina, 
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ki pospeši tvorbo NO, potrebnega za tvorbo nitrozomioglobina. Reducira ostanek nitrita v NO 

in s tem stabilizira barvo v končnem izdelku. V večini izdelkov kot konzervans nastopa natrijev 

nitrit (77,8 % izdelkov). Izjema so presne mesnine, ki ne vsebujejo konzervansa E 250. Ker 

presne mesnine niso toplotno obdelane, bi imel konzervans E 250 nasproten učinek kot pri 

toplotno obdelanih, saj bi meso ob dodatku konzervansa posivelo. Pri toplotni obdelavi pride 

do želenega učinka. Namesto konzervansa so potrebni antioksidanti, npr. askorbinska kislina, 

ki ohrani želeno barvo mesa.  

Potrošnik želi raznolike, zdrave, okusne in barvno privlačne mesne izdelke, zato je uporaba 

aditivov nujna. 

 

4 LITERATURA IN VIRI  
 

 
1) BAJT. N., ŠKARLAVAJ GOLEC S., ŠTRUMBELJ DRUSANY I.. 1997. Živilska tehnologija - 

vaje. zv. 3 Meso in mesni izdelki, ribe, jajca. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

2) BUČAR F. 1997. Meso. Ljubljana: Kmečki glas.  

 

3) ELMADFA I., ERICH M., FRITZSCHE D. 2007. Števila E. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba.  

 

4) MOHOR SALKIČ E. 2011. Uporaba aditivov v prehrani, magistrska naloga, univerza v Mariboru, 

fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 

 

5) LOJEVEC I. 2014. Vpliv različnih hidrokoloidov na teksturne lastnosti mesne emulzije. Diplomsko 

delo, univerzitetni študij, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana. 

 

6) LONG N.H.B.S., GÁL R., BUŇKA F. 2011. Use of phosphates in meat products. African Journal 

of Biotechnology, 10(86): 19874-19882 

 

7) LUŠNIC POLAK M., VNUK K., DEMŠAR L., POLAK T., ŠUBIC T. 2016.. Ugotavljanje 

potvorbe kranjskih klobas z dodatkom fosfatov. V: Z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške 

priložnosti : zbornik referatov. Maček Jerala M., Maček M.A., Kolenc Artiček M. (Eds.). 4. 

konferenca z mednarodno udeležbo - konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, 

hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane, 20.-21. april 2016, Strahinj, Naklo, Slovenija. 

Strahinj: Biotehniški center Naklo. 

 

8) MARUŠIĆ N., JANČI T., VIDATEK S., MEDIĆ, H. 2013. Fosfati in polifosfati v mesni industriji. 

Meso, 15(3): 

 

9) SERDAR M., KATALENIĆ M. 2006. Optimalna količina aditiva u mesnim proizvodima. Meso, 

prvi hrvatski časopis o mesu, 8, 2: 78-85 

 

10) ŽLENDER B. 2017. Predelava mesa v mesnine – aditivi, ovitki, postopki razdevanja. Interno 

študijsko gradivo pri predmetu Tehnologije predelave mesa in mleka – meso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

 

FITINSKA KISLINA, NJENI POZITIVNI IN NEGATIVNI 

PREHRANSKI UČINKI 
 

PHYTIC ACID, ITS POSITIVE AND NEGATIVE NUTRITIONAL 

EFFECTS 
 

Petra Vodopivec 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija 

(University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia) 

vodopivec7@gmail.com 

 

Boris Kovač 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju;  

Biotehniški izobraževani center Ljubljana, Slovenija  

(University of Primorska, Faculty of Health Sciences;  

Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

boris.kovac@fvz.upr.si 

 

Povzetek 

Fitinska kislina ima sposobnost kelacije z večvalenčnimi kationi, zaradi česar se tvorijo netopni 

kation-fitinskokislinski kompleksi, ki jih naše telo ne more absorbirati, ampak po drugi strani 

je ravno ta sposobnost kelacije pozitivna lastnost pri opisanih pozitivnih učinkih. Ravno zato je 

vpliv fitinske kisline predmet številnih študij, saj ima dve kontradiktorni lastnosti. Je 

antihranilo, hkrati pa močan antioksidant. Prispevek uvodoma predstavi osnovne značilnosti 

fitinske kisline, vsebnost fitinske kisline v različnih živilih, dnevni vnos fitata in možnosti 

razgradnje fitata s poudarkom na fitazah. V nadaljevanju opiše negativne učinke, sledi 

predstavitev pozitivnih lastnosti in možnih učinkov na zdravje. Predstavljeni so postopki za 

zmanjševanje vsebnosti fitinske kisline ter učinek črevesne flore na fitate. Delo opozori na 

ogrožene skupine, ki bi morale paziti na vnos fitinske kisline. V državah v razvoju je lahko 

fitinska kislina zaradi enoličnega prehranjevanja problem, medtem ko je v zahodnih državah, 

kjer se ljudje prehranjujejo uravnoteženo, koristna.  

Ključne besede: fitinska kislina, fitati, fitaze, antihranilo, biorazpoložljivost 

  

Abstract 

Phytic acid has the ability to chelate with multi-valent cations, resulting in the formation of 

insoluble cation-phytic acid complexes which our body can not absorb, but on the other hand 

precisely this chelating ability is a positive feature in the above-described positive effects.That 

is why the phytic acid is increasingly studied, since it has two contradictory properties. It is an 

antinutrient, yet powerful antioxidant. In the introduction this paper represents the basic 

characteristics of phytic acid, the phytic acid content in all sorts of food, the daily intake of 

phytate, and the characteristics of degradation of phytate with a focus on phytases. Afterwards 

it describes the negative effects of phytic acid, and positive characteristics and possible effects 

on health.Subsequently, the paper presents procedures for reducing the phytic acid content, 

and the effect of intestinal flora on phytates. For people in developing countries phytic acid can 

be a problem because of unbalanced diets and malnutrition, while for the people in the western 

countries with a balanced diet phytic acid is beneficial.  

Keywords: phytic acid, phytates, phytases, antinutrient, bioavailability 
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1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI FITINSKE KISLINE  
  

  

Fitinska kislina, pogosto se zanjo uporabljajo tudi druga opisna kemijska ali trivialna imena, 

kot so inozitol heksafosfat, mio-inozitol heksakisfosfat, fitat, je naravno prisotna spojina, ki se 

oblikuje med zorenjem semen in nekaterih plodov (Silva in Bracarense, 2016). Je primarna 

hranilna oblika fosfata in inozitola v rastlinskih semenih (Kumar in sod., 2010). Najdemo jo v 

rastlinskih tkivih, s hrano je največ zaužijemo v polnozrnatih žitih in zelenjavi, oreščkih in oljih 

(Silva in Bracarense, 2016). Shranjena je v globoidnih kristalih v proteinskih telescih. 

Monogastrične živali, perutnina in ljudje ne morejo presnavljati fitinske kisline, saj v svojem 

prebavnem traktu nimajo zadosti encimov, ki bi razgrajevali fitat, zato se le-ta večinoma izloči 

skozi feces (Gupta in sod., 2013). Najopaznejši kemijski vpliv fitinske kisline je močna 

sposobnost kelacije z večvalenčnimi kationi, zaradi česar se tvorijo kation-fitinsko kislinski 

kompleksi (Zhou in Erdman, 1995). Vezava različnih kationov in fitata povzroči nastanek 

netopnih soli, ki se v našem gastrointestinalnem traktu zelo slabo absorbirajo, kar povzroči 

slabo biorazpoložljivost mineralov za naše telo. Kompleksi so po navadi topni v kislem pH, v 

nevtralnem pa je njihova topnost omejena. Silva in Bracarense (2016) navajata, da lahko 

fitinska kislina poleg netopnih kompleksov z minerali, oblikuje netopne komplekse še s 

proteini, encimi in škrobom. Zaradi zaviralnega učinka na biorazpoložljivost mineralov je ena 

izmed negativnih lastnosti fitinske kisline, da je antihranilo (Zhou in Erdman, 1995), saj kaže 

visoko afiniteto do vseh polivalentnih kationov. Absorpcijo mineralov lahko zmoti predvsem 

pri ljudeh, ki imajo večje prehranske zahteve, nezadosten vnos ali pomanjkanje mineralov in 

elementov v sledovih (Silva in Bracarense, 2016). Še posebej je pri rizični populaciji opaziti 

pomanjkanje cinka, ki je med vsemi pomanjkanji mineralov pri ljudeh najbolj škodljivo (Zhou 

in Erdman, 1995). Kumar in sodelavci (2010) navajajo, da prva poročanja o pomanjkanju cinka 

segajo v leto 1963, in sicer pri Egipčanih, ki so se takrat prehranjevali večinoma s kruhom in 

fižolom. Prisotnost fitata v njihovi prehrani, ki temelji na rastlinskem izvoru, je pomemben 

dejavnik pri zmanjšani absorpciji hranil in homeostazi, to pa lahko povzroča pritlikavost in 

hipogonadizem. 

Schlemmer s sod. (2009) navaja, da odkritje fitata sega v leto 1855 in 1856, ko je Hartig prvič 

poročal o majhnih okroglih delcih v različnih semenih rastlin, v velikosti škrobovih zrn v 

krompirju. Z uporabo jodnega testa je dokazal, da delci niso vsebovali škroba, nato pa sklenil, 

da naj bi vsebovali zalogo hranil za kalitev semen. Kasneje so ugotovili, da so izolirani delci 

bogati s fosforjem, kalcijem in magnezijem in da ne vsebujejo niti beljakovin niti maščob. S 

prehranskega vidika pa sta o fitinski kislini prva poročala že Harrison in Mellanby leta 1934. 

Preučevala sta inhibitorni učinek fitinske kisline na absorpcijo kalcija. Od takrat je o učinku 

fitinske kisline na absorpcijo mineralov in njihovo biorazpoložljivost nastalo veliko študij. 

Skupine fosfata na pozicijah 1, 2 in 3 so edinstvene in generirajo strukturo, ki je odgovorna za 

specifične interakcije z železom, kar inhibira njegovo sposobnost kataliziranja formacije 

hidroksilnih radikalov. Ta inhibicija je razlog, da je fitinska kislina močan fiziološki 

antioksidant (Silva in Bracarense, 2016).  

Inhibitorni učinek fitinske kisline na biorazpoložlivost elementov se zgodi, zaradi oblikovanja 

netopnih kompleksov iz fitinske kisline in določenega elementa; le-teh pa naš gastrointestinalni 

trakt ne more absorbirati. Netopni fitat-kalcijevi kompleksi so tudi glavni povzročitelji za 

zmanjšanje biorazpoložljivosti tudi drugih mineralov, kot sta cink in železo. Bolj ko so 

fosforilizirani inozitol fosfati, manjša je topnost njihovih kovinskih kompleksov v himusu. Zato 

se večji fosforilizirani inozitol fosfati, kot je fitinska kislina, močno vežejo na minerale in 

elemente v sledovih, pod kislimi pogoji gastričnega himusa in oblikujejo topne komplekse. Med 

prehodom iz želodca do tankega črevesa in z naraščanjem pH-ja. se inozitol fosfati z 

naraščajočo stopnjo fofsforilizacije oborijo. Z obarjanjem se razpoložljivost elementov v 
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sledovih in mineralov zmanjša, črevesna absorpcija teh elementov je prizadeta in pod 

določenimi prehranskimi pogoji in pri neuravnoteženi prehrani lahko to privede do resnih 

pomanjkanj teh elementov pri ljudeh in živalih (Schlemmer in sod., 2009). 

 

2 VSEBNOST FITINSKE KISLINE V NEKATERIH ŽIVILIH 
 

 
Tabela2: Vsebnost fitinske kisline v nekaterih žitih in izdelkih iz žit, stročnicah in oljih (Schlemmer in 

sod., 2009). 

Surovina, živilo fitinska kislina g/100 g suhe snovi 

koruza 0,72–2,22 

koruzni kalčki 6,39 

pšenica 0,39–1,35 

pšenični otrobi 2,1–7,3 

pšenični kalčki 1,14–3,91 

riž 0,06–1,08 

riževi otrobi 2,56–8,7 

ječmen 0,38–1,16 

oves 0,42–1,16 

rž 0,54–1,46 

ledvičasti fižol 0,61–2,38 

bob 0,51–1,77 

grah 0,22–1,22 

črni grah 0,37–2,9 

čičerika 0,28–1,6 

leča 0,27–1,51 

sojino olje 1–2,22 

laneno olje 2,15–3,69 

sezamovo olje 1,44–5,36 

repično olje  2,5 

 

 

 

 

 



 

135 

 

 

3 POZITIVNE IN NEGATIVNE PREHRANSKE LASTNOSTI FITINSKE 

KISLINE  
 

 

V zadnjih stoletjih so znanstveniki in strokovnjaki, ki delajo na področju človeške prehrane, 

zdravja in okoljske zaščite, obširno raziskovali fitat in fitaze. Fitat je pritegnil veliko pozornosti 

zaradi svoje antihranilne lastnosti (Kumar in sod., 2010). Zaradi svoje molekulske strukture ima 

visoko afiniteto do polivalentnih kationov, kot so minerali in elementi v sledovih, ter se rada 

vmeša v njihovo absorpcijo v črevesju (Schlemmer in sod., 2009). Vpliva tudi na prebavljivost 

proteinov, saj preprečuje njihovo proteolizo (Kumar in sod., 2010), na izkoriščenost ogljikovih 

hidratov, saj zmanjša odziv glukoze v krvi (Lee in sod., 2006), oblikuje komplekse z 

ogljikovimi hidrati in tako negativno vpliva na prebavo in absorpcijo glukoze; in pa na 

izkoriščenost maščob, saj tvori lipofitine, kar zmanjša razpoložljivost lipidov. Odstranitev fitata 

med obdelavo hrane in/ali dodajanje fitaz eksogenega izvora je privedlo do boljše 

biorazpoložljivosti esencialnih mineralov, kot so kalcij, železo in cink (Kumar in sod., 2010). 

Z neuravnoteženim načinom prehranjevanja ali podhranjenostjo lahko uživanje živil, ki so 

bogata s fitinsko kislino, privede do resnega pomanjkanja nekaterih hranil, kar je predvsem 

težava v državah v razvoju. V le-teh je pomanjkanje železa in cinka močno razširjeno, kar 

pomeni, da so strategije za preprečevanje pomanjkanja mineralov ključnega pomena. Vsebnost 

fitinske kisline lahko zmanjšamo na različne načine (Schlemmer in sod., 2009). Osnovni 

postopki so npr. termična obdelava, mehanski procesi, namakanje, fermentiranje, kaljenje in 

različne kombinacije le-teh (Hotz in Gibson, 2007). Duhan s sodelavci (2002) opisuje, da je 

kuhanje nenamočenih semen pod pritiskom močno znižalo vsebnost fitinske kisline. Bilo je 

najuspešnejše pri zmanjševanju vsebnosti fitinske kisline, takoj za kaljenjem, ki se je izkazalo 

za najboljše. Semena, kuhana pod pritiskom, ki so bila prej namočena, so seveda izgubila še 

več fitinske kisine kot tista, ki niso bila. Namakanje golobjega graha v različnih časovnih 

intervalih je zmanjšalo vsebnost fitinske kisline za 6–28 %. Daljši ko je čas namakanja, večje 

so izgube fitinske kisline. Ampak tukaj se pojavi tudi izredno pomemben neželen učinek 

namakanja.To je najmanj zaželen postopek za zmanjševanje vsebnosti fitinske kisline, saj 

posledično z manjšanjem vsebnosti le-te izgubljamo tudi druge mineralev.Sploh s podaljšanjem 

namakanja je bilo izgubo kalcija, fosforja in železa opaziti v različnem obsegu.Kuhanje 

namočenih in oluščenih semen je privedlo do znatne izgube mineralov, seveda predvsem zaradi 

luščenja. Pri kuhanju pa nenamočena semena niso utrpela posebnih izgub mineralov. Kaljenje 

ni povzročilo nobene izgube kalcija, fosforja in železa. Ob naraščajoči periodi kaljenja je 

odstotek izgube mineralov ostal konstanten (Duhan in sod., 2002). Za znižanje vsebnosti 

fitinske kisline pa si lahko pomagamo tudi z drugimi hranili, kot so askorbinska kislina, živalski 

proteini, betakaroteni, ki jih zaužijemo skupaj s hrano, ki je bogata s fitinsko kislino (Lopez in 

sod., 2002; Welch in Graham, 2003). Najkoristnejša metoda za zmanjševanje vsebnosti fitinske 

kisline v zrnju pa je dodajanje fitaz, ker lahko odstranijo največ fitinske kisline, ne da bi pri tem 

znižale vsebnost mineralov. S fitazami dosežemo hidrolizo in s tem encimsko razgradnjo 

fitinske kisline (Gupta in sod., 2013). Nekaj fitazne aktivnosti je v človeškem telesu. Telo jo 

proizvaja preko mukoze tankega črevesja in mikroflore, povezane z debelim črevesjem, a je v 

glavnem endogena fitazna aktivnost ljudi in živali v primerjavi z rastlinsko in mikrobno 

zanemarljiva (Kumar in sod., 2010). Mikrobne fitaze pa v primerjavi z rastlinskimi odlikujeta 

visok pH in termična stabilnost, zaradi česar so v industriji bolj priljubljene za raziskovanje 

(Bohn in sod., 2008). Proizvodnja fitaz iz rastlinskih virov ni ekonomična, saj je potrebna 

predhodna obravnava in so proizvodni postopki dolgotrajni, težavni in dragi. Zato ima 

proizvodnja fitaz iz mikrobnih virov več potenciala za razvoj (Gupta in sod., 2013). Zanimiv 

postopek za zmanjševanje vsebnosti fitinske kisline v hrani je oblikovanje nizkofitatnih 
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mutantov, kjer bi hranilo že v osnovi vsebovalo zelo malo oz. skoraj nič fitinske kisline, kar bi 

dosegli tako, da bi rastlini že v samem začetku odstranili gene, ki so vključeni v biosintezo 

fitinske kisline (Gupta in sod., 2013). Tako bi si že takoj prihranili vse druge postopke 

zmanjševanja vsebnosti fitata. 

Uživanje fitinske kisline pa kljub temu, da se obnaša kot antihranilo, lahko pripomore k 

terapevtskim učinkom pri različnih patoloških stanjih, tako zdravljenju kot preventivi.Zaščitni 

učinki fitinske kisline pred različnimi patologijami so povezani z antioksidativno zmogljivostjo 

preko kelacije z železom, supresijo formacije prostih kisikovih radikalov in kelacije s kalcijem 

(Silva in Bracarense, 2016). Ugodni učinki na zdravje so bolj na mestu za ljudi, ki živijo v 

razvitem svetu, kjer za rakom oboleva več ljudi, posebno za rakom na debelem črevesu, ki je 

povezan z večjim vnosom maščob in nižjim vnosom z vlakninami bogate hrane. Ta populacija 

navadno ne trpi za pomanjkanjem mineralov (Kumar in sod., 2010) in zato zanjo uživanje 

fitinske kisline ni problem oz. je zelo koristna (Schlemmer in sod., 2009). 

Fitinska kislina lahko deluje kot antikancerogen dejavnik. Številne študije kažejo možno na 

učinkovitost pred naslednjimi vrstami raka: rakom debelega črevesa, (Shamsuddin in Vucenik, 

1999), rakom na dojkah (Shamsuddin in Vucenik, 1999), hepatoceličnim rakom (Vucenik in 

sod 1998), rakom prostate (Shamsuddin in Yang, 1995) rabdomiosarkomom (Vucenik in sod 

1998), rakom trebušne slinavke (Somasundar in sod. 2005) in rakom krvnih celic (Kumar in 

sod., 2010). Rezultati nedavnih študij so dokazali, da fitat učinkuje le na maligne celice in tkiva, 

na normalne pa ne. Lahko povzroči diferenciacijo in zorenje malignih celic, kar jih posledično 

privede nazaj do normalnega fenotipa. Fitinsko kislino lahko tudi uporabljamo proti boleznim 

srca in ožilja, saj deluje hipolipemično in antitrombocitno (Kumar in sod., 2010). Pomemben 

vpliv ima tudi v boju z diabetesom, ker pripomore k nizkemu odzivu glukoze v krvi. Pozitivni 

učinki se kažejo pri zdravju zob, predvsem proti nastanku zobnega kariesa, oblog in kamna, ter 

proti nastanku ledvičnih kamnov, saj se fitat vmeša v tvorbo kamnov kalcijevega oksalata in 

fosfata (Kumar in sod., 2010). Fitinska kislina bi bila dobrodošla pri bolnikih s Parkinsonovo 

bolezenijo, saj izboljšuje motorične funkcije in zmanjšuje apoptozo nevronov (Silva in 

Bracarense, 2016). Kaže potencial kot podlaga za izdelavo morebitnega zdravila proti virusu 

HIV (Kumar in sod., 2010). Poleg tega fitinska kislina uravnava funkcijo imunskega sistema 

(Cholewa in sod., 2008), zaradi njene visoke vezavne afinitete pa je v kombinaciji s kalcijem 

uspešna pri zaviranja zadrževanja toksičnih elementov v sledovih – svinca v tkivu (Schlemmer 

in sod., 2009). Pozitiven učinek ima na znižanje motenj, ki jih povzročata alfatoksin B1 in 

mikotoksin FB1 in DON (Abu El-Saad in Mahmoud, 2009). Seveda pa se odlično obnese kot 

antioksidant za podaljšanje obstojnosti in kakovosti živil. Koristno jo lahko uporabimo za 

podaljšanje obstojnosti hrane in ohranjanju njene kvalitete, npr. v jabolčnih sokovih, za 

ohranjanje hranilne vrednosti in drugih specifičnih lastnosti mesa (Du in sod., 2012), zaradi 

njene sposobnosti inhibicije peroksidacije lipidov (Silva in Bracarense, 2016). Čeprav obstaja 

že veliko študij o pozitivnih in negativnih učinkih fitinske kisline, so podatki o dozah za ljudi 

še vedno skopi in optimalne doze za klinične terapije še niso določene (Kumar in sod., 2010). 

Markiewiczeva in sodelavci (2013) so ugotovili, da so v našem črevesju koliformne bakterije 

najučinkovitejši razgrajevalci fitatov. Ena od možnih razlag za tako močno aktivnost pri 

razgrajevanju fitata je v tem, da je ta bakterijska skupina izredno občutljiva na pomanjkanje 

železovih ionov, ki jih, če so vezani na fitat, bakterije potem ne morejo izkoristiti. Koliformom 

so sledile proteobakterije Bacteroides, kot druga bakterijska kultura, za katero je značilna 

visoka učinkovitost pri razgradnji fitata. Rezultati študije kažejo, da so gamaproteobakterije 

glavni razgrajevalci fitata v človeškem črevesju in najverjetneje so prav one tiste, ki sprožijo 

razgradnjo v tankem črevesju in jo nadaljujejo v debelem črevesju. Zdi se, da je učinkovitost 

razgradnje fitata večja takrat, ko je mikrobiota že prilagojena na višje koncentracije fitata (pri 

vegetarijancih). Rezultati nas pripeljejo do zaključka, da bolj raznolika mikrobiota, oblikovana 

dodatno preko načina prehrane, zagotavlja večjo razgradnjo fitata. Mikrobiota, kjer se pojavlja 



 

137 

 

 

večja vsebnost fitata (črevesje vegetarijancev), najučinkovitejše razgrajuje fitat, kar nakazuje 

na to, da se mikrobiota prilagodi na takšno okolje ter da prehrana uravnava presnovne aktivnosti 

črevesnih bakterij (Markiewicz in sod., 2013). 

Pri uravnoteženi prehrani je inhibitorni učinek fitinske kisline na vezavo mineralov nizek, in 

obstaja zelo malo dokazov iz prehranskih raziskav, da bi pri primerno hranjeni populaciji fitat 

negativno učinkoval na absorpcijo mineralov. Po eni strani sposobnost kelacije fitata škoduje 

zdravju, po drugi pa je ravno ta njegova sposobnost vezave z minerali zelo pozitivna lastnost. 

Potemtakem se za vsakega posameznika določi, ali je fitinska kislina dobrodošla v njegovem 

vsakdanu ali ne. Izraz antihranilo ali slaba spojina živila pa za fitinsko kislino spada v preteklost 

(Schlemmer in sod., 2009). Ne glede na vse citirane in obetavne znanstvene ugotovitve pa lahko 

povzamemo, da bo do morebitne nedvoumne potrditve zdravstvenih ali prehranskih trditev, ki 

bi se nanašale na fitinsko kislino potrebnih še veliko študij.  

 

4 PRIPOROČILA ZA UŽIVANJE IN ZAKLJUČKI 
 

 

Na podlagi dosedanjih raziskav lahko rečemo, da ima fitinska kislina dve močni plati. Njeni 

potencialni negativni učinki so vpliv na absorpcijo mineralov, prebavljivost proteinov in 

izkoristljivost ogljikovih hidratov in maščob. Domnevni pozitivni učinki so antikancerogeno 

delovanje proti mnogim vrstam raka, delovanje fitata proti boleznim srca in ožilja (s 

hipolipemičnim in antitrombocitnim delovanjem), pomoč pri obvladovanju diabetesa, 

morebitno pomagalo pri zdravilih proti virusu HIV, učinek proti zobnemu kariesu, proti 

nastanku ledvičnim kamnom, zaščitni učinki pri Parkinsonovi bolezni, uravnavanje funkcije 

imunskega sistema, vpliv na biorazpoložljivost toksičnih elementov in učinki na negativne 

posledice zaužitja mikotoksinov. Pri uživanju živil z veliko količino fitinske kisline morajo biti 

previdne osebe, ki imajo večje prehranske zahteve, nezadosten vnos ali pomanjkanje mineralov 

in elementov v sledovih, to se po večini dogaja pri ljudeh iz držav v razvoju.  

Kot antihranilo se obnaša s keliranjem z različnimi minerali, proteini, ogljikovimi hidrati in 

maščobami, kot antioksidant pa preko specifičnih interakcij z železom, kar inhibira njegovo 

sposobnost kataliziranja formacije hidroksilnih radikalov in močno zmanjša lipidno 

peroksidacijo. Obnaša se lahko kot kelator z različnimi polivalentnimi kationi, s katerimi se 

veže, kar privede do prej naštetih lastnosti in učinkov. Študije kažejo, da se naša črevesna 

mikrobiota lahko prilagodi na večji vnos fitatov, saj mikrobiota, kjer se pojavlja večja vsebnost 

fitata, najučinkovitejše razgrajuje fitat. 

Za povprečno zdravega človeka, ki se prehranjuje uravnoteženo in ni v kakšnem posebnem 

stanju je fitinska kislina blagodejna učinkovina. Slaba razpoložljivost maščob, ki jo povzroči 

fitinska kislina, je lahko v primeru človeka, ki je podhranjen, minus, medtem ko je pri debelem 

človeku, ki ima povečane vrednosti serumskih lipidov, to plus zaradi hipolipemične aktivnosti, 

ki jo ima fitinska kislina na maščobe. Za zmanjševanje učinka se priporoča uporabo askorbinske 

kislina, betakarotenov in dodatek fitaz, ki znižujejo vsebnost fitinske kisline, pred postopkom 

namakanja. Fermentacija in kaljenje ne povzročata takšnih dodatnih izgub preostalih mineralov 

kot naprimer namakanje, kjer je izguba kar opazna. Če gledamo rezultate študij, npr. že samo 

kuhanje zelo pripomore k zmanjšanju vsebnosti fitinske kisline. Torej zaužijmo malce več 

askorbinske kisline, kadar jemo hrano, ki je res bogata s fitinsko kislino. Že ustaljena praksa 

pri nas je npr. zeljna solata s fižolom, kjer vsebnost fitinske kisline fižola omilimo z dodatkom 

narezanega zelja. Pa tudi če te postopke kdaj izpustimo, ne bo prišlo do različnih pomanjkanj 

mineralov, ker živimo v predelu sveta, kjer imamo vsega v izobilju in nismo izpostavljeni 

hudim mikrohranilnim deficitom. Za države tretjega sveta pa bi to morala biti stalnica. Kjer 

prevladujejo stročnice, polnozrnata žita in oreščki ter hrane ni ravno v izobilju in je zelo 

enolična, so taki ukrepi nujni. Fermentacija, kaljenje, dodajanje fitaz in askorbinske kisline bi 
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bili predlogi, ki so tudi sedaj dosegljivi.Je pa še potrebno nadaljnje raziskovanje za izdelavo 

primernih fitaz, pridobljenih s pomočjo biotehnoloških postopkov, ki bi lahko preprečile 

marsikatere preglavice v državah v razvoju. 
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Povzetek 

Poglavitna naloga pouka v srednji šoli je, da se dijaki naučijo opazovanja, opisovanja ter 

utemeljevanja pojavov. Pri pouku pa je treba pokazati tudi povezavo med vedenjem in uporabo 

vedenja v vsakdanjem življenju. V prispevku avtorica predstavlja kemijsko popoldne dijakov 

Gimnazije Želimlje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Popoldanske 

kemijske vaje so na naši gimnaziji stalna nadgradnja pouka. Vaje izvedene na fakulteti so 

zahtevnejše. Dijaki se seznanijo z uporabo laboratorijskih pripomočkov, ki jih nimamo v 

šolskem laboratoriju in laboratorijskimi metodami, ki jih pri pouku, zaradi omejenega časa, le 

omenjamo. Tema kemijskega popoldneva je bila parna destilacija. Dijaki so poslušali teorijo, 

nato pa izvedli parno destilacijo za pridobivanje eteričnih olj iz nageljnovih žbic. Dijaki so 

imeli priložnost, da naredijo poskus v drugem okolju, da ozavestijo možnost pridobivanja 

eteričnih olj, z nekaj vloženimi sredstvi, tudi doma. Če dijaki znajo uporabiti znanje, 

pridobivanje visokokakovostnih produktov ni neznanka, možna je povezava tudi s tržiščem.  

Ključne besede: eterično olje, parna destilacija, nageljnove žbice, Gimnazija Želimlje, FKKT  

 

Abstract 

The main task of lesson in secondary school is to help students learn how to observe, describe 

and explain the phenomena. The lessons have to show the connection between the knowledge 

and its application in everyday life. The article presents a Chemistry afternoon for the Želimlje 

Grammar School students at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology in Ljubljana. 

At the faculty laboratory the students learn about the use of laboratory devices which are not 

available at the school laboratory and different laboratory techniques. The topic of the 

Chemistry afternoon was steam distillation. After the theoretical introduction, the students 

made steam distillation to extract essential oils from cloves. Students had the opportunity to 

work in a different environment and learn about the possibility of extracting essential oils with 

some investment even at home. By equipping students with the right skills, they have the 

possibility to produce high-quality products at home which can also be put on the market. 

Keywords: essential oil, steam distillation, cloves, Želimlje, FKKT  
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1 PRIDOBIVANJE ETERIČNIH OLJ IZ NAGELJNOVIH ŽBIC 
 

 

1.1 UVOD 
 

Kemija je naravoslovna znanost, ki proučuje snovne spremembe. Le-te so v tesni zvezi z 

energijskimi spremembami, zato je nemogoče obravnavati kemijske pojave ločeno od fizikalnih 

zakonitosti in brez eksperimentalnih metod, ki jih uporablja fizika. Kemija se danes vse tesneje 

povezuje tudi z biologijo in – kot druge naravoslovne vede – tudi z matematiko. Od vseh 

naravoslovnih znanosti pa se je prav kemija najbolj vrasla v materialno proizvodnjo, v tehniko 

in industrijo. Tako ima kemija nesporno velik vpliv na razvoj družbe, civilizacije ali človeštva 

na sploh. (Lazarini in sod., 1984: str. 12) 

Kemija je postala znanost proti koncu 18. stoletja, ko so raziskovalci pričeli proučevati 

kemijske reakcije s pomočjo kvantitativnih meritev. (Lazarini in sod., 1984: str. 12)  

Na spoznanjih kemije temelji kemijska, farmacevtska, kozmetična, živilska in prehrambna ter 

druga industrija. Kemija zato močno vpliva na ekonomske in socialne razmere v družbi. Ker so 

kemijska spoznanja del vsakdana, imamo na Gimnaziji Želimlje poleg rednega pouka kemije 

tudi kemijske popoldneve. To je čas, namenjen zahtevnejšim poskusom in priložnost, da dijaki 

poglobijo teoretično znanje s praktično izvedbo. Izdelek je lahko zanimiv uporabo v 

vsakdanjem življenju in tudi za tržišče. V prispevku je prikaz obiska in dela dijakov Gimnazije 

Želimlje v organskem laboratoriju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. 

 

1.2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

Kemija ima kot šolski predmet ključno nalogo razvijati naslednje procese naravoslovne kulture: 

1. opazovanje in opisovanje pojavov, 

2. sposobnost osmišljanja opažanj in 

3. sposobnost komuniciranja. (Vrtačnik in sod., 2003)  

 

Pri pouku kemije v srednji šoli razvijamo naslednje procese: 

 

1. sistematično zbiranje podatkov in informacij 

Dijaki dopolnjujejo in poglabljajo osnovnošolsko znanje kemije, razvijajo razumevanje in 

spretnosti z reševanjem praktičnih problemov na osnovi eksperimentalnih podatkov in ob 

uporabi virov informacij, spoznavajo načine iskanja in vrednotenja kemijskih in sorodnih 

informacij iz različnih virov, spoznavajo uporabo informacijske tehnologije za zbiranje, 

shranjevanje, iskanje in predstavitev informacij in uporabljajo kvantitativen pristop pri 

opisovanju kemijskih procesov. 

 

2. sposobnost komuniciranja v kemiji 

Dijaki spoznavajo kemijsko terminologijo, simbole, formule in se navajajo na njeno uporabo 

pri opisovanju kemijskih pojavov in procesov, znajo uporabljati SI enote in spoznavajo, kako 

predstaviti kemijske informacije v simbolni in matematični obliki. 

 

3. spoznavanje narave znanstvene misli 

Dijaki spoznajo pomen ustvarjalnega mišljenja za razvoj kemije ter preučujejo vpliv 

družbenega in zgodovinskega okolja na razvoj kemije. 

 

4. pomen kemije za trajnostni človekov razvoj 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
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Dijaki povezujejo kemijsko znanje in razumevanje z dogajanji v naravi in s stvarmi, ki so v 

vsakdanji rabi, spoznajo vlogo in pomen kemije za zagotavljanje boljše kvalitete življenja ter 

spoznavajo, kako povezati kemijsko znanje in razumevanje s skrbjo za zdravo okolje. 

 

5. skrb za zdravje in varnost pri delu 

Dijaki uporabljajo informacijske vire za oceno nevarnosti pri delu z neznanimi snovmi v 

šolskem laboratoriju in v svojem ožjem in širšem okolju. 

 

6. uvajanje v metodologijo raziskovalnega dela – načrtovanje eksperimentov, zbiranje 

dokazov, analiza dokazov, zaključki in vrednotenje (Povzeto po Vrtačnik in sod., 2003.) 

 

Ključni poudarki pri pouku kemije v gimnaziji so na zbiranju podatkov, na prikazu soodvisnosti 

med temeljnim kemijskim znanjem in možnimi aplikacijami ter ekonomijo. V gimnaziji se 

dijaki izpopolnijo v sposobnosti komuniciranja informacij v kemijskem jeziku in v skrbi za 

zdravje, varnosti pri delu ter podrobneje spoznajo pomen kemije in kemijske industrije pri 

zagotavljanju trajnostnega razvoja. (Povzeto po Vrtačnik in sod., 2003.) 

 

Pri pouku kemije, predvsem pa pri laboratorijskih vajah, uresničujemo štiri ključne stebre 

izobraževanja v novem tisočletju:  

1. učiti se, da bi vedeli, 

2. učiti se, da bi znali uporabljati, 

3. učiti se za celovito osebnostno rast in 

4. učiti se za skupno življenje. (Povzeto po Vrtačnik in sod., 2003.)  

 

Na Gimnaziji Želimlje si prizadevamo za kvaliteten pouk in kvalitetno vzgojo. Uresničujemo 

štiri ključne stebre izobraževanja v novem tisočletju tako pri rednem pouku kot pri kemijskih 

popoldnevih, večerih in vikendih. Tako imamo čas za poglobljen študij teorije in čas za daljše 

in zahtevnejše poskuse. 

Tema letošnjega kemijskega popoldneva je bila izolacija eteričnih olj. Zaradi velikega interesa 

dijakov smo imeli kemijsko popoldne dvakrat in sicer v oktobru 2016 in januarju 2017.  

 

V nekaterih rastlinah in njihovih delih najdemo hlapne spojine, ki večinoma dišijo in dajejo 

vonj rastlini ali njenim delom. To so večinoma oljnate, v vodi slabo topne snovi, ki jih 

imenujemo eterična olja. Eterična olja so načeloma zmesi več spojin. Nekatera olja vsebujejo 

zelo veliko število različnih spojin, od katerih le redko katera preseže delež 20 % (rožmarin, 

sivka). Druga olja pa so skoraj čiste spojine, z vsebnostjo glavne sestavine nad 80 % (cimet, 

kumina, janež, pomaranča).  

 

Po kemijski zgradbi sodijo sestavine eteričnih olj večinoma med terpene in fenilpropane, 

najdemo pa tudi drugačne spojine, npr. alifatske alkohole in estre. Terpeni so skupina spojin, 

značilnih predvsem za rastlinski svet in so derivati izoprena, 2-metilbuta-1,3-diena. Molekule 

terpenov vsebujejo različno število izoprenskih enot. Monoterpeni vsebujejo dve (10 C-

atomov), seskviterpeni tri (15 C-atomov), diterpeni štiri (20 C-atomov) itn. Med hlapnimi olji 

najdemo predvsem mono- in seskviterpene, di- in višje terpene pa med smolnatimi snovmi. 

Molekule terpenov so lahko aciklične ali ciklične z enim ali več obroči. Terpeni so lahko 

nasičeni ali nenasičeni, lahko so ogljikovodiki ali pa vsebujejo različne kisikove funkcionalne 

skupine. Število različnih terpenov, ki jih najdemo v rastlinskem svetu je zelo veliko. 

Eterična olja najdemo v različnih rastlinskih delih, v listih ali iglicah, cvetovih, semenih ali v 

lesu. Vsebnost olja v različnih rastlinskih delih je različna, najpogosteje je manjša od 2 %. Le 

redke rastline vsebujejo večji delež hlapnih olj, tak primer so klinčki, kjer je olja do 20 %. 
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Eterična olja se uporabljajo v parfumeriji, kozmetiki, farmaciji, živilstvu in drugje. Za izolacijo 

eteričnih olj največ uporabljajo destilacijo z vodno paro. Ekstrakcijo z organskimi topili 

uporabljajo za izolacijo občutljivih olj, ki bi pri destilaciji delno razpadla in spremenila vonj 

(npr. vrtnica). 

 

Kakšne prednosti ima v tem primeru parna destilacija pred navadno? Če bi rastlinski material s 

tako majhno vsebnostjo olja enostavno segreli v kotlu ali v bučki, bi del olja sicer izhlapel, 

vendar nastala para, zaradi majhne količine, ne bi dosegla hladilnika. S takim segrevanjem bi 

vse skupaj kvečjemu prismodili. Če pa materialu dodamo vodo ali uvajamo paro od zunaj, olje 

hlapi in skupaj z vodno paro potuje v hladilnik, kjer vse skupaj kondenzira. Vodna para je tukaj 

transportno sredstvo. Ker se olje v vodi zelo slabo topi, je dobljeni destilat emulzija, iz katere 

olje izločimo z ekstrakcijo s primernim topilom. Včasih pa je olja toliko (klinčki, pomarančna 

lupina), da ga od vode lahko ločimo kar v liju ločniku, brez dodajanja organskega topila. 

Rastlinski material moramo pred destilacijo zdrobiti, s čimer omogočimo olju, da izhlapi.  

Eterično olje klinčkov je zmes več spojin, med katerimi prevladuje evgenol. Evgenol je. za 

razliko od ostalih sestavin, fenol. Fenoli so šibke kisline (pKa okrog 10) in s hidroksidi 

alkalijskih kovin dajejo soli. Zaradi te lastnosti jih lahko ločimo od nevtralnih organskih spojin 

z ekstrakcijo z vodno raztopino natrijevega hidroksida. Evgenol preide v obliki soli v vodno 

raztopino, ostale spojine ostanejo v organski fazi. Po ločitvi vodno raztopino natrijeve soli 

evgenola nakisamo in evgenol se izloči v obliki olja, ki ga lahko ekstrahiramo z organskimi 

topili. (Dolenc 2013: str. 123, 124)  

 

1.3 EMPIRIČNI DEL 
 

Na kemijskem popoldnevu so se dijaki najprej seznanili s teorijo o kemijski sestavi eteričnih 

olj, njihovo obstojnostjo, izolacijo in uporabo. 

Dijaki so naredili izolacijo eteričnih olj iz nageljnovih žbic s parno destilacijo in ekstrakcijo z 

organskimi topili. 

Poskus je potekal po naslednjem postopku:  

 10 g uprašenih klinčkov smo stresli v 250 ml bučko in dodali toliko vode, da je bila 

zmes tekoča. 

 Sestavili smo aparaturo za destilacijo z vodno paro.  

 Uvajalko za paro smo vstavili šele tik pred začetkom uvajanja pare. Uvajalka za paro se 

drugače lahko zamaši. Ko je iz parorazvijalnika začela izhajati para, smo jo priključili 

na uvajalko. 

 Destilirali smo toliko časa, da je iz hladilnika izhajala le še voda, oziroma voda z zelo 

malo olja. 

 Destilat smo prelili v lij ločnik in ga stresali z 20 ml dietil etra. Organski ekstrakt smo 

shranili v 100 ml erlenmajerico.  

 Ekstrakcijo smo ponovili še enkrat z 10 ml topila. 

 Združeni organski ekstrakt smo zlili nazaj v lij ločnik in ga stresali z 10 ml 0,50 M 

raztopine natrijevega hidroksida. Vodno plast smo izpustili v predložko in ponovili 

ekstrakcijo z 10 ml raztopine natrijevega hidroksida. Ekstrakta smo združili. 

 Ekstrakt evgenola v vodni raztopini natrijevega hidroksida smo prenesli v lij ločnik in 

ga nakisali z 10 ml 1,0 M klorovodikove kisline. Nastalo emulzijo smo ekstrahirali 

najprej z 10, potem pa še s 5 ml diklorometana. 

 Združeni diklorometanski ekstrakt smo posušili z natrijevim sulfatom in prelili v suho 

stehtano bučko. Topilo smo uparili na rotacijskem uparjalniku.  

 Produkt smo stehtali. (Povzeto po Dolenc 2013: str. 125.)  
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Eterično olje so dijaki dali v majhne stekleničke za eterična olja. Primerjali smo kupljeno in 

naše eterično olje. Vonj našega olja je bil močnejši, izrazitejši. Naše eterično olje je bilo bolj 

viskozno od kupljenega, kar nakazuje, da smo naredili dobro ekstrakcijo. Naše in kupljeno 

eterično olje smo pustili izhlapeti; naše je izhlapelo brez mastnega madeža, za kupljenim pa je 

ostal madež, kar je lahko posledica dodanih maščobnih olj. Eterično olje so dijaki z največjim 

veseljem vzeli domov. Nekateri so eterično olje porabili za odišavljenje doma narejenega mila. 

Dijaki so bili opozorjeni, da zaradi izolacije eteričnega olja v šolskem laboratoriju, to olje ni 

primerno za oralno uporabo. Parno destilacijo lahko izvedemo doma, uporabimo pripomočke 

zgolj za domače potrebe pri kuhanju, spremenimo postopek ekstrakcije in eterična olja so 

uporabna tudi v kulinariki.  

 

1.4 ZAKLJUČEK 
 

Kemija je naravoslovna veda, povezana s fiziko, biologijo, geografijo, matematiko. Na 

kemijskih spoznanjih temelji moderna industrija, ki je ključni element rasti kapitala. Kemija 

tako močno vpliva na ekonomske kakor tudi socialne odnose v družbi. Kemijski proizvodi, ki 

jih daje na trg, se nahajajo povsod: v čistilih, premazih, v farmacevtskih izdelkih, v kozmetičnih 

izdelkih, v hrani… Ozaveščen in kritičen človek bo izbiral ali sam naredil take produkte, ki 

bodo visokokvalitetni in imeli nizke potencialne negativne vplive na okolje. Na Gimnaziji 

Želimlje si tudi v povezavi s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo preko kemijskih 

popoldnevov prizadevamo vzgojiti državljane s kritičnim mišljenjem in ne le potrošnikov. 

Opisano kemijsko popoldne, na katerem so se dijaki podrobno seznanili s postopkom 

pridobivanja eteričnih olj iz nageljnovih žbic, je okrepil njihovo zavest, da ima razgledan 

potrošnik možnost izbire. 
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Povzetek 

Na trgu se pojavlja vedno več energijskih pijač. Njihovo propagiranje in trženje je intenzivno 

in agresivno. Ciljna skupina so mladi, ki lažje sprejemajo novosti. Pri nas jih mladostniki 

popijejo v povprečju 2,5 litra mesečno. Energijske pijače uživa že več kot polovica slovenskih 

mladostnikov, kar 37 % vsaj eno na dan, zato nas po študiji HBSC uvrščajo v vrh mednarodne 

lestvice. Mladi premalo vedo o negativnih učinkih uživanja energijskih pijač. Skupina študentov 

živilstva in prehrane BIC Ljubljana skupaj z mentorico že četrto leto izvaja za dijake v sklopu 

obveznih izbirnih vsebin delavnico Pasti uživanja energijskih pijač. Študenti uporabijo mladim 

bolj všečne pristope, zato jim dijaki prisluhnejo in sodelujejo v razpravi. V praktičnem delu 

dijaki s kemijskima analizama določijo količino kofeina in sladkorja v energijski pijači in sami 

pridejo do spoznanja, da je količina obeh sestavin prevelika, da ne bi ogrožala njihovega 

zdravja. Dijaki po delavnici izpolnijo anketni vprašalnik z vprašanji, kaj jim pomeni energijska 

pijača, kako poznajo sestavine in njihove stranske učinke ter ali jih bodo po novem vedenju o 

njihovi škodljivosti še uživali. Nekateri odgovori so bili pričakovani, na nekatera vprašanja pa 

smo dobili presenetljive odgovore. 

Ključne besede: energijske pijače, mladostniki, nevarne sestavine, negativni učinki, kemijske 

analize 

 

Abstract 

There is an increasing number of energy drinks available on the market. The promotion and 

marketing of such drinks are intensive and aggressive. They target young people, who are more 

open to novelties. In Slovenia, young people consume an average of 2.5 litres of energy drinks 
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per month. More than half consume energy drinks every day, and 37% consume at least one 

drink per day, which puts Slovenia at the top of the international chart in a study by HBSC. The 

young lack sufficient knowledge of the negative effects of energy drinks. For the fourth year 

now, a group of food technology and nutrition students of the Biotechnical Educational Centre 

Ljubljana and their mentor hold a lecture and workshop as an elective course for secondary 

school students, named The Pitfalls of Consuming Energy Drinks. As the college students 

employ youth-friendly approaches, the secondary school students are attentive and take part in 

the debate. In the practical part, the secondary school students perform chemical analyses to 

determine the amount of caffeine and sugar in energy drinks. On their own, they conclude that 

the amount of both is too high to be harmless to their health. After the workshop, the students 

fill out a questionnaire with questions on what energy drinks mean to them, how well they know 

their ingredients and side effects, and whether they will continue to consume them after learning 

of their harmfulness. While some of the responses were expected, some questions yielded 

surprising answers. 

Keywords: energy drinks, young people, harmful ingredients, negative effects, chemical 

analyses 
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1 ENERGIJSKE PIJAČE 
 

 

Energijske pijače so gazirane brezalkoholne pijače, ki nam nudijo hiter dvig energije. Njihove 

sestavine vplivajo na centralni živčni sistem in nas preskrbijo s tako imenovano motivacijsko 

energijo. Proizvajalci energijskih pijač pogosto obljubljajo, da povečajo budnost, učinkovitost, 

uspešnost, prinesejo boljše rezultate. Energijske pijače so postale priljubljene, saj se je zaradi 

vedno hitrejšega tempa življenja pojavilo povpraševanje po izdelku, ki bi povečal energijo, 

vseboval vitamine in zmanjšal občutek lakote. Glede na sestavine jih prehranski strokovnjaki 

uvrščajo med prehranska dopolnila. 

 

1.1 ZGODOVINA ENERGIJSKIH PIJAČ 

 

Prva energijska pijača se je pojavila leta 1962, in sicer v Aziji pri podjetju Taisho 

Pharmaceuticals. Prvotno je bila označena kot medicinska tonik pijača. Vsebovala je mešanico 

vitaminov in tavrina. Zasnovali so jo z namenom dviga energije. Hitra gospodarska rast je 

namreč od zaposlenih zahtevala hitrejše in boljše delovne sposobnosti, pa tudi večjo budnost in 

pozornost. Iz azijskega prostora se je pričela širiti po vseh kontinentih sveta. 

 

Energijske pijače so se kmalu razširile tudi med ameriške oborožene sile, saj so zagotavljale 

eksplozivnost in hiter dvig energije, ki so jo vojaki potrebovali pri svojih dejavnostih, predvsem 

na stražah in ko so morali bliskovito in budno reagirati v danih situacijah. Ko se je novica o 

učinkih tovrstnih pijač razširila, so jo začeli uporabljati tudi športniki (The History, s.a.). V 

Sloveniji se je prva energijska pijača pojavila pred približno dvajsetimi leti, kmalu zatem pa so 

na naš trg prišle energijske pijače drugih proizvajalcev. 

 

1.2 TRŽENJE ENERGIJSKIH PIJAČ 

 

Dandanes je trženje izredno pomembno za obstoj in pridobivanje novih potrošnikov. Trženje je 

usmerjeno predvsem v mlajše potrošnike, ki jih privlačijo imena produktov. 

 

Dober reklamni oglas mora imeti neko zgodbo, s katero ponudnik prepriča potrošnika, da bo z 

uporabo prav te in ne druge pijače postal uspešnejši, vzdržljivejši, močnejši. Sporočilo lahko 

poda na različne načine, na primer komičnega, ki potrošnika pritegne s svojo humornostjo. 

Atraktiven je tudi marketinški pristop, v katerem športniki, glasbeniki in ostale medijske osebe, 

ki so zgled in idol mladi generaciji, prinašajo sporočilo o potrebnosti nakupa neke znamke 

energijske pijače. 

 

1.3 UŽIVANJE ENERGIJSKIH PIJAČ PRI NAS 

 

Tudi v Sloveniji smo na različnih tekaških prireditvah zasledili, da organizatorji in njihovi 

sponzorji za osvežitev brezplačno delijo energijske pijače. Poseben problem so trgovska 

podjetja, ki pod svojo znamko ponujajo potrošniku energijske pijače vseh mogočih okusov in 

barv po akcijskih cenah. Prepoznavnost njihove trgovske znamke propagirajo tisti trenutek 

najslavnejše medijske osebe iz glasbenega ali športnega okolja (ZPS, 2013). 

 

Največ energijskih pijač uživajo najstniki. Nekateri jih popijejo celo sedem litrov na mesec. V 

Sloveniji je ta številka nižja, a vseeno zaskrbljujoča, saj mladostniki v povprečju popijejo 2,5 

litra energijskih pijač mesečno. Podatki tudi kažejo, da energijske pijače uživa že več kot 

polovica mladostnikov (57,4 %), v študiji HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) 
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pa je prikazano, da kar 37 % slovenskih mladostnikov popije vsaj eno energijsko pijačo na dan 

in nas tako uvrščajo v vrh mednarodne lestvice (Blaznik, 2014). Poznamo primere zastrupitve 

s tovrstno pijačo pri otrocih, mlajših od 6 let. Priljubljene so med mladimi na zabavah. 

 

Povečano je tudi uživanje energijskih pijač med izpitnimi obdobji, saj nekatere vrste celo 

zagotavljajo boljšo zbranost, koncentracijo in s tem boljše učenje. 

 

2 NEŽELENI Učinki energijskih pijač 
 

 

Dokazane so najrazličnejše vrste neželenih učinkov na organizem. Najpogostejše so povezane 

z delovanjem srca in ožilja. Najhujša posledica je srčni zastoj, občutno se poviša tudi krvni 

pritisk. Takoj za tem pa sledijo različne vedenjske motnje, hiperaktivnost, nespečnost, 

tresavica, napetost, glavoboli in migrene ter odvisnosti, ki lahko vodijo v hujše oblike 

zasvojenosti. Zaradi velike vsebnosti sladkorja prihaja tudi do debelosti in sladkorne bolezni. 

  

V Avstraliji je bila opravljena študija delovanja energijskih pijač na kardiovaskularni sistem. K 

sodelovanju so povabili zdrave študente, ki so bili pred študijo zdravstveno pregledani. Po 

pregledu so en mesec uživali eno pločevinko energijske pijače na dan. Po zaužitju energijske 

pijače so kandidate še enkrat zdravstveno pregledali. Vsi udeleženci so imeli manjše ali večje 

motnje v delovanju srca (Taylor, 2008). 

 

Stranski učinki se razlikujejo glede na posameznika in njegovo zdravstveno stanje, starost in 

količino zaužitih energijskih pijač. Že res, da je na nekaterih pločevinkah natisnjen priporočen 

dnevni vnos, toda pri rednem uživanju se neželeni stranski učinki vseeno lahko pojavijo. 

Nekateri lahko uživajo večje količine energijskih pijač brez hujših stranskih učinkov, medtem 

ko je pri drugih lahko že zelo majhna količina usodna. Zavedati pa se moramo tudi, da se 

neželeni stranski učinki lahko pojavijo tudi kasneje v življenju (Kallmyer in Foster, 2015). 

 

Uživanje energijskih pijač je zelo priljubljeno v kombinaciji z alkoholom. Zaradi njihovega 

dobrega okusa jih pogosto uživajo na zabavah v večjih količinah. Poleg že zgoraj navedenih 

stranskih učinkov sestavin energijskih pijač lahko hitreje pride do zastrupitve z alkoholom, ker 

encim, ki naj bi razgrajeval alkohol, najprej razgrajuje tavrin, ki je prisoten v energijskih 

pijačah. Vedno več primerov pacientov, zastrupljenih z energijskimi pijačami, sprejmejo tudi 

na UKC Ljubljana. Še nevarnejše pa je uživanje energijskih pijač v kombinaciji z drogami 

(Energy Drinks, 2016). 

 

Mladi premalo vedo o negativnih učinkih energijskih pijač. Mnogi med njimi so že toliko 

odvisni, da ne morejo začeti dneva, ne da bi popili pijačo, ki obljublja povečanje energije. Mladi 

organizem potrebuje več časa, da odstrani iz svojega telesa škodljive sestavine, zato so 

negativni učinki še večji. Ker jih večina vsebuje veliko sladkorja, povzročajo pri mladih tudi 

debelost. 

 

3 DELAVNICA ZA SREDNJEŠOLCE 
 

 

Delavnico Pasti uživanja energijskih pijač smo študenti živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, 

Višji strokovni šoli, začeli izvajati za dijake BIC-a v sklopu obveznih izbirnih vsebin že pred 

tremi leti. Cilj delavnice je ozaveščanje mladih, da z uživanjem energijskih pijač ogrožajo svoje 
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zdravje. Naš namen je, da dijaki sami s samostojnim delom dokažejo veliko vsebnost kofeina 

in sladkorja in sami pridejo do spoznanja, da imajo lahko tako velike količine negativne učinke 

na njihov organizem. Delavnica obsega teoretični in praktični del. Dijaki prejmejo gradivo, kjer 

so predstavljene vse nevarne sestavine energijskih pijač in njihovi škodljivi učinki, v 

nadaljevanju pa navodilo za laboratorijsko delo. Po končani delavnici dijaki izpolnijo anketni 

vprašalnik z vprašanji, kaj jim pomeni energijska pijača, kako dobro poznajo sestavine in 

njihove stranske učinke ter ali jih bodo po novem vedenju o njihovi škodljivosti še uživali. 

 

3.1 TEORETIČNI DEL DELAVNICE 

 

V teoretičnem delu delavnice udeleženci spoznajo zgodovino, trženje in samo sestavo 

energijskih pijač. Predstavimo jim njihove možne škodljive učinke. Pri razlagi si pomagamo 

tudi z vizualnim učinkom, saj si na ta način lažje predstavljajo veliko vsebnost sestavin. Ko 

navedemo, koliko kofeina je v energijskih pijačah, jim predočimo, koliko skodelic kave vsebuje 

ekvivalentno količino kofeina. Prav tako jim prikažemo sedem vrečk sladkorja za slajenje kave 

oz. čaja, ki jih lahko vsebuje energijska pijača s sladkorjem. Povabimo jih tudi k sodelovanju 

in razmišljanju, torej teorija ni samo predavanje, ampak jim zastavljamo tudi vprašanja in jih 

na ta način povabimo k sodelovanju. Ker jim nevarnosti energijskih pijač predstavimo mladi, 

nam dijaki bolj prisluhnejo. Uporabimo njim bolj všečne pristope, zato dijaki bolj sodelujejo v 

razpravi in lažje izrazijo svoja mnenja in skrbi v zvezi z uživanjem energijskih pijač. Kot 

študenti živilstva in prehrane jim s svojim znanjem svetujemo, kako si namesto z energijsko 

pijačo pridobijo energijo z zdravim načinom življenja, kamor sodi tudi uživanje zdrave hrane 

in zdrave prehranske navade. 

 

3.2 PRAKTIČNI DEL DELAVNICE 

 

Drugi del delavnice predstavlja praktični del. Delo v laboratoriju poteka po navodilih 

mentorice, ki skupaj s študenti skrbi za varno delo. Z našo pomočjo dijaki v parih s kemijskima 

analizama določijo količino kofeina in sladkorja v energijski pijači. Pri tem spoznajo, da je 

količina obeh sestavin prevelika, da ne bi ogrožala njihovega zdravja. Seznanijo se z varnim 

delom v laboratoriju, samo zaščito, laboratorijsko opremo in kemijskima postopkoma za 

določanje dveh sestavin. Z natančnim delom pridejo do rezultatov, ki se ujemajo z navedeno 

količino na pločevinki. Kot vzorce uporabljamo različne znamke energijskih pijač. 

 

4 ANALIZE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

 

Med dijaki BIC Ljubljana smo ob koncu delavnice izvedli anketo o energijskih pijačah. Starost 

dijakov je bila od 14 do 20 let. 
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Slika 2: Kaj vem pomeni energijska pijača? (Palčar, 2016: 32) 

 

Graf na Sliki 1 prikazuje, zakaj dijaki uživajo energijske pijače. 38,13 % anketiranim pomeni 

pitje energijskih pijač hiter dvig energije. Sledi odgovor »nič posebnega« (33,75 %). 13,13 % 

vprašanim pomeni pitje energijskih pijač užitek, za 10,63 % pa je to le osvežilna pijača. 4,38 % 

anketirancev energijsko pijačo razume kot alkoholno pijačo.  

 

 
Slika 3: Ali poznate vse sestavine energijskih pijač? (Palčar, 2016: 33) 

 

Slika 2 kaže, da le tretjina vprašanih (32,84 %) pozna vse sestavine, ki se nahajajo v energijskih 

pijačah. Večina pa vseh sestavin ne pozna. 
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Slika 4: Ali poznate učinke vseh sestavin energijskih pijač na vaše telo? (Palčar, 2016: 33) 

 

Slika 3 ponazarja, da se veliko (68,66 %) anketiranih dijakov in dijakinj ne zaveda zdravju 

škodljivih učinkov energijskih pijač na človekovo telo, pa kljub temu posegajo po tovrstnih 

pijačah. 

 

 
Slika 5: Kako pogosto uživate energijske pijače? (Palčar, 2016: 34) 

 

Pri vprašanju, kako pogosto uživajo energijske pijače (Slika 4), je 37,12 % dijakov odgovorilo 

»nikoli«, sledi odgovor »samo na zabavah« (34,09 % vprašanih). Ta odgovor je nejasen, saj se 

dijaki različno udeležujejo zabav, torej jih nekateri očitno uživajo več kot drugi. Enkrat 

tedensko uživa energijske pijače 13,64 % anketirancev. 8,33 % vprašanih je odgovorilo »samo 

ob vikendih«. Dva- do trikrat tedensko pijače uživa 3,79 % dijakov. Enkrat dnevno in občasno 

uživa pijače po 1,52 % vprašanih dijakov.  
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Slika 6: Ali so vam starši predstavili energijske pijače? (Palčar, 2016: 35) 

 

Slika 5 prikazuje, da so več kot polovici dijakov starši predstavili energijske pijače in jim s tem 

razložili tudi nevarnosti, povezane z njimi. Stranske učinke energijskih pijač pozna malo staršev 

anketirancev. 

 

 
Slika 7: Ali starši uživajo energijske pijače? (Palčar, 2016: 35) 

 

Slika 6 kaže, da 23,28 % staršev anketiranih dijakov uživa energijske pijače. 66,72 % staršev 

vprašanih po tovrstnih pijačah ne posega. 
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Slika 8: Boš še užival-a energijske pijače? (Palčar: 2016: 36) 

 

Slika 7 ponazarja, da so dijaki, ki so vsakodnevno pili energijsko pijačo, po našem predavanju 

spremenili mnenje. Nekateri so odgovorili, da bodo zmanjšali vnos, nekateri pa so se odločili 

prekiniti uživanje energijskih pijač. Spodbuden pa je odgovor, da jih 49,23 % dijakov ne bo več 

uživalo. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Ciljna skupina trženja energijskih pijač so mladi, ki lažje sprejemajo novosti. Pri nas jih uživa 

že več kot polovica mladostnikov, povprečno jih na mesec popijejo 2,5 litra. Mladi premalo 

vedo o negativnih učinkih uživanja energijskih pijač, kar so pokazali tudi rezultati anketnega 

vprašalnika ob koncu naše delavnice. Namen delavnice Pasti uživanja energijskih pijač je, da 

mlade osvestimo o škodljivosti uživanja in da dijaki s samostojnim delom določijo vsebnost 

dveh nevarnih sestavin ter sami pridejo do spoznanja, da so količine prevelike. Odzivi dijakov 

na delavnico so bili izredno pozitivni. Ker jim nevarnosti energijskih pijač predstavimo mladi, 

nam dijaki bolj prisluhnejo in bolj sproščeno sodelujejo v razpravi. Kot študenti živilstva in 

prehrane jim s svojim znanjem svetujemo, kako energijo pridobiti z zdravimi prehranskimi 

navadami in zdravim načinom življenja. Delavnica spodbuja medgeneracijsko sodelovanje 

dijakov in študentov. Veseli bomo, če bodo mladi zaradi naše delavnice popili kakšno 

pločevinko energijske pijače manj. 
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JAZONOVA PLETENICA 
 

JASON’ S BRAIDED BREAD 
 

Mojca Smerajec 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

mojca.smerajec@bic-lj.si 

 

Povzetek 

Na BIC Ljubljana so se predavatelji, učitelji, študentje in dijaki smeri pek poglobili v slovensko 

kulturno dediščino in glede na izsledke razvili novo vrsto pletenice. Izdelali so Jazonovo 

pletenico po vzoru prednikov, a s pridihom mladosti. Dijaki so izbrali ime po grškem junaku 

Jazonu. Po mitološki pripovedi je Jazon skupaj s svojimi tovariši na ladji Argo priplul po 

Ljubljanici do Ljubljanskega barja. Tu je pogumno pokončal močvirsko pošast – zmaja. Jazon 

naj bi zato postal prvi Ljubljančan. Namen je bil razviti kakovostno pletenico, polnega okusa 

in daljše svežine. Za pripravo Jazonove pletenice je uporabljena kakovostna bela pšenična 

moka. Najprej je bilo iz nje pripravljeno predtesto, ki pomembno vpliva na okus in aromo kruha, 

rahlost in svežino sredice. Glavnemu testu so dodana jajca, kisla smetana in maslo. Te sestavine 

zavirajo procese staranja kruha in omogočajo njegovo daljšo svežino. Za polnost okusa sta 

dodana oljčno olje in limonina lupina.Študentje živilstva in prehrane so pletenico senzorično 

ocenjevali. Svoje strokovne ocene so konstruktivno utemeljili in izrazili nekatere pripombe, ki 

so potem pripomogle k izboljšanju izdelka. Jazonova pletenica je primer projektnega dela na 

BIC Ljubljana. Jazonovo pletenico so razvili dijaki, jo promovirali in prodajali v okviru 

projekta Moje podjetje (dijaško podjetje). Na sejmu dijaških podjetij so v kategoriji predstavitve 

podjetja in izdelka dosegli odlično drugo mesto. Predstavili so jo tudi na dnevu odprtih vrat in 

pred Učilno okusov. Odziv obiskovalcev, ki so jo poskusili, je bil zelo dober. Nov izdelek je plod 

strokovno teoretičnega znanja in praktičnih veščin izdelave. Vključuje medpredmetno 

povezovanje pekarstva in podjetništva. 

Ključne besede: Jazonova pletenica, predtesto, dijaško podjetje  

 

Abstract 

We the lecturers, teachers, vocational college students, and students studying to become future 

bakers at BIC Ljubljana, immersed ourselves into the exploration of Slovenian cultural 

heritage, developing a new type of braided bread based on the results of our research. 

Following the example of our ancestors and adding a touch of youthfulness, we made Jason’s 

braided bread. The students chose the name of a Greek hero who, according to legend, sailed 

with his comrades along the Ljubljanica River on the Agro ship. They arrived to the Ljubljana 

marshes where Jason bravely fought and killed a swamp monster – a dragon. It is believed that 

Jason became the first citizen of Ljubljana. Our aim was to develop high-quality braided bread 

with a rich taste and prolonged freshness, using quality white wheat flour. We first made mother 

dough, which significantly influenced the taste, aroma, lightness, and the freshness of the soft 

part of the bread. Eggs, sour cream, and butter added to the dough inhibited the aging process 

and prolonged freshness of the bread. Olive oil and lemon zest were added to enhance the taste.  

 Food technology and nutrition students carried out a sensory evaluation of the braided bread. 

They gave their constructive criticism, explained their evaluation, and made some helpful 

comments that enabled us to improve the product. Jason’s braided bread is a part of the project 

work at BIC Ljubljana. The bread was developed, promoted and sold by the students within the 

project ‘Moje podjetje’, a project for young entrepreneurs. The students took the second place 
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at the Young Entrepreneurs Fair. They also presented their product at the school’s open door 

day and upon the opening of the ‘Učilna okusov’ where they received positive feedback. The 

product is the result of professional expertise and practical skills of bread making. It involves 

cross-curricular integration of bread making as well as entrepreneurship.  

Keywords: Jason’s braided bread, mother dough, young entrepreneurs 

 

1 UVOD 
 

 

Pleteni pekovski izdelki simbolizirajo veselje in praznike. V okviru dijaškega podjetja Jazon so 

dijaki z mentorji razvili Jazonovo pletenico. Za pletenico so se odločili glede na rezultate 

vprašalnika. Omenjenih je bilo tudi več predlogov za izbor imena, večina je izbrala Jazona. 

Namen je bil razviti kakovostno pletenico, polnega okusa in daljše svežine. Nov izdelek bi 

ponudili kot darilo ali izdelek za turiste. Dijaki so poglobljeno preučili procese staranje kruha. 

Želeli so doseči podaljšano svežino izdelka brez dodanih umetnih dodatkov, uporabiti naravne, 

lokalne sestavine in ustrezne tehnološke postopke izdelave. 

Za pripravo Jazonove pletenice je uporabljena kakovostna bela pšenična moka. Najprej je bilo 

iz nje pripravljeno predtesto, ki pomembno vpliva na okus in aromo kruha, rahlost in svežino 

sredice. V glavno testo so dodani jajca, kisla smetana in maslo. Te sestavine zavirajo procese 

staranja kruha in omogočajo daljšo svežino. Za zaokroženost okusa sta dodana oljčno olje in 

limonina lupina. Pletenico so senzorično ocenili študentje programa živilstvo in prehrana. 

Embalaža je plastična vrečka z obešanko z deklaracijo in dodatno informacijo kupcu. Potrošniki 

so v izdelku prepoznali kakovosten praznični kruh, primeren za darilo in kot izdelek za turiste. 

Rok uporabnosti je sedem dni. 

 

2 JAZON 
 

 

Izvor Ljubljanskega zmaja najdemo v legendi o Jazonu in argonavtih. Jazon je bil mlad grški 

junak, ki je s svojimi argonavti kralju ob Črnem morju ukradel zaklad – zlato runo. Bežali so 

pred zasledovalci in z ladjo Argo namesto v Egejsko morje zašli v ustje reke Donave. Tako so 

mimo vseh ovir in težav pripluli po Savi do Ljubljanice. Ker je bila zima, so se blizu izvira 

Ljubljanice odločili prezimiti. Pri Ljubljani so naleteli na veliko jezero in barje, kjer je živela 

grozna močvirska pošast. To pošast – zmaja – je Jazon v boju junaško ubil. Junak naj bi bil tako 

prvi Ljubljančan. 

Ljubljanski zmaj je najbolj prepoznaven simbol slovenske prestolnice. Od baroka naprej je zmaj 

tudi del mestnega grba. Zmaj simbolizira pogum, veličino in moč. Pojavlja se na registrskih 

tablicah mesta Ljubljane, na mestnih stavbah, na Zmajskem mostu. Prisoten je tudi na raznih 

znamenjih grbov. Svoje mesto ima tudi na mestni zastavi. Njegove osrednje vloge v simboliki 

glavnega mesta se ne more v celoti razumeti, če se ne pozna legende o ljubljanskem zmaju in 

njegovega izvora. 

 

3 TEHNOLOŠK E OSNOVE IZDELAVE PEKOVSKIH IZDELKOV 
 

 

Staranje kruha 

Proces staranja pekovskih izdelkov je kompleksen pojav. Verjetno je, da poteka retrogradacije 

škroba, zaradi česar se v kristalinično strukturo škroba veže voda. Zaradi prehoda vode od 
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glutena k škrobu se spreminjajo lastnosti glutenske mreže. Aditivi naj bi vplivali na spremembe 

lastnosti škrobnih molekul. 

Amiloza in proste verige amilopektina se pri ohlajanju pečenega kruha združujejo v urejene 

heliksne strukture, ki so odgovorne za staranje sredice. Ta proces rekristalizacije ali 

retrogradacije se začne takoj po pečenju med ohlajanjem. Molekule emulgatorja se vgradijo v 

lipofilen, notranji del heliksov, s čimer spremenijo privlačne sile med njimi in tako preprečujejo 

njihovo združevanje oz. rekristalizacijo. Zato so vrste kruha, ki so pripravljene z dodatkom 

emulgatorja, po pečenju mehkejši in tudi starajo se počasneje. Emulgatorji naj bi tudi zavirali 

migracijo vode in uravnavali njeno razporeditev med osnovnimi komponentami kruha, kar naj 

bi ravno tako prispevalo k upočasnjevanju procesa staranja pekovskih izdelkov. Procesi 

retrogradacije niso povezani z izgubo vode zaradi sušenja. Potekajo tudi v pakiranem kruhu 

(Bitenčevi živilski dnevi, 2017).  

 

Rentgenska analiza je pokazala, da so škrobne molekule urejene v kristalno strukturo, ki pod 

polarizirano svetlobo dajejo posebno obliko. Škrob ima s tako obliko visoko stopnjo urejenosti. 

V škrobu se med peko ob prisotnosti vode pojavijo spremembe. Prva sprememba je izguba 

visoke stopnje urejenosti. Z naraščanjem temperature se vezi med škrobnimi molekulami 

pretrgajo, kar omogoča vsrkavanje vode. Škrobna zrna nabreknejo. Majhna količina škroba 

steče v medgranularno fazo. Škrobna zrna, ki so delno kristalna, se pretvorijo v amorfno obliko, 

topno obliko in tvorijo gel. Med procesom zaklejitve se iz škrobnih zrn izluži amiloza. Med 

peko, ko škrob zakleji, se ta struktura poruši. Sveže pečen kruh ne kaže znakov kristalizacije. 

Pod polarizirano svetlobo ni več vidne posebne oblike. Pri starem kruhu se znova vzpostavi 

kristalna struktura in tako tudi značilna oblika (Slemenšek, 2008).  

 

Posebno mesto med emulgatorji zasedajo lecitini, ki so običajno mešanica različnih 

fosfolipidov. Nahajajo se v rumenjaku, nerafiniranem olju in tudi drugje. Pomemben vir lecitina 

je soja. Zaradi problematike gensko spremenjenih organizmov in alergenov se čedalje pogosteje 

uporablja tudi sončnični ali repični lecitin. Od sestave in količine posameznih fosfolipidov je 

odvisno njihovo delovanje. Ker imajo lecitini različnih izvorov različno sestavo, so tudi njihove 

emulgativne lastnosti različne. Znano je, da se lecitin v rumenjakih (vsebuje pretežno fosfatidil 

holin in le sledove fosfatidil inozitola) razlikuje v sestavi od lecitina iz soje (vsebuje več 

fosfatidil inozitola in bistveno manj fosfatidil holina). Splošno velja, da so dobri (ne pa odlični) 

ojačevalci testa in emulgatorji, ki učinkovito upočasnijo staranje sredice. Dodatek lecitina 

vpliva na povečanje volumna kruha, boljšo stabilnost glutena, boljše emulgiranje maščobe, 

povečano hidratacijo, daljšo trajnost in drugo (Bitenčevi živilski dnevi, 2017). Lecitin 

uporabljajo tudi pri proizvodnji raznih posebnih vrst kruha (baguette, kruh z izraženo 

hrustljavostjo skorje), pri čokoladnih in mlečnih proizvodih, maščobnih proizvodih in podobno. 

Staranje kruha se lahko upočasni z uporabo maščobe, jajc, encimov, topnih vlaknin. Maščoba 

vpliva na večji volumen izdelka, enakomerno poroznost in dobro prožnost sredice. Izdelki so 

krhki in lepši, bolj intenzivno in bolj enakomerno obarvani. Najboljše rezultate se doseže z 

dodatkom maščobe, ki vsebuje predvsem nasičene maščobne kisline, zato se uporabi maslo, 

kislo smetano in mleko. Jajca kot emulgator vplivajo na volumen in teksturo. Zaradi dodatka 

jajc imajo izdelki višjo prehransko vrednost in lepšo barvo. 

 

Tudi način mesitve lahko vpliva na aromo in svežino izdelka. Z indirektno mesitvijo, pri kateri 

je pripravljen kvasni nastavek oziroma predtesto, se izboljša aromo in podaljša svežino. 

Predtesto se pripravi iz dela moke, dela vode in kvasa. Na ta način se doseže dobro nabrekanje 

škroba in beljakovin, boljšo veznost sredice, počasnejše staranje, več aromatičnih sestavin in 

večje število kvasovk. Kvasni nastavek mora biti hladnejši, da se kvasovke lahko razmnožujejo. 

Vzhaja naj vsaj tri ure, da nastane optimalna količina mlečne kisline. Količina moke, 
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uporabljena za kvasni nastavek, je 30–50 % celotne količine. Z večjo količino moke v nastavku 

se poveča volumen izdelka, izboljša aromo in sočnost. Kvasni nastavek je dozorel, ko se izboči 

in že rahlo sesede. 
Pekovski izdelki so iz sestavin, ki vsebujejo malo aromatičnih komponent. Šele med 

predelovalnim procesom se razvijejo značilne senzorične lastnosti. Vonj in okus sta označena 

kot aroma. K senzoričnim lastnostim prispevata tudi tekstura in toplota, ki jo ima živilo pri 

uživanju. Vrsta, razmerje surovin, mesenje, vzhajanje in peka testa so dejavniki, ki vplivajo na 

aromo kruha. Značilno aromo daje testu tudi sveža pitna voda. Zelo mehka ali trda voda lahko 

popolnoma spremenita aromo izdelka. Okus in vonj se lahko spremeni z dodatkom mleka, 

smetane ali celo zeljnice. Sol vpliva neposredno na okus, posredno pa na potek alkoholnega 

vrenja, katerega produkti vplivajo na aromo. Aromatične sestavine, ki se razvijejo med 

mesitvijo, vzhajanjem in peko testa, so: estri, maščobne kisline, hidroksi in ketokisline, amini, 

alkanoli, alkanali, piridini. Med mesitvijo in vzhajanjem nastajajo snovi, ki jih proizvajajo 

različni mikroorganizmi (mlečna in ocetna kislina, alkohol). Nastajajo tudi alkoholi, estri, 

amini, ki razvijejo sestavine šele med peko. 

 Razlike v tehnološkem postopku se odražajo predvsem v tvorbi skorje. Večji je delež skorje, 

več je sestavin arome. Zaradi Millardove reakcije med reducirajočim sladkorjem in 

aminokislinami nastaja melanoid, ki vpliva na barvo skorje. Na nastanek skorje vpliva tudi 

način in čas peke. Visoka temperatura in daljši čas povzročata nastanek trdnejše in debelejše 

skorje, nizka temperatura in kratek čas peke pa prazen okus kruha. Skorja predstavlja le 20–30 

% pečenega izdelka, vendar daje 80 % celotne arome izdelka (Hrovat, 2000).  

Nekatere aromatične sestavine vplivajo na okus, če se razvijejo istočasno tudi druge (aroma, ki 

jo daje mlečna kislina, je odvisna od tega, koliko se razvije ocetne kisline). Nekatere sestavine 

vplivajo v manjših količinah prijetno, v večjih pa neugodno (diacetil). 

Na aromo izdelka lahko pri enakem receptu vpliva različno dolg čas mesitve, čas peke in način 

zapečenosti. 

Najpogosteje uporabljeno vzhajalno sredstvo v izdelkih iz žita je kvas. V težkih, bogatih testih, 

kjer bi večje količine dodanega sladkorja, maščobe ali jajc močno upočasnili oziroma 

onemogočili aktivnost kvasa, se uporablja kemijska vzhajalna sredstva. Slednja se najpogosteje 

uporablja za proizvodnjo biskvitov, keksov, krekerjev. Vse več potrošnikov išče kruh brez 

kvasa, zato se tudi v klasičnih pekovskih izdelkih alternativno uporablja kemijska vzhajalna 

sredstva. Ta tvorijo plin, ki nastaja, ko poteče reakcija med virom ogljikovega dioksida in 

kislino, ko se le-ti zmešajo in pridejo v stik z vodo. Tako nastali plin se ujame v testo ali 

slaščičarsko maso, med peko se razteza in tvori luknjičasto strukturo končnega izdelka 

(Bitenčevi živilski dnevi, 2017). 
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4 IZDELAVA JAZONOVE PLETENICE 
 

 

 
Slika1: Jazonova pletenica 

 

Najprej se pripravi kvasni nastavek (predtesto) po recepturi: 

 

pšenična moka T 500     0,40  kg 

voda                                0,20  kg 

kvas                                 0,01 kg 

 

 

Sledi mesitev sestavin, predtesto naj pri sobni temperaturi počiva 18 do 24 ur. 

 

Sestavine za glavni zames: 

predtesto   0,61 kg 

pšenična moka T 500  0,60 kg 

kvas    0,05 kg 

sol    0,015 kg 

voda    0,2   kg 

jajca    4      kosi 

oljčno olje   0,20  kg 

kisla smetana                          0,03  kg 

maslo    0,02  kg 

sladkor    0,05 kg 

vaniljev sladkor  0,01 kg 

pecilni prašek   0,01 kg 

rum    0,01 kg 

limonina lupina  0,03 kg 

 

Sledi mesitev predtesta in vseh sestavin. Testo naj počiva 15 minut. Nato se ga razdeli in 

oblikuje v pramene. Sledi pletenje pletenice iz štirih pramenov križno. Testo ponovno vzhajamo 

in potem se peče do zlatorjave barve. 
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5 SENZORIČNO OCENJEVANJE 
 

Študentje živilstva in prehrane so Jazonovo pletenico senzorično ocenjevali. Svoje strokovne 

ocene so konstruktivno utemeljili in izrazili nekatere pripombe, ki so pripomogle k izboljšanju 

izdelka. Ocenjevali so zunanji videz, vonj skorje in sredice,videz sredice ter okus skorje in 

sredice. 

 
LASTNOSTI  Max. 

ocena 

Ocena 

ocenjev

alca 

 

Sku

paj 

ZUNANJI VIDEZ                                                            15 

Oblika kruha  6              

6 

   

     

14 Barva skorje  6              

5 

Videz površine skorje 3              

3 

VONJ SKORJE in SREDICE                                          15 

Vonj skorje  6              

6 

      

     

14 Vonj sredice  9              

8 

VIDEZ SREDICE                                                            25 

Debelina in enakomernost 

skorje  

2,5              

2,5 

 

 

 

 

     

24 

Povezanost skorje in sredice  5              

5 

Barva sredice  5              

4 

Poroznost sredice  5              

5 

Enakomernost sredice  2,5             

2,5 

Elastičnost sredice  5             

5 

OKUS SKORJE IN SREDICE                                               25  

Okus skorje in sredice  15              

13 

     

    

23 Topnost skorje in sredice  10              

10 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK (max. 80):   75 

 

Dijaki so na predstavitvi pred Učilno okusov v Ljubljani 18. 12. 2015 so ponudili Jazonovo 

pletenico 76 obiskovalcem. Ocenjevali so videz, okus, mehkobo, skupen vtis in posredovali 

mnenje, ali bi izdelek kupili. Uporabljena lestvica: 1 do 5 – 1 je najslabša in 5 najboljša 

ocena. Pri oceni mehkobe je ocena 3 optimalna, 5 pretrda, 1 premehka. 



 

161 

 

 

   
Slika 2: Dijaki predstavljajo Jazonova pletenico   Slika 3: Pletenica je všeč tudi najmlajšim 

 
Slika 4: Jazonova pletenica na prodajnem pultu v Učilni okusov     

                         

    
Slika 5: Ocene za videz Jazonove pletenice               Slika 6: Ocene za okus Jazonove pletenice 

        

        
Slika 7: Ocene za mehkobo Jazonove pletenice      Slika 8: Ocene za skupen vtis Jazonove pletenice 

 

Povprečna ocena videza je bila 4,9, enaka tudi za okus, za mehkobo 3,05, skupni vtis pa 4,84. 

Na vprašanje, ali bi jo kupili, je 70 od 76 odgovorilo z da, 6 pa jih je odgovorilo, da verjetno. 

Dosežene ocene kažejo dobro kakovost pletenice. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Jazonova pletenica je primer sodelovalnega učenja na BIC Ljubljana. V projektu vsak 

udeleženec prispeva svoj delež. Vključeni so zgodovinsko izročilo, okus Slovenije, sodobni 

tehnološki postopki in prizadevnost vseh sodelujočih. 

Z mesitvijo s kvasnim nastavkom je brez uporabe aditivov dosežen bogat okus, daljša svežina, 

večja trajnost in mehkoba kruha. 

Pletenica je še en primer, ko dijaki in študentje znanje, ki ga pridobijo pri teoretičnih osnovah, 

uporabijo pri veščinah praktične izdelave. Učitelji in predavatelji kot mentorji spodbujajo 

njihovo mladostno inovativnost, domišljijo pa tudi odgovornost. 

Pletenica simbolizira praznike, veselje in radoživost. Lahko se jo ponudi samo ali s čajem. 

Posušena je prijazen okras v domu, kot je v preteklosti že bilo in je ponekod še danes v 

slovenskih domovih. Kruh je pravzaprav simbol naše hrane. 

V prihodnosti obstajata še dve novi varianti: Jazonova pletenica s cimetno ingverjevim 

polnilom in Jazonova pletenica s čokoladnim polnilom. Zanimivo bi bilo tudi pakiranje v 

plastično vrečko, poslikano z ljubljanskim zmajem, in pakiranje po tri manjše pletenice skupaj. 
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Povzetek 

Internacionalizacija je sinonim za geografsko širitev ekonomskih aktivnosti preko nacionalnih 

oz. državnih meja in v sodobnem svetu tudi nujna razvojna pot podjetij s področja turizma. V 

prispevku so predstavljeni teoretični modeli internacionalizacije, primerni za uporabo v 

turističnih podjetjih, ki svojo dejavnost širijo na tuje trge. Podani so tudi predlogi oblik in poti 

internacionalizacije turističnih dejavnosti s posebnim poudarkom na človeških virih. Managerji 

naj bi pri poslovanju na tujih trgih upoštevali t.i. postopnost oz. sosledje posameznih stopenj 

vključevanja mednarodnega poslovanja: predstavništva v tujini, mednarodna prodaja storitev 

in blaga, investicije, franšizing in licenciranje. Majhna in srednje velika podjetja, ki 

prevladujejo na slovenskem turističnem trgu, imajo prav zaradi relativne majhnosti omejene 

viri in znanja. Za njihove managerje je torej pomembno poznavanje oblik poslovnega 

povezovanja in sodelovanja. Na razvojni poti turističnih podjetij pa morajo managerji 

upoštevati predvsem človeški kapital in znanje ter kulturo okolja, kjer podjetje posluje, ter 

okolja, od koder prihajajo turisti. 

Ključne besede: internacionalizacija, turistična podjetja, človeški viri, kulturno okolje 

 

Abstract 

Internationalization is a synonym for the geographic expansion of economic activities over 

national borders and it is the important development tool for tourism companies in the 

contemporary business world. This paper presents some theoretical models of 

internationalization, suitable for use in tourism enterprises, which want to expand their 

activities to foreign markets. Furthermore, there are some proposals of forms and routes, with 

special emphasis on human resources, for internationalization of tourism activities. Managers 

should respect so-called gradual or sequenced integration in foreign markets' business. Some 

various stages sequences of the integration in international business are: foreign missions, 

international sales of goods and services, investment, franchising and licensing. Small and 

medium-sized enterprises, which dominate in the Slovenian tourist market, are limited in 

resources and knowledge due to their relatively small size. Therefore, it is important for their 

managers to be aware with the types of business integration and cooperation. On the path of 

development tourism enterprises managers should first consider the human capital and 

knowledge of their own companies, then cultural environment in which the entity operates, and 

the environment, where the tourists come from.  

Keywords: internationalization, tourism enterprises, human resources, cultural environment 
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1 INTERNACIONALIZACIJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH 

PODJETIJ (MSP) 
 

 

Z različnimi pogledi na fenomen internacionalizacije se ukvarja veliko strokovnjakov, njihovo 

zanimanje je usmerjeno predvsem na mala in srednje velika podjetja. Ruzzier (2005, 9) meni, 

da podjetja ne morejo več poslovati brez tega, da se soočijo s priložnostmi in riziki, ki jih prinaša 

mednarodno poslovanje. Hjalagerjeva (2007), ki se ukvarja z raziskovanjem globalizacije in 

internacionalizacije na področju turizma, pravi, da je globalizacija ena najbolj kontroverznih 

problematik sodobnega znanstvenega raziskovanja. Oba avtorja priporočata postopne etape 

širitve poslovanja MSP na mednarodne trge. 

Internacionalizacija je sinonim za geografsko širitev ekonomskih aktivnosti preko nacionalnih 

oz. državnih meja, predvsem v kvantitativnem smislu, stopnjevati pa se je začela po 2. svet. 

vojni ter v 70. letih prejšnjega stoletja dobila rivala v obliki globalizacije (Gjellerup 2000, po 

Ruzzier 2005, 10). Globalizacija zajema celoten svet, medtem ko je internacionalizacija 

»omejena« zgolj na določene dele sveta in pomeni postopno širjenje mednarodnih aktivnosti 

določenega podjetja. Obstajali naj bi trije glavni vzvodi internacionalizacije in globalizacije: 

eksplozivna rast poceni komunikacijske tehnologije, ki omogoča povezavo ljudi in lokacij in s 

tem boljšo obveščenost o mednarodnih ekonomskih priložnostih, trend popuščanja trgovskih 

ovir, finančne deregulacije in sklepanje prostotrgovinskih sporazumov ter svetovno ekonomsko 

prestrukturiranje, liberalizacija po padcu socialističnih režimov in geografska ekspanzija 

azijskih trgov (Acs, Morck in Yeung 2001; Dwyer idr. 2009; Gjellerup 2000, po Ruzzier 2005, 

10–11). Vedno bolj se internacionalizirajo tudi MSP in se v zadnjih letih uspešno kosajo z 

večjimi konkurenti (Ruzzier 2005, 11). Rast podjetja je podlaga za internacionalizacijo in do 

neke stopnje je težko postaviti mejo med rastjo na domačem trgu in internacionalizacijo 

(Ruzzier 2005, 11). Isti avtor (2005, 12) navaja, da večina raziskovalcev na internacionalizacijo 

gleda z vidika mednarodnih aktivnosti ali poslovanja ter se pri tem opira na proizvode oz. 

storitve, poslovanje, raziskave trga ali analize mreženja. Proces internacionalizacije označujejo 

kot evolucijo MSP, saj postajajo vedno bolj vpletena v mednarodne posle (Clark in Pugh 2001).  

Vsekakor pa mora podjetnik za vstop na mednarodno tržišče dobiti neke vzgibe ali spodbude, 

da se odloči za ta korak. Najbolj običajen način prvega vstopa v mednarodno poslovanje je 

izvoz, saj je to dejanje najlažje izpeljati, ne zahteva posebnega tveganja in za to ni potrebna 

močna vpletenost virov. To je hkrati zelo pogosto prvi korak k mednarodnemu poslovanju 

(Punett in Ricks 1992, po Ruzzier 2005, 33). Spodbudno pa na podjetnikovo odločitev o vstopu 

na mednarodno tržišče vplivajo tudi npr. določene kolektivne strategije, ki omogočajo različna 

sodelovanja, regionalno in mednarodno povezovanje, partnerstva in medsebojna pomoč za 

učinkovito upravljanje domačega in mednarodnega turizma (Papatheodorou, Rossello in Xiao 

2010; Imanishi 2007). Za poslovanje malih turističnih podjetja pa je vendar pomembno tudi 

dejstvo, da je njihovo poslovanje financirano s strani posameznika ali majhne skupine ljudi in 

prav tako pogosto neposredno oz. osebno vodeno s strani lastnika/ov (Rufín 2007) ter da za 

vodenje redko izberejo druge osebe ali formalne strukture (Page in Connell 2006, 235). V tem 

kontekstu lahko razumemo tudi vzvode za sprejemanje odločitev o internacionalnem 

poslovanju. 

 

2 INTERNACIONALIZACIJA TURISTIČNIH DEJAVNOSTI  
 

 

Internacionalizirano poslovanje v turizmu je zelo nazorno povzel Bieger (2005, 23–24), ki 

opisuje primer švicarskega turista. Le-ta v švicarski turistični agenciji vplača letalsko 
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vozovnico ali hotel npr. v Čilu, agencija pa te storitve rezervira pri nekem švicarskem 

emitivnem organizatorju potovanj, ki storitve na veliko kupuje v tujini. V namembni državi 

imitivni organizator potovanj storitve kupuje od lokalnih ponudnikov in jih prodaja emitivnemu 

organizatorju v deželi kupca. Imitivni organizator skrbi tudi za organizacijo izvedbe potovanja 

na destinaciji. Tudi Weaver in Oppermann (2000, 165) na podoben način predstavljata 

internacionalizacijo v turizmu, in sicer na osnovi dela avstralskega organizatorja potovanj, ki 

poteka nekako tako: s svojega sedeža v Sydneyu poskuša pridobiti kupce v Aucklandu, pri tem 

pa sodeluje s svojima specializiranima podružnicama v Severni Ameriki in Evropi ter 

vzpostavlja kontakte z verigo japonskih turističnih agencij. Mala in srednje velika turistična 

podjetja (MSTP) lažje poslujejo tudi zaradi vedno večje deregulacije mednarodnega poslovanja 

(npr. v letalskem prometu). Turistična podjetja so dandanes manj kot nekdaj omejena z 

državnimi mejami in nadzorom. Danes za turiste resnično ni več meja (Holjevac 2003) in 

nekateri so že pred desetletjem napovedali porast turističnih tokov iz razvijajočih se dežel v t. 

i. razvit svet (Papatheodorou, Rossello in Xiao 2010). Veliko kakovostnih informacij spodbuja 

želje sodobnih nomadov, da se odpravljajo tudi v najbolj oddaljene kotičke sveta. Pri tem si 

pomagajo s storitvami različnih turističnih oz. potovalnih podjetij. Turistična industrija 

zaobjema veliko število podjetij, ki močno variirajo v velikosti in naravi proizvodov. Nekaj 

zelo velikih podjetij, kot so letalski prevozniki, hotelske verige ipd. je z razvojem turizma 

preraslo v multinacionalne korporacije (Holjevac 2003; Lafferty in Fossen 2001). V turizma pa 

deluje tudi veliko število MSTP, mnoga med njimi so zelo majhna, in predstavljajo neke vrste 

temelj turističnega gospodarstva (Ritchie in Crouch 2005, 99). 

 

3 TEORIJE IN MODELI INTERNACIONALIZACIJE S POUDARKOM 

NA TURISTIČNIH DEJAVNOSTIH  
 

 

Vstop podjetja v mednarodno poslovanje se običajno začne s prodajo ali kupovanjem izdelkov 

na tujem trgu (Johnson in Vanetti 2005) ali pa z različnimi oblikami sodelovanja s tujimi 

podjetji (Quer, Claver in Andreu 2007), zato lahko internacionalizacijske aktivnosti delimo na 

tiste, usmerjene navzven, navznoter ali pa na sodelovalne aktivnosti. Večina študij se usmerja 

v proučevanje navzven usmerjenih aktivnosti internacionalizacije (De Beule in Van Den Bulcke 

2009), saj naj bi le-te na dolgi rok bolj povečevale konkurenčne prednosti podjetja, regije ali 

države (Ruzzier 2005, 14). Koristi podjetja od izvoza pa se kažejo tudi navznoter, v obliki 

izboljšav proizvodov in proizvodnih procesov, boljši rabi proizvodnih kapacitet, razvoju 

spretnosti in znanja ter boljših poslovnih zmogljivostih (Morgan in Katsikeas 1997, po Ruzzier 

2005, 11). Na področju turizma lahko takšno dvojnost poslovanja zaznamo predvsem pri 

potovalnih agencijah. Večina v tujini kupuje storitve, ki jih nato v raznih oblikah, predvsem v 

paketih, prodaja domačim turistom. Imanishi (2007) navaja, da na tak način na tuja tržišča 

vstopa večina japonskih potovalnih agencij. V kontekstu razvoja slovenskega turizma pa nas 

zanima predvsem druga stran možnosti mednarodnega poslovanja, npr. kako je s prodajo 

domačih turističnih storitev tujcem in drugimi oblikami poslovnega sodelovanja slovenskih 

turističnih subjektov s poslovnimi partnerji v tujini. Pomemben element uspešnega poslovanja 

turističnih podjetij je namreč sposobnost prepoznavanja potreb in želja turistov iz različnih 

kulturnih okolij. Johnson in Vanetti (2005) navajata primer velikih hotelskih verig, ki so 

razmeroma slabo poznale tržišče Vzhodne Evrope in so zato ob vstopu nanj naletele na težave. 

Tudi Garin-Munozova (2006), ki je proučevala dejavnike odločanja o izbiri destinacije pri 

turistih na Kanarskih otokih, pravi, da so odločilnega pomena zadovoljstvo turistov in t.i. glas 

ljudstva, zato morajo biti turistični delavci pozorni predvsem na zagotavljanje visoke in stalne 

kakovosti storitev, prilagojenih potrebam gostov. Vse to pa seveda temelji predvsem na znanju 



 

167 

 

 

in izkušnjah. Glede na to, da večina slovenskih turističnih podjetij spada med mikro in majhna 

podjetja, moramo kot posledico te majhnosti omeniti tudi, da se mora večina njihovih lastnikov 

sama soočiti z vsemi managerskimi problemi, vključno z vprašanjem rasti in širitve poslovanja, 

ki je ena temeljnih tem turističnega sektorja (Olsen, West in Tse 1998, po Rufin 2007).  

Obstajajo številne teorije in modeli internacionalizacije. Predstavljamo predvsem tiste, ki se 

orientirajo na MSP, storitveno dejavnost ter vlogo človeških virov in poslovnega okolja.  

 

3.1 EKLETIČNA PARADIGMA 

 

Med teorijami izstopa eklektična paradigma (Dunning 1988, po Ruzzier 2005, 16; Johnson in 

Vanetti 2005), ki poudarja tri za internacionalizacijo storitvene dejavnosti pomembne 

prednosti. Prvo je lastništvo dejavnosti, v povezavi z neotipljivim premoženjem (Rodríguez 

2002) ter inovativnostjo. Tudi v turizmu velja, da znanje in izkušnje tako lastnikov kot 

zaposlenih predstavljajo neprecenljivi kapital (Auer Antončič in Antončič 2010). Za velika 

turistična podjetja velja, da imajo velike začetne stroške, npr. nakup letal ali gradnja hotela 

(Lafferty in Fossen 2001; Johnson in Vanetti 2005).Vendar pa na slovenskem trgu prevladujejo 

mala podjetja, ki, tudi zaradi narave dela, ne potrebujejo veliko zagonskega kapitala (običajno 

samo zakonsko predpisana sredstva). Lastniki jih ustanavljajo z osebno lastnino in zanje 

običajnimi organizacijsko-pravnimi oblikami (samostojni podjetnik, družba z omejeno 

odgovornostjo). Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen (2007) pripisujejo velik pomen tudi 

inovativnosti managerjev. Druga prednost, po eklektični paradigmi, izhaja iz velikosti oz. 

majhnosti in s tem sposobnosti podjetja, da v lastnih vrstah oz. med sabo vzpostavijo učinkovito 

verigo dodanih vrednosti, ki jo lahko spremljajo in nadzorujejo. V mednarodno sodelovanje na 

področju turizma se s svojimi proizvodi in/ali prodajo le-teh vključuje vedno večje število 

MSTP, celo mikro podjetij in samostojnih podjetnikov (Coles in Hall 2008). Za uspešno 

poslovanje MSTP je pogoj dobra organizacijska struktura, saj je njihovo delo sestavljeno iz 

številnih elementov, storitev in njihovih medsebojnih povezav, ki jih mora opravljati relativno 

malo število zaposlenih. Johnson in Vanetti (2005) ugotavljata, da srednje in manjše hotelske 

verige glede organizacije in strateškega planiranja ne zaostajajo za velikimi. Tretja prednost, 

po ekletktični paradigmi, izhaja iz geografske lege. Določeni dejavniki posamezne turistične 

destinacije povečujejo njeno atraktivnost: obseg in stopnja razvoja turizma, turistična 

infrastruktura, državna politika do tujih investicij, število in vrsta turističnih atrakcij, splošna 

stabilnost države gostiteljice ter kulturna in socialna distanca med domačo in gostiteljsko deželo 

(Kundu 1994, po Johnson in Vanetti 2005). Dober primer destinacije, ki svojo atraktivnost gradi 

na teh dejavnikih, so Kanarski otoki (Garin-Munoz 2006). Uspešna MSTP morajo tudi zaradi 

geografske oddaljenosti zagotoviti uspešno in prepoznavno prodajo vnaprej pripravljenih 

storitev, ki se bodo izvajale drugje kot so prodane, pri tem pa si pomagajo tudi z različnimi 

posredniki. Pri tem ne smejo pozabiti vloge in pomena kulturnih razlik (Imanishi 2007). 

 

3.2 NORDIJSKI MODELI INTERNACIONALIZACIJE 

  

Med t. i. nordijski modeli izstopa Uppsala model avtorjev Johansona in Vahlneja (1977, po 

Ruzzier 2005 17; Clark in Pugh 2001; Johnson in Vanetti 2005). Po Ruzzierju (2005, 17–18) 

predvideva postopno internacionalizacijo in vedno večjo vpletenost podjetja v mednarodno 

poslovanje na osnovi različnih vrst učenja. Johanson in Vahlne (1977, po Ruzzier 2005) pravita, 

da splošno in izkustveno znanje o posameznem tržišču ter odnos do poslovnih virov vplivata 

na izbrane poslovne odločitve. Vsakršne spremembe v znanju in poslovanju se prenašajo tudi 

na področje mednarodnega poslovanja. Model večstopenjske internacionalizacije turističnega 

poslovanja zagovarjajo tudi Hall in Coles (2008), Hjalagerjeva (2007) in Imanishi (2007). 

Dobro je, da podjetje pred odločitvijo za internacionalizacijo pozna t. i. rizike cilje dežele, npr. 
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negotovosti glede povpraševanja, konkurence, stroškov in drugih pogojev na trgu, državne 

solventnosti in politična tveganja (Johnson in Vanetti 2005; Quer, Claver in Andreu 2007). 

Dinamika internacionalizacije je odvisna tudi od drugih notranjih in zunanjih dejavnikov (De 

Beule in Van Den Bulcke 2009). Rodriguez (2002) med notranje uvršča turistično 

povpraševanje in stopnjo fleksibilnosti upravljanja, med zunanje dejavnike pa globalizacijo, 

trajnostni razvoj in uporabo novih tehnologij. Uppsala model predlaga, da podjetja povečujejo 

svojo stopnjo internacionalizacije z majhnimi koraki na tujih tržiščih, kjer so že prisotna, nato 

pa s pomočjo novo pridobljenih znanj lažje vstopajo na tržišča na večji geografski razdalji, z 

večjimi razlikami v jeziku, kulturi, izobrazbi itd. Prisotnost na tujih trgih pomaga premoščati 

kulturne ovire (Quer, Claver in Andreu 2007). Kulture namreč vplivajo ena na drugo, gre za 

nekakšen »spopad« različnih mentalitet, kjer lahko močnejše in samozavestnejše prevladajo in 

vplivajo na kakovost dela in življenja ostalih. Velikokrat turisti vplivajo na miselnost in vzorce 

obnašanja domačinov, ki se težje prilagajajo novostim, turistične destinacije so namreč pogosto 

manj razviti kraji. Enako velja za zaposlene v turizmu. Nepoznavanje kulture ciljne dežele pa 

proces internacionalizacije otežuje in povečuje stroške (Quer, Claver in Andreu 2007; 

Kaufmann in O’Neill 2007). MSTP poslujejo s številnimi partnerji v tujini, na tak način zbirajo 

turistične izkušnje in jih posredujejo strankam, pri tem pa morajo prepoznati kako pomembna 

je medkulturna komunikacija pri njihovem poslovanju (Scherle in Coles 2008). Zaradi soočanja 

različnih kulturnih vzorcev je v turizmu še toliko bolj potrebna previdnost in postopnost pri 

internacionalizaciji poslovanja. Pri tem moramo poudariti potrebo po informiranju in 

sodelovanju, oboje pa je dvostransko: tržišče mora biti obveščeno o ponujenih proizvodih, 

proizvajalci doma pa morajo poznati povpraševanje in v tem smislu npr. predstavništva delujejo 

kot kvalificirana opazovalna mesta (Johanson in Vahlne 1977, po Hjalager 2007). Vlaganja v 

izboljševanje medkulturnih kompetenc zaposlenih pa so na dolgi rok tudi investicije v 

kakovostno rast podjetja (Scherle in Coles 2008). 

Hjalagerjeva (2007) pri navajanju stopenj internacionalizacije prav tako povzema Johansona in 

Vahlneja (1977) ko pravi, da v prvi fazi čisto nacionalno podjetje kot izvoznik vstopa na tuje 

trge. V nadaljevanju turistično podjetje običajno uvaja bolj sistematično trženje s pomočjo 

agentov, v začetku predvsem v geografsko bližnjih državah. Naslednji korak so lastna 

predstavništva na tujih trgih, ko pa si podjetje nabere znanja in izkušnje, začne v tujino 

investirati, postavljati tam lastno proizvodnjo in/ali lastno distribucijsko mrežo (Rodríguez 

2002). Hjalagerjeva (2007) pa tudi omenja številne kritike tega modela, ki pravijo, da vsa 

podjetja svoje mednarodne poslovne poti ne gradijo na vseh omenjenih fazah, kakšno 

preskočijo ali se vračajo nazaj in ponovno vstopajo v mednarodni poslovni prostor. V sodobnem 

turizmu pa je veliko podjetij preprosto že »rojenih globalno« (Chetty in Campbell-Hunt 2004 

in Knight 2000, po Hjalager 2007), saj so nastala z namenom, da servisirajo turiste, ki predvsem 

potujejo v tujino in njihova internacionalizacija ne poteka po utečenih korakih.  

 

3.3 MREŽNI MODELI INTERNACIONALIZACIJE 

 

Mrežni modeli internacionalizacije temeljijo na predpostavki poslovnega sodelovanja med 

podjetji. Podjetje lahko na novo (so)ustanovi poslovno mrežo ali pa širi svojo dejavnost znotraj 

že obstoječega sistema (Ruzzier 2005, 20). Proizvodna in distribucijska podjetja oblikujejo 

sistem odnosov, ki se razvijejo predvsem med kupci, oskrbovalci, konkurenti in državno 

oblastjo (De Beule in Van Den Bulcke 2009; Johansson in Mattsson 1993, po Johnson in 

Vanetti 2005). Novi investitorji se najraje poslužujejo mrež, ki so lahko različnih oblik in 

vključujejo različne strateške alianse, joint venture, licenčne pogodbe, podizvajalske pogodbe, 

sodelovanje na področju raziskav in razvoja ter aktivnosti skupnih nastopanj na trgih (De Beule 

in Van Den Bulcke 2009; Ireland, Hitt, Camp in Sexton 2001, po Johnson in Vanetti 2005; 

Ritchie in Crouch 2005, 99). Johnson in Vanetti (2005) navajata, da se hotelske verige v 
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tveganem poslovnem okolju Vzhodne Evrope najpogosteje odločajo za pogodbeno 

sodelovanje. Na tak način ne izgubijo nadzora tudi po tem, ko se sprosti management in se 

vključijo domači strokovnjaki, isti pa tako ostajajo tudi standardi, značilni za določeno 

blagovno znamko.  

Tudi razvoj znanja in učenja poteka preko mrežnih povezav (interakcij) (Johanson in Mattson 

1993, po Ruzzier 2005, 21). Mrežni model torej predvideva vključitev podjetja v poslovno 

mrežo, ki je v začetku bolj prisotna na domačem tržišču, sčasoma pa razvije posle tudi v tujini. 

Razvoj poteka v treh fazah: podjetje se priključi t. i. domačim mrežam, nato širi svoje kontakte 

med več mrežami ter se postopno povezuje s poslovnimi mrežami v tujini. Na tak način se 

povečuje število in moč odnosov med različnimi udeleženci mrež (Johnson in Vanetti 2005). 

Takšen način internacionalizacije za podjetje v začetku pomeni minimalno potrebo po znanju 

o razvoju ter minimizira potrebo po prilaganju in izkorišča mrežne pozicije (Johanson in 

Mattson 1993, po Johnson in Vanetti 2005). Lafferty in Fossen (2001) pravita, da se v turistični 

industriji z namenom ustvarjanja večjega dobička povezujejo predvsem letalske družbe in 

hotelirji. Povezovanje poteka vertikalno in horizontalno. Prvo poteka med poslovnimi subjekti 

iste branže, hotelirji se povezujejo v verige, ki potnikom na različnih delih sveta nudijo enako 

kakovostne storitve (Johnson in Vanetti 2005), letalske družbe pa sklepajo t. i. alianse. 

Vertikalno povezovanje pa predstavlja interesno in kapitalsko povezovanje letalskih družb in 

hotelirjev. Na podoben način se povezujejo tudi potovalne agencije. Pri t.i. mreženju so namreč 

poudarjene medpodjetniške povezave, medsebojni viri, na zaupanju temelječe sodelovanje, 

nekoliko spregledana pa je strateška pozicija in vloga posameznika, predvsem podjetnika (Auer 

Antončič in Antončič 2010). Znanje, vloženo v dolgoročno sodelovanje, je pogosto 

skoncentrirano pri eni osebi, ki bo verjetno imela odločujoči vpliv na internacionalizacijo glede 

na socialne stike z ostalimi osebami. Ti socialni stiki so izjemno pomembni za podjetnike in 

njihove posle (Davidsson in Honig 2003 in Hoang in Antončič 2002, po Ruzzier 2005, 22), kar 

velja tudi za MSTP. Struktura poslovne mreže vpliva tudi na inovativnost podjetja in 

posameznika; goste in močne mreže omogočajo stabilnost, prenose bolj poglobljenega znanja 

in postopnih inovacij, manj goste in šibkejše pa omogočajo več dinamike, prenose več in širših 

informacij ter možne radikalne spremembe (Sundbo, Orfila-Sintes in Sørensen 2007). 

 

3.4 INTERNACIONALIZACIJA TEMELJEČA NA VIRIH 

 

Na virih temelječa teorija internacionalizacije se usmerja na proučevanje pomembnosti virov, 

njihove stalnosti in s tem povezano dobičkonosno tržno pozicijo (Purcell in Nicholas 2001). 

Eden od vodilnih raziskovalcev tega modela Ahokangas (1998, po Ruzzier 2005, 26) pravi, da 

so MSP odvisna od razvojnega potenciala ključnih notranjih in zunanjih virov. Hjalager (2007) 

in Auer Antončič in Antončič (2010) pa ugotavljajo, da so po tej teoriji ključne prednosti 

internacionalizacije v znanju, ki ga lahko tudi tržimo. To so razne oblike franšizinga in 

licenciranja, ki so zelo pogoste tudi v hotelski dejavnosti (Rodriguez, 2002). Tudi Ritchie in 

Crouch (2005, 20–21) pri ugotavljanju primerjalnih prednosti internacionalizacije turizma 

izpostavljata človeške in kapitalske vire ter vire znanja. Turistična industrija zaposluje širok 

spekter poklicev in njihovo konkurenčnost na destinaciji oblikujejo obstoječa količina, 

kakovost in stroški razpoložljivih človeških virov. Turizem je torej predvsem človeška panoga; 

turisti so ljudje, stranke ter klienti in njihove reakcije so povsem normalni odzivi človeškega 

obnašanja, predvidljivi ali pa tudi ne, povsem odvisno od posamezne situacije in konteksta. 

Turistična izkušnja ali storitev je torej močno odvisna od človeškega faktorja, oz. stopnje 

človeške vpletenosti v potek in izvajanje turističnih storitev (Page in Connell 2006, 228). Zato 

Page in Connel (prav tam) navajata spoznanje avtorjev Watson, D'Annunzio-Green in Maxwell 

(2004, 1), da izvajanje gostinskih in turističnih storitev v mednarodnem prostoru, na osnovi 

zaznavanja potreb in pričakovanj gostov, v izredno konkurenčnih in dinamičnih pogojih tržišča 
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ponuja obilo organizacijskih izzivov. Razpoložljivo znanje in sposobnosti, možnosti in stroški 

izobraževanja, stanje delovne etike in standardnih delovnih pogojev managerjev in zaposlenih 

na turističnih destinacijah vplivajo na odločitev o načinu internacionalizacije (Purcell in 

Nicholas 2001). Kljub temu, da turizem ne potrebuje visoko izobraženih kadrov, so viri znanja 

zelo pomembni. Predvsem za manj razvite turistične destinacije je zelo pomembno, da lahko 

uvozijo specialno znanje, povezano z npr. hotelskim managementom, regionalnim planiranjem, 

trženjem ipd.  

 

3.5 MODEL MEDNARODNEGA PODJETNIŠTVA 

 

V novejšem času se pojavlja nov model t. i. mednarodnega podjetništva. Podjetnik naj bi imel 

določene specifične lastnosti: znanje, izkušnje, spretnosti, poslovne vezi, sposobnost presoje in 

koordinacije različnih virov. Ti viri podjetništva so socialno kompleksni in pomenijo za 

podjetje dodano vrednost ter jih druga podjetja preprosto ne morejo povzeti (kopirati), oz. 

ustvariti enakih pogojev. Podjetniki so najpomembnejši nosilci sprememb, sposobni 

prevzemati riziko pri doseganju svojih ciljev, inovativnosti in izkoriščanju priložnosti, ki jih 

ponuja tržno okolje (OECD 2000, po Ruzzier 2005, 31). Samo takšni podjetniki se lahko podajo 

v internacionalizacijo poslovanja (Ruzzier 2005, 31). Tudi poslovanje MSTP je izpostavljeno 

navedenemu tveganju, zato morajo biti njihovi managerji pripravljeni na soočenje s temi 

dejavniki tveganja, znati inovativno reagirati, a hkrati ostati socialno občutljivi na odzive 

(poslovnega) okolja.  
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Povzetek 

Selektivna pozornost, selektivno pomnjenje ter selektivno izkrivljanje informacij vnašajo zmedo 

na prodajnih mestih, ki niso popolno urejena oz. pripravljena na pozornost potrošnika. 

Množica informacij, ki jim je danes potrošnik izpostavljen na vsakem koraku, še prispeva k 

zmanjšani pozornosti, izkrivljanju informacij in temu, da večine informacij sploh ne zaznamo 

oz. si je ne zapomnimo. Poleg tega se v tržni komunikaciji pojavijo še številne motnje, ki 

pripomorejo k tem, da do našega potrošnika pridejo velikokrat napačne informacije oz. si jih 

odjemalec napačno razlaga. S pomočjo natančno izdelanega plana ureditve prodajnega mesta, 

kot je npr. gostinski lokal, lahko bistveno povečamo učinkovitost sporočanja in vplivanja na 

kupce in odjemalce. Za ta namen uporabimo model delovanja, ki ga lahko imenujemo IPU 

(Izgled Prodajnega Uspeha), ki temelji tako na teoretičnih izhodiščih kot na praktičnih 

izkušnjah. Prispevek podaja primere, ki pokažejo, kako lahko v praksi najbolje uveljavimo 

sistem IPU in dosežemo želen učinek. 

Ključne besede: trženje, pospeševanje prodaje, izgled prodajnega mesta, IPU 

 

Abstract 

Selective attention, selective retention and selective distortion of information create confusion 

on the points of sales, which are not ideally decorated or prepared for consumer attention. Big 

amounts of informations, to which consumers are exposed on every step, contributes to lower 

atention, distortion of information and results that most of informations are not noticed or being 

remembered. Beside that in marketing comunication there are a number of disorders that 

contribute to this, that our potentional consumer is being reached with wrong information or 

the client understands an incorrect explanation of it. By using a carefully constructed plan of 

arrangement of point of sales, such as a restaurant, we can significantly increase the 

effectiveness of communication and influence buyers and consumers. For this purpose we use 

a model of operation that can be called SSA (sales success appearance), based on both 

theoretical perspectives and practical experience. The article provides examples that show how 

to enforce system SSA in practice and achieve the desired effect. 

Keywords: marketing, sales promotion, the appearance of the points of points (Picos – Picture 

of success) 
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1 UVOD 
 

 

Pri ustvarjanju popolnega prodajnega mesta se moramo zavedati, da se predstavljamo različnim 

odjemalcem, ki drugače zaznavajo, so različno pozorni in si pridobljene informacije razlagajo 

po svoje, poleg tega pa še večino stvari pozabijo. Selektivna pozornost, selektivno izkrivljanje 

informacij in selektivna zapomnitev so torej osnovna izhodišča pri pripravi ustreznega 

prodajnega okolja. Na zaznavanje in pozornost ter spomin delujejo številni dejavniki, ki jih 

bomo na kratko prestavili v nadaljevanju. Bolj se bomo poglobili v te duševne procese, lažje 

nam bo pripraviti prodajni prostor, ki bo učinkovito in uspešno deloval na čim širši krog 

potencialnih odjemalcev. Namen prispevka je prikazati izhodišča različnosti zaznav, pozornosti 

in spomina in temu prilagojen primer preizkušenega modela »slika uspeha« v gostinstvu. 

 

2 ZAZNAVANJE, POZORNOST IN SPOMIN 
 

 

Za učinkovito in uspešno izvedbo akcije tržnega komuniciranja in opreme prodajnega prostora 

je potrebno izhajati iz spoznanj sodobne psihologije, in sicer zaznavanja, pozornosti in 

pomnenja. 

 

2.1 ZAZNAVANJE 

 

Tržniki moramo poznati osnove zaznavanja, da lahko vplivamo nanj in uspešno izvajamo akcije 

tržnega komuniciranja. 

 

2.1.1 Občutenje in zaznavanje 

 

Občutenje in zaznavanje omogočata povezavo med živim bitjem in njegovim okoljem. 

Posredujeta nam informacije iz okolja in omogočata ustrezno odzivanje nanje ter na ta način 

zagotavljata preživetje. (Kompare in sod., 2009: str. 26–28). Pri nastanku zaznav se prepletata 

dva procesa, ki ju je nemogoče povsem razmejiti oziroma določiti, kje se konča eden in začne 

drugi, in to sta občutenje in zaznavanje. Občutenje je proces sprejemanja dražljajev iz okolja in 

njihove pretvorbe v živčno vzburjenje. Zaznavanje pa je proces organizacije in interpretacije 

občutkov oz. proces organizacije in interpretacije informacij, ki jih sprejmemo s čutili 

(Kompare in sod., 2009: str. 29–33). 

 

2.1.2 Fiziološki vidik zaznavanja 

 

Dražljaji izzovejo občutke šele takrat, ko so dovolj močni. Pri jakosti dražljaja ločimo spodnjo 

in zgornjo mejo dražljaja. Pod spodnjo mejo občutka ni, takemu dražljaju pravimo podpražni 

dražljaj. Ločimo tri prage občutkov, in sicer absolutni, diferencialni ter terminalni prag 

občutkov. Občutljivost čutil se spremeni (največkrat zmanjša), ko nanje deluje dražljaj dalj 

časa. Temu pravimo senzorna ali čutna adaptacija, ko se čutilo privadi na določen dražljaj, zato 

kljub draženju občutka ni več, npr. ure na roki ne čutimo (Kompare, 2011: str. 50–54). 

 

2.1.3 Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje 

 

Zaznavanje je kompleksen proces, na katerega poleg značilnosti dražljajev, ki jih sprejmemo 

prek čutnih organov, vplivajo tudi različni psihološki dejavniki. Zaradi teh dejavnikov se lahko 
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zgodi, da zaznavajo posamezniki iste dražljaje na različne načine. Na podlagi predhodnih 

izkušenj se oblikuje zaznavna naravnanost, to je pripravljenost, da zaznamo dražljaje na 

določen način. Tudi predhodne izkušnje in znanje vplivajo na to, kaj bomo zaznali ter tudi na 

hitrost zaznavanja. Na zaznavanje pomembno vpliva tudi motivacija, saj prej zaznamo tisto, 

kar potrebujemo ali želimo. Močna čustva in afekti po navadi zmanjšujejo obseg zaznavanja, 

tako neko situacijo napačno ocenimo in nekonstruktivno delujemo. Včasih vplivajo na to, kaj 

bomo zaznali, osebnostne lastnosti, vrednote pa tudi članstvo in procesi v skupini (Kompare in 

sod., 2011, str. 73–80). To so zelo pomembna izhodišča, da se zavedamo, kako bodo naši 

odjemalci lahko zaznali prodajni prostor.  

 

2.1.4 Zaznavni stili 

 

Z izrazom "stil zaznavanja" govorimo o zaznavnem kanalu – čutilu (vid, sluh, tip, voh), ki mu 

posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja. Ljudi 

najpogosteje delimo na osnovi zaznavanja, dojemanja informacij in dražljajev s čutili, torej 

glede na zaznavne stile (Zobec, 2013). 

 

Po Venetu (2003) ločimo tri zaznavne tipe. Vizualni tip so ljudje, ki svet večinoma zaznavajo 

skozi slike in podobe. Pri avditivnem tipu je osnovno zaznavanje okolja skozi čutilo za zvok 

(ušesa). Kinestetični zaznavni tip sprejema svet skozi otip, občutke, vonj, okus … Zanimivo je, 

da je prva najpomembnejša telesna značilnost določenega zaznavnega tipa očesni premik. 

Kadar si hočemo v spomin priklicati določeno sliko, besedo ali občutek, uporabimo oči, ki 

stimulirajo temu odgovarjajoča področja v možganih. Povejmo preprosteje: če boste nekomu 

zastavili vprašanje, bo zagotovo nekam gledal. Če bo na vaše vprašanje pogledal gor levo ali 

desno, to pomeni, da imate pred seboj vizualnega tipa, ki svet zaznava primarno skozi oči. 

Avditivnega tipa prepoznamo po pogledu, usmerjenem naravnost oz. levo ali desno. Največ se 

nauči iz pogovorov, razprav in predavanj. Rad ima glasbo, ima smisel za ritem. Sporočilo si 

zapomni po korakih (Zobec, 2013). 

 

Kinestetični zaznavni tip se najbolje uči tako, da delo izvaja. Najraje ima delo v skupini in 

projektno delo. Dotika se predmetov in ljudi in se veliko giblje. Sporočilo si zapomni z 

opazovanjem, telesno aktivnostjo in delom s predmeti (npr. degustacije, demonstracije). Bolje 

si zapomni celotno izkušnjo kot podrobnosti. Reagira telesno, saj je zanj na prvem mestu 

pomemben dober občutek in ne videz. Kinestetika prepoznamo po tem, da se stvari vedno 

dotakne in to mu moramo tudi dovoliti z degustacijami, demonstracijami ipd. (Zobec, 2013). 

 

2.2 POZORNOST 

 

Pozornost spada v panogo kognitivne psihologije, natančneje k zaznavanju. Psihologi definirajo 

pozornost na različne načine, vendar so si v glavnem enotni. Sternberg npr. pravi, da je 

pozornost proces, s katerim aktivno spremljamo omejeno količino vseh dražljajev in informacij, 

ki jih zaznamo s svojimi čutili, jih imamo shranjene v spominu ali jih pridobimo z  

ostalimi kognitivnimi procesi. Vključuje tako zavedne kot nezavedne procese (Sternberg, 2006: 

str. 61–69). 

 

Pozornost je pomembna za našo tržno komunikacijo, prav tako kot so tudi koncentracija, 

zbranost in osredotočenost. Preko čutil naše telo zaznava razne dražljaje iz okolja; bolj ko so ti 

dražljaji intenzivni, več naše pozornosti pritegnejo. S pomočjo pozornosti prav tako iščemo 

želene dražljaje v okolju ali osredotočamo na tiste, ki jih v določenem okolju pričakujemo. 

 



 

176 

 

 

2.2.1 Funkcije pozornosti 

 

Funkcije pozornosti, kot jih opisuje Sternberg (2006: str. 65–78), se delijo v 4 skupine: 

1. Deljena pozornost: omogoča opravljanje več nalog hkrati. Pri tem smo na eno nalogo sicer 

bolj osredotočeni kot na drugo, vendar lahko svojo pozornost preusmerjamo na tisto, ki nam 

bolj ustreza oziroma je pomembnejša. Npr. voznik avtomobila lahko ob vožnji tudi govori, 

če pa na cesti nastane težava, se lahko hitro osredotoči samo na vožnjo. 

2. Budnost: pri stanju budnosti smo oprezni in spremljamo okolje. Prav tako v okolju 

poskušamo najti druge dražljaje in smo nanje pozorni. Npr. ko hodimo ponoči po ulici, 

pazljivo poslušamo, če nam kdo sledi, in opazujemo, če bomo kje koga zagledali. 

3. Iskanje: ozek snop pozornosti, s katerim iščemo ključen dražljaj. Če zaznamo dim (kot 

rezultat naše budnosti), lahko začnemo aktivno iskati vir dima.  

4. Selektivna pozornost: izločanje pomembnega od nepomembne kulise ozadja. Npr. 

usmerjamo pozornost na branje knjige ali poslušamo predavanja, medtem ko ignoriramo 

dražljaje, kot so bližnji radio ali televizor ali zamudniki na predavanja.  

 

2.2.2 Dimenzije pozornosti 

 

V internem gradivu mag. Silvana Gasar (2014: str. 19) opisuje 4 dimenzije pozornosti: smer, 

intenziteto, obseg in trajanje. Pozornost ima vedno neko smer, saj ne moremo biti pozorni na 

vse dražljaje in vse duševne vsebine hkrati. Pozornost ima tudi intenziteto in obseg, ki sta v 

obratnem sorazmerju. Obseg nam pove, na koliko dražljajev hkrati smo lahko pozorni, 

intenziteta pa je količina pozornosti, ki jo prejme posamezen dražljaj. Jasno je, da posamezen 

dražljaj dobi toliko manj naše pozornosti, na kolikor več dražljajev hkrati smo pozorni. Obseg 

naše pozornosti je omejen in za normalno odraslo osebo znaša 7+/-2 dražljaja. Podobno je tudi 

trajanje naše pozornosti omejeno. Ne moremo biti maksimalno pozorni na nek dražljaj 

neomejeno dolgo časa. Naša pozornost prej ko slej upade, čez nekaj časa pa se zopet poveča – 

govorimo o nihanju pozornosti. 

 

2.2.3 Dejavniki pozornosti 

 

Na pozornost vplivajo dejavniki pozornosti, ki jih delimo na zunanje in notranje. Zunanji 

dejavniki se nanašajo na lastnosti dražljajev, ki vzbujajo pozornosti in mednje štejemo: 

intenzivnost dražljajev, velikost, trajanje dražljajev, vrsto dražljajev, spreminjanje, gibanje 

dražljajev. Od notranjih dejavnikov pa so najpomembnejši posameznikovi motivi (potrebe, 

želje, čustva, pričakovanja, interesi ...).  

 

2.3 SPOMIN 

 

Model spominskega sistema, ki ga podajajo tudi Atkinson in sod. (1971: str. 16–30), je osnovno 

ogrodje vseh spominskih sistemov. Ta model predpostavlja 3 komponente, in sicer senzorni, 

kratkoročni in dolgoročni spomin. To ločitev sta zasnovala na podlagi tega, da se ti sistemi 

razlikujejo med seboj v kapaciteti, dolžini trajanja, načinu bledenja ter v kakšni obliki so 

shranjene informacije v posameznem sistemu.  

 

Senzorni spomin ima zelo velik obseg, vendar je trajanje tega spomina zelo kratko. Informacije 

so shranjene v neobdelani obliki (shranjen je zapis o vzdraženosti naših čutnic). Informacije se 

izgubljajo tako, da propadejo, izginjajo. Kratkoročni spomin ima omejen obseg, trajanje je tudi 

kratko. Informacije so shranjene v obdelani obliki, njihov pomen poznamo, saj so povezane z 

našim vedenjem in znanjem. Informacije izgubljamo z menjavo z novimi informacijami in ne 
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z bledenjem. Dolgoročni spomin ima neomejen obseg in trajanje. Gre za predelane informacije, 

zgubljamo pa jih preko interference. Če želimo z informacijami delati, jih moramo priklicati 

nazaj v kratkoročni spomin. 

 

Spominov sicer ne izgubimo, vendar jih le ne moremo priklicati. Razlog za to je, da obstajajo 

vsebine, ki so močnejše in prekrivajo vsebine, ki jih ne moremo priklicati (interferenca). Da 

izboljšamo priklic, moramo sporočila oglasov ponavljati progresivno, degresivno ali 

enakomerno. Določeno število ponovitev je nujnih, da si oglas zapomnimo in nam je tudi všeč. 

K temu pa v veliki meri prispevajo naše vrednote oz. vrednostni gonilniki (Atkinson in sod., 

1971: str. 106–117).  

 

3 PRAKTIČNI MODEL OPREME PRODAJNEGA MESTA  
 

 

Eden od modelov, ki poskuša vključiti teoretična spoznanja s področja zaznavanja, pozornosti 

in spomina, se imenuje slika uspeha, ki se uporablja pri opremi prodajnega mesta, da bi z njim 

dosegli učinke priklica. V nadaljevanju se bomo osredotočili na del modela in z njegovo 

praktično uporabo potrdili prej omenjena spoznanja. 

 

3.1 SLIKA USPEHA 

 

Sliko uspeha sestavlja pet gradnikov. To so vrednostni gonilniki za potrošnika, in sicer 

A²QVP²6. Pomembno je, da so z gonilniki in njihovim pomenom ter vplivom seznanjeni ljudje, 

ki so odgovorni za izvedbo slike o uspehu. To so lahko neposredni predstavniki proizvajalca 

proizvodov, ki se prodajajo v gostinstvu, ali posredniki, ki prodajajo njihove proizvode 

končnim potrošnikom preko mreže gostinskih lokalov. Da bi bila slika o uspehu čim pogosteje 

uporabljena kot učinkovito orodje pri prodaji, je bila njena uporabnost poenostavljena. V 

nadaljevanju jo bomo razčlenili ter jo na koncu znova sestavili v celoto. 

 

3.2 VREDNOSTNI GONILNIKI – VALUE DRIVERS  
 

Podoba piramide (slika 1) jasno pokaže pomen posameznih gradnikov vrednostnih gonilnikov. 

Osnovni trije, dosegljivost (availibility), kakovost (qualitiy) in dostopnost (affordability) so 

ključni in nosilni. 

 

                                                 
6 A²QVP² pomeni Availibility (dosegljivost), Affordability (dostopnost), Quality (kakovost), Visibility (vidnost), 

Promotion (promocije) (GSA Picos WS Landscape, 2017). 
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Slika 9: Shema vrednostnih gonilnikov (GSA, 2017)  
 

3.3 AVAILIBILITY – RAZPOLOŽLJIVOST 

 

Availibility – razpoložljivost proizvodov je predpogoj, da bo potrošnik proizvode zaznal, videl, 

poskusil, izbral in kupil, zato morajo biti na voljo dovolj velike zaloge izdelkov. Zadostne 

zaloge v lokalu vplivajo na povečano nabavo, kar je za proizvajalca še posebno pomembno ob 

začetku prodaje novih proizvodov. 

 

3.4 QUALITY - KAKOVOST 

 

Quality – kakovost promocijskih izdelkov je ključna za permanentno prodajo. Ta namreč vpliva 

na njihovo nadaljnjo prodajo oz. na nadaljnje povpraševanje po njih. V konkretnem primeru 

govorimo o naslednjih točkah meritev kakovosti: rok uporabe, ustrezno skladiščenje, prava 

temperatura, čista in nepoškodovana embalaža, pravilen način postrežbe.  

 

3.5 AFFORDABILITY – DOSTOPNOST 

 

Affordability – dostopnost izdelkov. Izdelki morajo imeti primerno prodajno ceno, ki je v 

sorazmerju s ceno proizvoda v primerjavi s podobnimi proizvodi glede na kakovost, 

prepoznavnost, volumen in kupno moč okolja. 

 

3.6 VISIBILITY – VIDNOST 
 

Vidnost doseže vizualni tip zaznavanja. S ciljem, da bi dosegli ustrezno število stičnih točk med 

proizvodi in potrošnikom, so na voljo različni materiali, kot so posterji, ceniki, podstavki, 

sladkornice, svetlobne table z oznako proizvoda ali proizvajalca, senčniki z oznako proizvoda 

ali proizvajalca, hladilne naprave z oznako proizvoda ali proizvajalca, kozarci z oznako 

proizvajalca ali proizvoda, proizvod. Preden se potrošnik odloči o svojem nakupu, ga običajno 

doseže 5–7 dražljajev. 

 

V uporabljenem primeru proizvajalec razpolaga z večjim številom dobro prepoznavnih 

blagovnih znamk, zato se gostinske lokale segmentira glede na namen lokala oz. vrsto 

potrošnikov, ki ga najpogosteje obiščejo. Na podlagi tega proizvajalec sprejme odločitev, katera 

od blagovnih znamk bo vodilna. Blagovne znamke namreč nagovarjajo specifične vrste 

potrošnikov (npr. mlajši – starejši, urbani – ruralni, ipd.). Delitev lokalov poteka daljše obdobje 

in je dinamična ter jo je mogoče spreminjati. 
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Namen delitve je postaviti jasno sliko vodilne blagovne znamke. Sočasno oglaševanje sorodnih 

znamk vodi do zmede pri potrošniku in ni mogoče doseči končnega uspeha, zato je treba doreči, 

katera blagovna znamka se bo poudarjeno vizualno izpostavljala. Na osnovi teh spoznanj se 

prodajni predstavniki z lastniki lokalov dogovarjajo o nadaljnjih aktivnostih, jim predstavijo 

najprimernejši model, razpoložljive materiale in primerna mesta za njihove namestitve. 

 

Materiali lahko opravljajo več funkcij, kot je razvidno iz slike 2. Cenik, ki ga izdela proizvajalec 

za svoje proizvode, ob vizualnem dražljaju predstavlja tudi dostopnost. Hladilnik opravlja ob 

funkciji vidnosti tudi funkciji kakovosti in razpoložljivosti. Točilna pipa ima ob vidnosti tudi 

funkciji kakovosti in razpoložljivosti. V nadaljevanju je prikazan grafični model postavitev 

vidnih dražljajev v različnih conah gostinskega lokala. Zraven so označene še druge funkcije, 

ki jih uporabljeni materiali hkrati opravijo. 

 

Legenda:  Visibility – vidnost,  Afordability – dostopnos,  Quality – kakovost, 

 Availibility – razpoložljivost 

 

Slika 2: Eden izmed možnih modelov uporabe, ki se v različnih tipih lokalov spreminja in ustrezno 

prilagaja (GSA, 2017). 

 

3.7 PROMOTION – PROMOCIJE 

 

S promocijami dosežemo še preostala zaznavna tipa, avditivnega in kinestetičnega. Promocije 

v lokalu potekajo najpogosteje ob pomoči promotorjev. Ti povabijo obiskovalce lokala k 

pokušini novosti ali posebne ali akcijske ponudbe. Pripravljeni so tudi, da odgovorijo na 

zastavljena vprašanja ali argumentirano obravnavajo morebitne ugovore. Obenem zbirajo 

povratne informacije in jih posredujejo proizvajalcu.  

 

Avditivno zaznavnega tipa lahko doseže ustno priporočilo, ki mu ga posreduje strežno osebje 

lokala. Uporabimo lahko tudi posneta oglasna sporočila, ki se predvajajo preko ozvočenja 

lokala.  

 



 

180 

 

 

Kinestični tip potrošnika je najbolj dovzeten za pokušine izdelkov. Neposredna zaznava 

okusov, vonjav in dotikov pri tem tipu potrošnika doseže najboljši učinek. Zato pripravijo 

proizvajalci ob promocijah možnost brezplačne pokušine proizvodov, ki jih promovirajo. 

Tovrstni dogodki se lahko pripravijo v gostinskih lokalih ali trgovinah. Pri slednjih imajo 

prednost velika nakupovalna središča. Tam se zberejo velike množice, lahko tudi več tisoč na 

dan, ki jih promotorji vabijo, da promovirane izdelke vzamejo v roke, jih ogledujejo, vonjajo 

in na koncu tudi poskušajo. Za te vrste potrošnika je to najbolj vabljiva izkušnja, ki jo lahko 

doživi, in nanj deluje najbolj zanesljivo.  

 

4 SKLEP 
 

 

Poznavanje psiholoških osnov zaznavanja, pozornosti in spomina je velika prednost pri pripravi 

promocijskih aktivnosti, saj smo tako bolj učinkoviti pri posredovanju želene informacije. 

Selektivna pozornost, selektivno izkrivljanje informacij in selektivno pomnjenje nam namreč 

predstavljajo veliko oviro oz. motnjo pri vzpostavljanju komunikacijskega kanala. Poznavanje 

teorije in hkrati dobrih praks je lahko v veliko pomoč pri načrtovanju in izpeljavi modela, ki 

mu pravimo slika uspeha oz. »PICOS« (»Picture of Sucsess«).  
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Povzetek 

V gostinstvu je težko zadovoljiti odjemalce brez jasno definirane USP (Unique Selling 

Proposition), edinstvenosti prodajne ponudbe, ki res izstopa in rešuje probleme oz. izpolnjuje 

želje naših odjemalcev bolje od konkurence. Ker postaja nabava vse pomembnejša funkcija in 

se preriva v prve vrste vodenja, je strateško povezovanje s ključnimi dobavitelji nujnost. Ključni 

so tisti dobavitelji, katerih odlična dobava nam zagotavlja konkurenčno prednost in nas 

finančno stabilizira. Gostinci v Sloveniji se lahko strateško povežejo z nekaterimi dobavitelji 

na osnovi skupnega izobraževanja, ki implementira tudi najboljše tuje prakse. Dobavitelji piva 

tako gostincem nudijo vrhunsko svetovanje o pravilnem postopku priprave točenega piva, kar 

naj bi izboljšalo njegovo kvaliteto in bolje zadovoljilo oz. celo navdušilo stranke ter tako 

zagotovilo trajno sodelovanje in uspeh celotne dobavne verige. Prispevek prikazuje primere 

dobre prakse, ki se vse bolj uveljavljajo tudi na slovenskem prostoru.  

Ključne besede: nabava in dobavitelji, strateško povezovanje, gostinstvo, izobraževanje 

inovacije 

 

Abstract 

It is hard to satisfy consumers in the hospitality industry without clearly defined USP (Unique 

Selling Proposition), the uniqueness of the sales offer that stands out and solves problems and 

meets the aspirations better than the competition. As supply is becoming a more and more 

important business function and fights itself into the first rows, strategically connecting with 

suppliers is the necessity. Key suppliers are the ones, whose excellent supply provides us with 

a competitive advantage. Caterers in Slovenia can strategically link with certain suppliers 

based on a joint education that implements also the best practices from abroad. On this way, 

the beer suppliers offer to caterers an excellent advice on the correct handling, procedures and 

serving of draft beer, which should improve its quality and better satisfy or even enthral 

(impress) customers (consumers). That ensures continued cooperation and success of the entire 

supply chain. The article presents examples of good practice that is gaining ground in the 

Slovenian area. 

Keywords: procurement and suppliers, strategic alliances, hospitality industry, education, 

innovation  
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1 UVOD 
 

 

Na razvitem trgu, kot je pivovarski, je postalo v zadnjem času nujno povezovanje in vertikalna 

integracija med dobavitelji in gostinci, saj lahko pivovarji le z dodano vrednostjo v obliki 

inovativnih izdelkov in prodajnih storitev dosegajo svojo dobro pozicijo na trgu.  

 

1.1 NAMEN IN CILJ PRISPEVKA 

 

Namen prispevka je pokazati pomen in možnosti sodelovanja med dobavitelji in odjemalci, ki 

temeljijo na več kot stoletnih izkušnjah in veliko raziskovalnega dela pri enem od največjih 

pivovarjev na svetu. Nabava v gostinskih lokalih je tako povezana ne le z nižanjem neposrednih 

stroškov, pač pa tudi s strateškim povezovanjem z dobavitelji, ki jim nudijo popolno storitev, 

podprto z vrsto izobraževanj za vse, ki sodelujejo pri kreiranju edinstvene vrednosti v očeh 

končnega kupca. Cilj prispevka je podati seznam predlogov in utemeljitev za različne načine 

inovativnih in že znanih povezovanj, izobraževanj in pomoči ter nenehnega sodelovanja s 

svojim strateškim partnerjem. Večini podjetij je potrebno poleg lastnih inovacij in izboljšav te 

tudi kupovati, če pa jim jih zagotovi dobavitelj kot dodano vrednost, pa je takšno partnerstvo 

še bolj stabilno in uspešno. 

 

1.2 METODE DELA IN OMEJITVE 

 

Podatki so pridobljeni tako s strani klasične literature in virov kot na osnovi primarnega 

raziskovanja in opazovanja ter intervjuvanja gostincev in tudi strokovne pomoči Pivovarne 

Heineken, ki kot dobavitelj s svojim modelom sodelovanja z odjemalci širi svojo mrežo v več 

kot 150 držav.  

 

2 IZBOLJŠANJE NABAVE NA OSNOVI UVAJANJA INOVACIJ S 

STRANI DOBAVITELJEV 
 

 

2.1 SODOBNI PRISTOPI K IZBOLJŠANJU NABAVE 

 

Moderna nabava definira raznolike mere za ocenjevanje uspešnosti nabave. Monezcka in sod. 

(2005: str. 627–656) razlikujejo več kategorij za merjenje uspešnosti nabave in poleg 

premikanja cen, nižanja stroškov, večanja kakovosti in krajšanja časa reakcije vključujejo tudi 

inovacije v tehnologiji in samem procesu izvedbe. Poleg tega je pri izbiri dobaviteljev potrebno 

upoštevati tudi fizično okolje in varnost, možnost sodelovanja in upravljanja aktivne in 

integralne verige preskrbe, administracijo in učinkovitost ter zadovoljstvo tako na vladni in 

socialni sferi kot na nivoju internih zaposlenih ter kupcev. 

 

V praksi lahko na osnovi akcijskega raziskovanja ugotavljamo, da je agilnost kot sprotna 

sposobnost prilagajanja spremembam na trgu prav tako potrebna kot točno sledenje načrtom, 

saj je z upoštevanjem povratnih informacij tistih, ki imajo neposreden stik s strankami, možno 

doseči prihranek pri času in pravočasno ukrepanje pred konkurenco. To preprosto pomeni, da 

je marsikdaj pametneje spremeniti še včeraj aktualen plan in se prilagoditi trenutni situaciji 

(Kutnik, 2013). 
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2.2 OBLIKE ORGANIZACIJE NABAVE IN VPLIV NA USPEŠNOST PODJETJA  

 

Ne glede na to, kako ločimo organizacijske oblike nabave (v osnovi ločimo predvsem 

centralizirano in decentralizirano obliko) je potrebno uvajati inovacije in izobraževanje na vseh 

oblikah. Axelsson in sod. (2005: str. 99–101) ločijo koordinirano nabavo, nabavo vodeno iz 

centra in federalno organizacijo nabave. Problem vseh treh je še vedno v doseganju sinergijskih 

učinkov v poslovalnicah z več enotami. Še vedno je vpliv centralnih enot premajhen, po drugi 

strani pa se ne upošteva zadosti mnenja zaposlenih v enotah, ki imajo direkten stik s strankami, 

in se posledično pojavlja prevelik zamik v fleksibilnosti in uvajanju inovativnih pristopov, ki 

bi bolje zadovoljili stranke. Spremljanje zadovoljstva s storitvami pa je za uspeh podjetja 

izrednega pomena. 

 

2.3 UVAJANJE INOVACIJ V RAZLIČNE ORGANIZACIJSKE OBLIKE NABAVE  

 

Inovativnost danes razumemo kot enega ključnih virov konkurenčne prednosti in nujen temeljni 

pogoj za uspešnost. Kontinuirano generiranje inovacij in njihovo upravljanje (od invencij do 

uspešne implementcije v praksi) je ena temeljnih raziskav na vseh področjih managementa. Ker 

nabava v sodobnem poslovnem okolju postaja vse pomembnejša, je njena vloga pri ustvarjanju 

konkurenčne prednosti vse večja. Če smo včasih nabavo razumeli kot zagotovitev pravočasnih 

imputov in po najugodnejših cenah, je potrebno danes temu dodati razvijanje čim tesnejših 

odnosov z dobavitelji. Baily in sod. (2005: str. 39–63) poudarjajo pomen višjih oblik 

sodelovanja in upravljanja celotne verige vrednosti. Nižanje cen se spreminja v optimiranje le-

teh in obvladovanje vplivnih dejavnikov, kot so kakovost, dostava ipd. v celotni verigi vrednosti 

proizvodov, ki jih podjetja ustvarjajo na podlagi sodelovanja in skupnega razvoja ter iskanja 

rešitev, ki bi ustvarjala diferenciacijo med ponudbo. 

 

Inovacije so povezane tako z nabavo izdelkov kot nabavnimi procesi (Govindarjan, 2006), 

zlasti pa z ustvarjanjem edinstvene prodajne ponudbe, ki se prepoznava v očeh kupca. Po 

Hamelu (2007: str. 6–35) lahko inovacije bolj podrobno razdelimo na operacijske, kjer gre za 

novosti na področju tehnologij in procesov, na inovacije proizvodov, na strateške inovacije in 

na inovacije na področju vodenja. Applegate (2007) pa pod glavne vire inovacij navaja 

tehnološki razvoj in industrijsko dinamiko, povezano s procesi koncentracije panog in 

globalizacije trgov ter spremembe v verigi vrednosti, kar se direktno nanaša na strateško 

upravljanje odnosov z dobavitelji. Za vse to pa je potrebna zadostna občutljivost managerjev 

za prepoznavanje trendov in sprememb na trgu, ki hkrati predstavljajo izziv in priložnosti za 

dodatno diferenciacijo in prepoznavnost. V bistvu govorimo o inovacijam naklonjeni kulturi 

organizacije, ki prepoznava, pospešuje in nagrajuje tovrstno vedenje. Govindarjan (2006) 

dodaja tudi sposobnost pozabljanja in sposobnost prilagajanja in uvajanja potrebnih sprememb. 

Gre tudi za sposobnost učenja kot sposobnost poizkušanja oz. eksperimentov. 

 

2.4 UVAJANJE ODPRTIH INOVACIJSKIH PROCESOV NA PODROČJU 

SODELOVANJA Z DOBAVITELJI 

 

Glede na to, da se podjetja soočajo tudi z rastjo razvojnih stroškov in povečanjem negotovosti 

glede rezultatov inovacij (MacCormack, 2007), iščejo nove oblike in pristope k ustvarjanju 

inovacij, pa če gre še za tako minimalno izboljšanje. Podjetja se poslužujejo tudi pridobivanja 

inovacij zunaj podjetja, med drugim tudi pri kupcih in dobaviteljih. Gre za t. i. model odprtih 

inovacij, ki prinaša priložnost za izboljšanja učinkovitosti in kakovosti ter posledično boljše 

priložnosti na vse zahtevnejših trgih. Model odprtih inovacij se poslužuje skupnega znanja, 

pridobljenega s sodelovanjem pri raziskavah in razvoju na celotni verigi vrednosti.  
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Tako prihajamo na spremenjen pogled na vire konkurenčne prednosti, ki jih prinašajo odprte 

strategije in povezave z zunanjimi viri, ki jih podjetje neposredno ne obvladuje. Gre tudi za to, 

da se nad novim znanjem ne postavljajo ovire, da ni neposrednih finančnih povračil, kot se je 

to že prej pojavljalo npr. v javnem sektorju. Pridobitne organizacije se tako odrečejo takojšnji 

kompenzaciji za ceno dolgoročnejšega uspeha na trgu. Glede na to, da se tako znanje hitro širi 

tudi na konkurenčne verige, ga je potrebno nenehno izpopolnjevati in biti ves čas v ospredju. 

Takšno sodelovanje prinaša številne prednosti, kot so vključevanje dobaviteljevih specifičnih 

kompetenc, virov, ekspertiz, ki jih je dobavitelj razvil sam ali pa v sodelovanju s partnerji v 

vertikali ali pa horizontali. 

 

Zaradi vprašanja lastništva nad takim znanjem je potrebno med partnerji veliko zaupanja. To 

pa se lahko vzpostavi le, kadar imata obe strani medsebojni interes. Pri razvoju partnerstva je 

zato potrebno posvetiti veliko časa in energije razvoju skupnega cilja oz. interesa in ga povezati 

s t. i. idejo »atraktivnosti«, ki jo Cordon in Vollman (2005) prepoznavata kot ključni koncept 

za dolgoročno sodelovanje. Ideja temelji na tem, da je kupec za svojega dobavitelja tako 

atraktiven, da od njega poleg izdelka in storitve dobi še znanje za dolgoročen razvoj in 

izboljšanje izdelka ter storitve pa tudi logistično podporo in podporo pri obvladovanju stroškov. 

Pomembno je prepoznati pomen učenja in ne samo prenosa znanja med partnerjema.  

 

3 USPEŠEN PRIMER RAZVOJA ODPRTEGA PARTNERSTVA MED 

PIVOVARJI IN GOSTINCI 
 

 

3.1 SPECIFIKA SLOVENSKEGA TRGA PIVA PO VSTOPU HEINEKENA 

 

Slovenski pivski trg je specifičen, saj je prej dve uspešni pivovarni, ki sta desetletja krojili 

razmere na trgu, kupil takrat tretji največji pivovar na svetu, Heineken. Znanje, strategija in 

izkušnje novega lastnika so bistveno vplivale na način delovanja novonastalega podjetja. V 

letih prestrukturiranja so se spremenile razmere na trgu ljubiteljev piva. Potencial, ki ga nudi 

pivo kot tretja najbolj prodajana pijača na svetu, je privlačno velik. To so zaslutili zagrizeni 

posamezniki, ki so prvotno začenjali s proizvodnjo piva v garaži in kleti, najprej za svoje 

prijatelje in najbližje. Za nekaj deset navdušencev se je konjiček spremenil v podjetniški 

poskus. Tako se je oblikovalo jedro približno 30 manjših pivovarjev, okoli katerega se vrti še 

približno takšno število na novo upajočih. Družijo se pod skupnim imenom Craft pivovarjev.  

 

3.2 ZNAČILNOSTI CRAFT PIVOVARJEV V SLOVENIJI 

 

Poglavitna prednost t. i. Craft pivovorjev je v zelo osebnem pristopu do partnerjev, gostincev 

in potrošnikov. Večina Craft pivovarjev se tudi osebno pozna s svojimi poslovnimi partnerji in 

jim zelo stoji ob strani z nasveti in idejami. To posledično pomeni, da lahko gostinci pivo 

prodajajo po nekoč nepredstavljivo visokih cenah. Cene lahko, glede na prejšnje razmere, 

presegajo tudi trikratnik nekdaj utrjenih cen. Potrošniki so pripravljeni plačati takšno ceno. 

Kupujejo namreč tudi zgodbe, poslovne ideje in nagrajujejo zagnanost. Craft pivovarji pogosto 

osebno predstavljajo svojo pot do uspeha v gostinskih lokalih in z njimi navdušujejo potrošnike. 

Pomembno dodatno priložnost za predstavitve piv predstavljajo pivski festivali, na katerih se v 

Sloveniji letno zvrsti kar okoli 60.000 obiskovalcev. Kakor je bilo že uvodoma omenjeno, je 

tudi to pripomoglo k spremenjenemu pristopu največje slovenske pivovarne. Drug pomemben 

dejavnik je bilo novo lastništvo, ki je prineslo, ob svežem kapitalu, tudi množico izkušenj.  
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3.3 POMEN POZNAVANJA SKUPNEGA CILJA MED DOBAVITELJI IN KUPCI 

PIVA 

 

Ugotovitev, da bo le ozaveščen potrošnik znal ceniti in plačati kakovost, je pripeljala do tega, 

da so se tudi pri največjem slovenskem pivovarju odločili za bolj oseben pristop. To velja tako 

za partnerje gostince kakor za potrošnike. Pristop je večplasten. Obsega ozaveščanje in 

poučevanje lastnikov gostinskih lokalov in njihovih zaposlenih o pivu, kakovosti in pomenu 

pravilnega ravnanja s pivom. Spremenjene razmere na trgu dela so privedle do tega, da delo v 

gostinskih lokalih najpogosteje opravljajo študenti in drugi strokovno neizobraženi kadri. 

Mnogim manjkajo tudi najosnovnejše informacije o izdelkih, ki jih lokal ponuja.  

 

3.4 SKUPNO IZOBRAŽEVANJE KOT PRIMER GRADITVE STRATEŠKEGA 

PARTNERSTVA V PIVOVARSTVU 

 

Pri največjem slovenskem pivovarju k temu problemu pristopajo sistematično. Izobraževanje 

opravljajo brezplačno v več nivojih. Zavedajo se namreč, da mnogim delavcem v gostinstvu ni 

cilj dolgoročen obstanek v tej branži, zaradi česar je fluktuacija osebja velika. Pomembno je, 

da je izobraževanje za kadre hitro, strokovno in dovolj jedrnato, da si ga lahko zapomnijo. 

Takšna izobraževanja morajo zaradi boljšega pomnjenja in znanja potekati večkrat. Znanje se 

ob pomoči sistematičnega spremljanja dela gostincev spremlja in ocenjuje. Tako se dobi 

vpogled v to, čemu bo v prihodnje potrebno nameniti večjo ali ponovno pozornost. Ugotovljeno 

je bilo, da se z večkratnim ponavljanjem in utrjevanjem znanje dovolj utrdi in postane del redne 

prakse dela. Za bolj vešče in pripravljene na znanje se izvaja nadgradnja programa z 

razširjenimi vsebinami. 

 

3.5 PRIMER ODPRTEGA IZOBRAŽEVANJA STORITVE TOČENEGA PIVA 

 

Poudarek množičnega izobraževanja je na pravilnem ravnanju s točenim pivom. Razlog je v 

tem, da gre za izdelek, ki terja nekaj več veščin, znanja in discipline pri delu. Razlika v 

kakovosti med pravilno in nepravilno postreženim točenim pivom je tako velika, da bistveno 

vpliva na odločitev potrošnika, ali bo naročil še enega ali ne. Prav tako je odločilna pri tem, ali 

se bo na točeno pivo vrnil v isti lokal. S preizkušanjem je dokazano, da obiskovalec, ki je bil 

postrežen s kakovostnim pivom, naroči še enega. Povrhu tega je ob tem manj cenovno občutljiv. 

 

3.6 SKUPNI INTERES PIVOVARJEV IN GOSTINCEV 

 

Izračuni hitro pokažejo, da le nekaj prodanih piv več na dan prinese dodaten prihodek v višini 

nekaj tisoč evrov na leto. Zelo verjetno je tudi, da se bo gost vrnil na dobro točeno pivo in bo 

večkrat tedensko obiskal svoj priljubljeni lokal. Gostinca naučijo tudi razmišljanja izven 

okvirjev večletnih praks. Možnost, da gost izbira med različnimi volumni točenega piva, daje 

gostincu možnost za oblikovanje cen z boljšo maržo.  

 

3.7 DIVERZIFIKACIJA V KAKOVOSTI IN STORITVAH NA PRIMERU 

SLOVENSKIH PIVOVARJEV  

 

Širitev ponudbe s pivi, ki se med sabo bistveno razlikujejo po okusu, odpre možnosti, da bodo 

lokal obiskali potrošniki, ki do sedaj niso prihajali. V zadnjih letih je namreč opaziti povečano 

porabo piva med žensko populacijo, ki je bolj dovzetna in željna novih okusov, ki jih klasična 

ponudba ne more zadovoljiti. Zato je del izobraževanja tudi o tem, katere različne smeri okusov 

pokrivajo določena piva. Strokovno svetovanje strežnega osebja dviguje vrednost njihove 
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storitve, posledično tudi ceno oz. zaslužek. Z znanjem se dviga tudi samozavest zaposlenih. 

Posledično se spreminja odnos gostov do njih. To znova dviguje vrednost temu poklicu.  

 

Ob zelo velikem številu gostinskih lokalov v Sloveniji je pomembno, da na terenu deluje veliko 

število usposobljenega osebja pivovarja, ki lahko posreduje znanje in izvaja izobraževanja. 

Temu pri Heinekenu posvečajo največjo pozornost. Izobraževanju lastnih kadrov, ki izvajajo 

izobraževanje dnevno ob svojem delu pri strankah. Nekaj deset predstavnikov, ki dnevno 

skrbijo za širitev znanja, doseže letno več tisoč gostinskih delavcev.  

 

4 SKLEP 
 

 

Nabava kot funkcija postaja vse pomembnejša v podjetju in prehaja na nivo, ki je zelo blizu 

samemu vodstvu. Ob tem se ne ukvarja le z vprašanji zniževanja stroškov in cen, ampak vse 

bolj tudi s kreiranjem vrednosti za končnega kupca. Tu pa je strateško povezovanje in 

sodelovanje z dobavitelji še kako pomembno tako z vidika vplivanja na stroške kot razvoja in 

inovacij, ki so vezane na zaznavanje potreb na trgu. Hkrati se razvija strateško sodelovanje na 

področju skupnega raziskovanja in razvoja izdelkov in povezanih storitev 

 

Pivovarji kot dobavitelji tako sprejemajo različne pogoje sodelovanja, da pomagajo svojim 

odjemalcem zgraditi in obvladovati oskrbne verige in tako ostati konkurenčni ter prepoznavni. 

Opisani del sodelovanja predstavlja najbolj pomembno prakso, ki jo uvaja pivovarski velikan 

tudi v Sloveniji, in je le del od vseh možnih sodelovanj med dobavitelji in kupci ter temelji na 

izkušnjah iz več kot 150 držav, kar je za novo znanje neprecenljivo. Nudi namreč brezplačne, 

hitre in učinkovite rešitve. 
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ZGODILA SE NAM JE KULINARIČNA ZVEZDA ANA 

ROŠ. KAJ SE LAHKO V TURIZMU IZ TEGA NAUČIMO? 
 

IN SLOVENIA WE HAVE A CULINARY STAR ANA ROŠ. 

WHAT CAN WE LEARN FROM THE STORY? 
 

mag. Barbara Gunčar  

Slovensko združenje za kakovost in odličnost - SZKO Slovenija 

(Slovenian Association for Quality and Excellence (SZKO)) 

Barbara.guncar@nets.si 

 

Povzetek 

Nizke cene storitev v turizmu onemogočajo boljše plače, saj so stroški dela eden od 

nepomembnejših, če ne najpomembnejši strošek v ceni storitve pri nas. Ali lahko v Sloveniji 

pričakujemo krepitev turizma z višjo dodano vrednostjo? Cena turističnega proizvoda – 

prihodki ni v sorazmerju s povečevanjem števila nočitev. Potrebno bo k izboljševanju prihodkov 

in dodane vrednosti v turizmu pristopiti drugače. Zgodila se nam je kulinarična zvezda Ana 

Roš, ki pa nima gostinsko turistične izobrazbe, pa vendar je iz sebe in iz Slovenije naredila 

mednarodno turistično znamko. Znamka naj bo zasnovana kot osnova na kateri lahko gradimo 

dalje. Danes je turistom blizu že marsikaj, nič ne bo enako tudi jutri. Omogočati moramo 

možnosti hitrega inoviranja. V množici raznih ponudnikov bodo preživeli tisti, ki bodo sposobni 

ponuditi inovativne storitve/doživetja. S pomočjo vlaganj v inovativne pristope in produkte, ki 

bodo podprti s trženjem s pomočjo znamke, lahko sledimo svetovnim trendom z vključevanjem 

lokalnega, trajnostnega, inovativnega in odličnega. 

Priložnost imamo, da se temeljito lotimo razvoja znamke Slovensko SQ- Slovenska kakovost, ji 

dodamo še močno noto inovativnosti in odličnosti – SQ – turizem. 

Ključne besede: 1. destinacija, 2.znamka, 3.inovativnost,4. odličnost, 5.kakovost, SQ znak 

 

Abstract 

Low prices of services in the tourism industry prevent higher salaries because the labour costs 

are among the most important, if not the most important costs included in a service price in our 

country. Is it possible to expect the strengthening of the tourism industry in Slovenia with higher 

added value? As regards the price of a touristic product – the income is not proportionate to 

the increase in the number of overnights stays. To increase the income as well as the added 

value a different approach is needed. We have got a culinary star Ana Roš. Despite her lack of 

catering and tourist education she created of herself and Slovenia an international mark in the 

field of tourism. A mark should serve as a basis for a further development. Tourists are 

nowadays acquainted with a lot of things. The situation will not change in the future. Innovation 

should be encouraged. Among various suppliers only those will survive who will be able to 

offer innovative services/experiences. By investing in innovative approaches and products 

supported by marketing and a mark we will be able to follow the world trends by including of 

the local, sustainable, innovative and excellent. 

We have the opportunity to start with the development of the mark SQ – Slovenian quality, to 

add it a strong note of innovation and excellence – SQ tourism. 

Keywords: destination, mark, innovation, excellence, quality, SQ mark 
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1 SVETOVNI TRENDI V TURIZMU 
 

 

Po podatkih »World Travel Monitor« rezultati kažejo povečanje potovanja izven držav kljub 

terorističnim napadom in političnim nestabilnostim za 3.9%, vodilna je Azija z 11%, najbolj pa 

se razvija trg Kitajske 18%, Amerika 7%. Evropejci so izven svojih držav potovali z rastjo 

2.5%, Anglija s posebno dobrimi rezultati 6% in Nemčija 4%. 

Potovanja v mesta ostajajo na rasti 10%, med januarjem in avgustom 2016 celo 15%. 

Pozitivno rast beležijo tudi destinacije morja in sonca, padec pa krožna potovanja za 2%. 

 

Slika 1: Slika prikazuje trend po tipih potovanj (World Travel Monitor, 2017) 

 

Tabela prikazuje rasti in padce potovanj glede na tip destinacije. 

Glede na dejstvo, da so se Evropejci odločali za bolj varne destinacije je zaznati tudi za 3% 

večji obisk v sami Evropi, v Aziji 2%, padec pa je zaznati pri potovanjih v Ameriko za 1%. 

 

Slika 2: Slika prikazuje, kdo največ potuje (World Travel Monitor, 2017) 
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Slika 3: Slika prikazuje, v kakšne namestitve turisti največ potujejo (World Travel Monitor, 2017) 

 

Večji del turistov se še vedno odloča za hotelske namestitve. »Milenijci«, ki bodo krojili 

turistične trende v bližnji prihodnosti se odločajo za alternativne oblike kot “Air bnb”. 

 

2 SLOVENSKI TURIZEM IN PROBLEMATIKA DODANE VREDNOSTI 
 

 

V Sloveniji smo navdušeni nad rastjo nočitev v turizmu. Ljubljana je primer, ki je v Sloveniji 

svetel zgled, saj že nekaj let beležimo dvomestno rast števila nočitev. Nastanitve in število 

zaposlenih rastejo hitreje od povprečja EU. Kazalci v gospodarstvu pa žal ne sledijo dovolj, saj 

je plača v turizmu še vedno ena najslabših, povpraševanje po profilih v gostinstvu se povečuje, 

naši mladi pa odhajajo v tujino, kjer jih boljše plačajo. 

V turističnem gospodarstvu je veliko presežnih ur, ki bi se morale nadomestiti z novimi 

zaposlenimi. Gospodarske družbe dejavnosti gostinstva v primerjavi z ostalimi dejavnostmi ne 

dosegajo niti povprečja vseh gospodarskih družb. 

 
Tabela 1: Tabela prikazuje neto čisti dobiček/izgubo na zaposlenega v gospodarskih družbah v izbranih 

sektorjih dejavnosti gostinstva in turizma v zadnjih petih letih (Turistično gostinska zbornica Slovenije, 

2017) 

 
 

Prepogosto je tudi delo na črno in vse več atipičnih oblik zaposlitev. Med drugim v slovenskem 

gostinstvu in turizmu dela vse več študentov iz drugih bivših jugoslovanskih republik, ki naj bi 

bili za svoje delo zelo slabo plačani. 

 

 

DEJAVNOST Leto  2012 Leto  2013 Leto  2014 Leto  2015 Leto  2016

VSE DRUŽBE V RS 763,99 € 397,37 € 2.049,80 € 3.686,75 € 6.935,99 €

GOSTINSTVO -5.769,23 € -2.090,03 € -4.433,54 € 1,23 € 1.617,33 €

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -11.672,50 € -3.761,00 € -9.121,91 € -901,05 € 2.162,97 €

Dejavnost avtokampov, taborov 23.578,80 € 13.006,49 € 1.181,29 € 5.300,48 € 4.626,43 €

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi -786,67 € -1.057,21 € -1.219,03 € 1.039,20 € 1.350,61 €

Strežba pijač -2.047,97 € -1.072,38 € -1.247,65 € -1.885,60 € 325,63 €

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti -3.322,11 € -766,30 € 1.262,02 € -976,70 € -14.243,42 €

Dejavnost igralnic -17.651,75 € -3.127,87 € 1.706,22 € 5.100,16 € 3.615,47 €
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Tabela 2: Tabela prikazuje letno plačo na zaposlenega v gospodarskih družbah v izbranih sektorjih 

dejavnosti gostinstva in turizma v zadnjih petih letih (Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2017) 

 
  

To nam dokazuje, da je delo v gostinsko turističnih družbah podcenjeno, kar gotovo vpliva tudi 

na kakovost storitve. 

Nočitve so se v zadnjih letih povečevale, lanski indeks je 107 v primerjavi z letom 2015, vendar 

podatki kažejo, da s to dejavnostjo ne dosegamo tudi višje dobičke in boljše plače našim 

zaposlenim. 

 

Nočitve v primerjavi letom 2015 

Skupaj:    107,6  

Domači:  102,8  

Tuji:        110,3  

 
Tabela 3: Tabela prikazuje kazalnik donosnosti kapitala ROE v gospodarskih družbah v izbranih 

sektorjih dejavnosti gostinstva in turizma v zadnjih petih letih (Turistično gostinska zbornica Slovenije, 

2017) 

 
 

Iz analize, ki jo izkazuje nova strategija v turizmu v Sloveniji » OBLIKOVANJE STRATEGIJE 

TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 – 2021« izhaja eno od sporočil, da 

je bila razvojna politika v turizmu preslaba. Tako strategija ugotavlja, da »V zadnjih 25 leti ni 

bilo dovolj pozornosti posvečene turizmu kot možnem generatorju gospodarske rasti. Zaradi 

zamujenih priložnosti razvoja za turizem ugodnega poslovnega in ekonomsko-političnega 

okolja Slovenija ni bila prepoznavna niti kot atraktivna globalna turistična destinacija niti kot 

investicijski trg na področju turizma« (Oblikovanje strategije …, 2017: str. 3). 

 

Predlagana strateška vizija slovenskega turizma je: 

»Slovenija je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika 

in aktivna doživetja, notranji mir in osebno zadovoljstvo«. 

»Vizija slovenskega turizma je sestavljena iz več močnih in tržno usmerjenih ključnih 

elementov: zelena, butična … 

- Poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja. 

- Visoka kakovost doživetij za obiskovalce. 

- Občutek butičnosti med počitnikovanjem v Sloveniji« (Oblikovanje strategije …, 2017: 

str. 4). 

 

VSE DRUŽBE V RS 17.238,00 €                                         17.538,00 €               17.880,00 €               18.053,00 €               18.429,00 €               102,08

GOSTINSTVO 13.305,00 €                                         13.397,00 €               13.482,00 €               13.486,00 €               13.701,00 €               101,59

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 15.379,00 €                                         15.352,00 €               15.661,00 €               15.482,00 €               15.873,00 €               102,53

Dejavnost avtokampov, taborov 13.701,00 €                                         14.739,00 €               14.310,00 €               14.161,00 €               14.768,00 €               104,29

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 11.426,00 €                                         11.717,00 €               11.851,00 €               12.108,00 €               12.374,00 €               102,20

Strežba pijač 10.353,00 €                                         10.493,00 €               10.572,00 €               10.612,00 €               10.734,00 €               101,15

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti 17.369,00 €                                         16.881,00 €               16.911,00 €               17.189,00 €               17.528,00 €               101,97

Dejavnost igralnic 24.537,00 €                                         21.533,00 €               21.852,00 €               22.464,00 €               22.620,00 €               100,69

DEJAVNOST Leto  2012 Leto  2013 Leto  2014 Leto  2015 Leto  2016

VSE DRUŽBE V RS 0,88 0,46 2,37 4,26 7,80

GOSTINSTVO -10,87 -4,06 -9,43 0,00 3,65

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -12,07 -3,99 -10,18 -1,03 2,37

Dejavnost avtokampov, taborov 23,58 15,05 1,41 7,22 4,18

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi -5,37 -7,13 -8,85 8,62 11,20

Strežba pijač -16,03 -8,32 -11,32 -18,28 3,51

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti -10,25 -2,39 4,02 -2,96 -41,63

Dejavnost igralnic -36,02 -7,56 3,90 11,21 7,90
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V turističnih podjetjih ponekod ne želijo uporabljati znak Slovenije , ker zaradi oznake 

Slovenija dosegajo nižje cene. Strategija bo v prihodnosti dala poudarek na »Visoko vrednost 

tržne znamke – državne in turistične« (Oblikovanje strategije …, 2017: str. 4). 

 

V turističnih šolah premalo poudarjamo potrebo po ustvarjanju dodane vrednosti, ki bi 

omogočila boljše plače zaposlenim in višje posredne zaslužke v destinaciji. Ekonomska logika 

kaže potrebo po možnosti doseganja višjih cen, inovativnih produktov in možnosti uporabe 

naše naravne in kulturne dediščine. Na tej osnovi se mora zgraditi kakovostna znamka, ki bo 

omogočala trajnostno rast. 

Poslanstvo in cilji iz novo predlagane strategije: »V procesu oblikovanja strategije in 

izračunavanja scenarijev trajnostne rasti slovenskega turizma smo do sedaj oblikovali cilje 

kvantitativne rasti slovenskega turizma do leta 2021. Pri tem – ob upoštevanju strateških 

potencialov, poslanstvo slovenskega turističnega sektorja temelji na: 

- doseganju dolgoročne trajnosti z vplivom na gospodarsko, družbeno in okoljsko rast ter 

zaposlovanje, 

- (blaginja), 

- vključevanju poslovnih nalog in interesov malih in srednjih podjetij, velikih turističnih 

in neturističnih podjetij na slovenski turistični trg; 

- prizadevanju za dvig prepoznavnosti in imidža Slovenije v svetu« (Oblikovanje 

strategije …, 2017: str. 4). 

 

3 REŠITEV SKOZI DOBRO ZNAMKO 
 

 

Temeljni cilji v SRIPT – u Ključne usmeritve Strateško razvojno inovacijskega partnerstva 

turizem 2017 - 2022 - so vezani na cilje S4 Strategije pametne specializacije, področja »2.2.3 

Trajnostni turizem, in sicer so zadani naslednji cilji do leta 2023: 

Specifični cilji skladni s SPS: zvišati dodano vrednost v turizmu za 15%; - povečati energetsko 

učinkovitost v turističnih objektih za 20%; dvigniti raven znanja in kakovosti v slovenskem 

turizmu; povečati število hitro rastočih podjetij v turizmu z 29 v letu 2015 na 50 v letu 2021 

(glede na osnovo SURS)«. 

»Fokusno področje Znanje za dvig kakovosti v Strategiji pametne specializacije in drugih 

povezanih dokumentih se osredotoča na pet vsebin: izdelava internih standardov kakovosti, 

znamčenje osnovnih in tematskih turističnih proizvodov, storitveno oblikovanje, inovacijsko 

upravljanje in usposabljanje. Vsi predlogi projektnih idej in aktivnosti članov SRIPT so zajeti 

v naslednjih področjih: 1.) Turistični inovacijski center in Klinika za turistične storitve, 2.) 

Interni sistem kakovosti storitev, 3.) GT akademija, 4.) Platforma znanj in kompetenc in 5.) 

Znak kakovosti turizma« (Ključne usmeritve …, 2017: str. 2). 

Ana Roš iz Hiše Franko je najboljša kuharska mojstrica letošnjega leta na svetu po izboru 

akademije 50 najboljših restavracij na svetu (The World's 50 Best Restaurants). Končno je tudi 

Slovenija dobila kuharsko mojstrico, ki se je uspešno predstavila javnosti z znanjem, 

inovativnostjo, spremljanjem svetovnih trendov, da postane mednarodno prepoznavna. Ana 

Roš je visoko prepoznavna kakovostna znamka.  

Z jedmi iz okolice, ki so avtohtone, zna narediti kulinarični meni, ki ga uspe prodati za 

povprečno 100€. Končno je nekomu uspelo! 

Slovenija v letu 2017 dosega dobre rezultate na področju turizma. Nočitve presegajo povprečje 

EU. 

Slovenija velja kot varna destinacija, kar je v sedanjem času zelo pomembne element odločanja 

za dopust. Strateška lega in avtentična narava nam omogočata, da bomo lahko razvili vse svoje 
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potenciale na način, da bomo naš produkt pozicionirali v višji cenovni razred. Da bi se uspeli 

prodajati, z višjo dodano vrednostjo. 

Turistične delavce je treba naučiti, da dobro izdelan, dobro zasnovan, trajen, prestižen turističen 

proizvod, predstavlja koristi za goste. Dizajn mora biti še posebno dober, saj v turizmu veliko 

kupujemo z očmi. Pogosta napaka je, da se bo ponudba razlikovala od konkurenčne že samo 

zaradi poimenovanja ali novega znaka. Razlikovanje v očeh uporabnika dosežemo šele z 

oblikovanjem storitvene ponudbe, ki bo vsebovala pomembne koristi. Posebne izkušnje s 

turističnim proizvodom dosežemo skozi doživetje. Koristi proizvoda, ki jih doživetje prinaša 

gostom učinkovito posredujejo uporabnikom. 

»Po njej vas prepoznajo vaše stranke. Po njej se vaši izdelki razlikujejo od vseh drugih izdelkov. 

V njej so zajete vaše vrednote. Morda je vaše največje bogastvo«. 

Koncept, na katerem temelji intelektualna lastnina, je zelo jasen in nas spremlja že dolgo. Ne 

glede na to, kam gremo, povsod nas obkroža intelektualna lastnina. 

Samo misli ali zamisli ne štejejo, intelektualna lastnina opredeljuje in ščiti človekove inovacije 

in stvaritve. Znamke potrošnikom sporočajo izvor izdelkov. Z modelom je določen zunanji 

videz izdelka« (Osnovna dejstva o znamkah, 2016). 

 

3.1 LUKSUZNE STORITVE IN ZNAMKA 

 

Ob veliki želji, da ni stvari, ki je ne bi naredili za gosta, morajo hotelirji zagotoviti kakovostno 

storitev, to pomeni, da so na voljo vrhunske restavracije, fitnes, bazen, spa, osebni asistent 

(concierge), strežnik, varuška, sprehajalci psov ... Nekateri raziskovalci pravijo, da je merilo 

luksuza tudi visoka cena, npr. nad tisoč evrov na noč. 

Po mojih informacijah imamo v Sloveniji tri hotele z oznako 5* superior, kar je najvišja raven 

po slovenskem sistemu kategorizacije hotelov. Za zdaj sta to Hotel Kempinski Portorož in Hotel 

Aleksander v Rogaški Slatini ter v Ljubljani Intercontinental. Po opremi sta to gotovo najbolj 

luksuzna v Sloveniji. Pri opravljanju storitev pa smo včasih razočarani, saj so naša pričakovanja 

povsem subjektivna. Znamka ni vedno pojem luksuza. Ali imamo v Sloveniji na pretek sredstev 

za investicije v infrastrukturo in razvoj storitev, ki bi nam tako luksuzno turistično storitev 

omogočalo? 

V slovenskem prostoru je ena od rešitev kakovosten turističen proizvod s pomočjo lokalnega 

in inovativnega produkta. Taka storitev nam lahko omogoča višjo (ne visoko) ceno. Vsekakor 

pa mora biti produkt dovolj inovativen in dovolj kakovosten, da znamka lahko zagotavlja: 

- razlikovanje od konkurence, 

- zagotavljanje pravne zaščite, 

- dejavnik necenovne konkurence, 

- omogočanje višje cene, 

- opravljanje funkcije trženjskega komuniciranja, 

- vplivanje na povečanje tržnega deleža, 

- olajšanje segmentacije trga, 

- omogočanje ustvarjanje tesnejšega stika med proizvajalcem in porabnikom, 

- prispevanje k izgradnji podobe podjetja, 

- prinašanje ugleda podjetja, 

- krepitvi zvestobe kupcev. 

 

Dr. Maja Konečnik v svojih predavanjih navaja, da je: 

 

- Potreben razmislek, katera je tista značilnost(i), ki jo poudariti; 

- Blagovne znamke, ki bo našemu ciljnemu trgu zagotavljala, edinstveno doživetje; 

- Blagovne znamke morajo biti usmerjene v prihodnost; 
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- V ospredju so blagovne znamke, ki so v skladu s trendi na trgu; 

- Blagovne znamke morajo imeti zgodbe, ki omogočajo nadgradnjo.  

 

4 SQ – SLOVENSKA KAKOVOST 
 

 

Vsak tretji Slovenec med enakovrednimi izdelki raje kupi slovenskega. Znak kakovosti SQ 

podeljuje Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO). Priznava ga Evropska 

organizacija za kakovost (EOQ). Znak SQ lahko nosijo izdelki ali storitve, ki vsebujejo več kot 

50 odstotkov slovenskega znanja, vstopnega materiala ali drugih dokazano slovenskih delov. 

SQ podpira domač produkt, delovna mesta in s tem večjo trajnost; podpirajo uspešna podjetja, 

ki bodo še zaposlovala – torej bodo obstajala dolgoročno. Spodbuja izvoz – podjetij z znamko 

EOQ lahko pomagajo pri vstopu na tuje trge. Spodbuja dvigovanje kakovosti, saj v postopku 

certificiranja ugotavljajo možnosti za izboljšanje in podjetjem priporočajo, kje imajo priložnosti 

za razvoj. S tem pomagajo zniževati stroške nekakovosti. SQ obvladuje osnovne zahteve 

kakovosti in dokazano spremlja zadovoljstvo strank (Gunčar, 2016: str. 47). 

Gospodarske družbe s pravico do uporabe znaka SQ so v obdobju 2012–2014 dosegle 

šestodstotno letno rast prihodkov, medtem ko so vse družbe v Sloveniji v tem obdobju imele 

0,4-odstotno letno rast prihodkov. Leta 2013 so se prihodki v družbah s pravico do uporabe 

znaka SQ glede na prejšnje leto povečali za 5,68-odstotka, medtem ko so se prihodki v vseh 

družbah v Sloveniji za 2,02 odstotka zmanjšali.  

V gospodarskih družbah s pravico do uporabe znaka SQ se je število zaposlenih v obdobju 

2012–2014 povečalo za 2,9 odstotka, v vseh družbah v Sloveniji pa se je za 0,49 odstotka 

zmanjšalo (Bogataj, 2015). 

 

5 REŠITEV SQ – TURIZEM 
 

 

Glede na rezultate poslovanja slovenskih turističnih družb, glede na trende v turizmu bi bila 

lahko ena od rešitev kako poslovanje v turizmu izboljšati z uporabo in razvojem posebne 

znamke za slovenski turistični produkt. 

Turizem je panoga, ki mora vključevati v svoj produkt kopico sestavin, ki jih ima neka 

destinacija. Še posebno naj temelji naš turistični produkt na lokalnem – slovenskem in močno 

inovativnem. Z znanjem o kakovosti in odličnosti lahko v že obstoječem znaku SQ dosežemo, 

da bo produkt trajnosten. Zelo močen je trend turistov, ki si ogledujejo evropska mesta. Njihova 

želja po spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine nam daje možnost razvoja znamke SQ. 

Da bi se naša lokalna kulturna, zgodovinska in naravna dediščina, kot poseben kriterij vključila 

med kriterije za preverjanje produktov z znakom SQ- turizem. Tudi v bodoče jo bo potrebno 

preverjati na dve leti preverjati in sproti usposabljati uporabnike in presojevalce.  

Turistični SQ znak bi moral poleg kriterija lokalnega, kakovostnega in poslovno dobro delujoče 

organizacije, imeti tudi elemente kulturne in naravne dediščine, elemente inovativnosti in 

odličnosti z noto mednarodne prepoznavnosti. Orodja promocije, ki so danes zelo aktualna. 

 

6 ZAKLJUČEK 
 

 

Čeprav luksuz in cena delujeta v korelaciji, vendar pa se turistično gospodarstvo ne bi moglo 

otresti težav visokih stroškov financiranja in dela. Kako s čim manj vlaganj doseči čim boljšo 
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dobičkonosnost. ROE je že dlje časa težava slovenskega turizma. Nočitve rastejo, temu 

sorazmerno pa ne prihodki.  

Rešitev vidim v razvoju znamke slovenska kakovost SQ – turizem, ki bi pomenila lokalen, 

inovativen in odličen produkt. Kot tak lahko preko idej lokalnih posebnosti in razvoju kakovosti 

doseže, da pridemo do boljših zaslužkov brez velikih investicijskih vložkov. Primer takega 

znaka je SQ – slovenska kakovost, ki že zdaj omogoča osnovne značilnosti, ki bi ji turistični 

produkt razvijal. Po mnenju Dr. Maje Konečnik mora trženje predstavljati način razmišljanja 

vseh zaposlenih. 

Biti moramo dolgoročni, a vendar pripravljeni na kratkoročne spremembe. Poznati je potrebno 

osnove trženja. Bodimo drzni in usmerjeni v prihodnost, temelje pa nam morajo omogočiti 

preteklost in sedanjost. 

Z drznim, trajnostno naravnanim lokalnim produktom in sodobnim pristopi in orodji trženja 

dajmo našemu turizmu možnost, da doseže boljše rezultate s pomočjo vsebinsko nadgrajene 

znamke SQ – turizem. 
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Abstract 

Protected products are marketed at significantly higher prices and in the minds of consumers 

they induce the idea of top quality or special properties. In the territory of Vojvodina, they are 

produced in protected areas that have a pronounced geological, biological, ecosystem and/or 

landscape diversity and which are significant as habitats of wild plants, animals and fungi. The 

subject of the work is the protected products of animal origin and the potentials of the protected 

areas of Vojvodina in the function of tourism development and profit making. Accordingly, the 

task is to investigate already protected products, but also products that can be protected, as 

well as the importance of protection. The aim of the paper is to find out what products have the 

protected designation of origin and what products could be protected, such as various 

agricultural, food and gastronomic products from meat of cattle for slaughter, poultry, game, 

fish and milk, all from the perspective of sale in tourism. 

Keywords: meat, quality, gastronomy, food, hospitality industry, protected area 
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1 INTRODUCTION 
 

 

In the last few years, intellectual property rights in the Republic of Serbia have received 

considerable attention in the legislative sense, so the regulations in this field are in the process 

of harmonization with international and European legislation. Goods and services marked with 

a geographical indication are sold at significantly higher prices and, in the minds of consumers, 

they induce the idea of top quality or special properties, which such products, normally have 

(Marković, 2000: p. 210; Tesanovic, Koprivica, 2007: p. 221; Miladinović et al., 2013: p. 1820). 

The legal guarantee of the geographical origin of food and other products is extremely 

profitable, not only for the producer, but also at the national level, and it has a great importance 

for the sale of products in tourism.  

The legal protection of the designations of geographical origin represents the developmental 

opportunity of the economy of Vojvodina, bearing in mind that this is a predominantly 

agricultural region. Exploiting this export and developmental opportunity would create 

conditions for a better life in the rural areas, thus enabling the survival of households 

(Manigodić, Manigodić, 2008: p. 11). Some of the prominent producers of authentic products 

are located in the territory or in close proximity to protected areas (abbreviated PA) primarily 

special nature reserves (abbreviated SNR). 

Protected areas are areas that have a pronounced geological, biological, ecosystem and/or 

landscape diversity and are important as habitats of wild plants, animals and fungi. Such rare 

natural oases with preserved geo-, bio- and landscape diversity become part of the tourist offer, 

which also requires the organization of the provision of food and beverage services. Such 

services complement their experience of the visited area regardless of the very motive of the 

visit, where an important factor is the diversity and authentic offer of food (but also beverages) 

prepared exclusively from foodstuffs from these areas (Kalenjuk et al., 2016: p. 499). Products 

from these areas can find their place in the list of protected products and as such, they are sold 

at a significantly higher price. 

Because of the natural values and the presence of rare wild species, PAs are in a growing focus 

of tourists, so the number of visitors to PAs has a growth trend (McCool and Spenceley, 2014: 

p. 2). It is anticipated that the high number of visitors will continue in the coming period. By 

visiting PA, visitors are given the opportunity to get acquainted not only with natural values 

but also with cultural heritage, which makes each destination more authentic and allows tourists 

to get unforgettable, synergistic experiences. Regardless of the reason for the visit, food is an 

integral part of the tourist offer and completes the perception of the destination itself (Banjac et 

al., 2016a: p. 502). 

The subject of the work is the protected products of animal origin and the potentials of PA 

Vojvodina in the function of tourism development and profit making. Accordingly, the task is 

to investigate already protected products, but also products produced in PAs. The aim of the 

paper is to provide answers to the following research questions: What products have the 

protected designation of origin? And what products could have the potential for the protected 

designation of origin with PA? 

 

2 SIGNIFICANCE AND CONDITIONS OF PROTECTION OF 

PRODUCTS 
 

 

With the mediation of the Institute for the Protection of Intellectual Property of the Republic of 

Serbia (www.zis.gov.rs) and the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of 
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the Republic of Serbia (www.minpolj.gov.rs), and according to the established criteria, 

geographical indications are assigned ("Sl. glasnik RS", No. 18/2010) concerning: designation 

of origin (PDO) and protected geographical indication (PGI). The designation of geographical 

origin consists of the name of the place or geographical area of the product that is marked by 

the designation and the name of that product (Manigodić, Manigodić, 2008: p. 9). 

Designation of origin is the geographical name of the country, region, or locality, indicating the 

origin of the product, whose quality and specific properties are exclusively or substantially 

conditioned by the geographical environment, including natural and human factors, and whose 

production, processing and preparation are generally carried out on specific restricted area. 

The geographical indication is an indication that identifies a particular product as a product 

originating in the territory of a particular country, region or locality from that territory, where 

a certain quality, reputation or other product characteristics can be essentially attributed to its 

geographical origin and whose production and/or processing and/or preparation take place in a 

specific restricted area ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010). 

The geographical term within geographical indication may be a locality (mountain, forest, 

island, settlement, etc.) or a region (area, district, province, etc.), and in some rare, cases, as 

Besarović notes (2005) it can be a country (Besarović, 2005: p. 226). The subject of protection 

can be goods or services. Goods may be natural (e.g. mineral water), agricultural (e.g. cabbage), 

food (e.g. Kulen), industrial (e.g. steel) or domestic product (e.g. rug). The most common 

services which are marked with geographical indications are health and hunting tourism 

services. In order to obtain legal protection for the designation of a geographical origin, it is 

necessary to fulfill the prescribed conditions. The basic requirement is that goods and services 

must really come from a geographical area designated as a geographical indication. 

Geographical area of goods and services is determined according to where the production, 

preparation and processing of products have been realized. This does not mean that in terms of 

those products whose quality and special properties are exclusively or substantially conditioned 

by the human factor of a geographical environment, raw materials can not originate from other 

geographical area. This condition also applies to the names of origin and to geographical 

indications. The other conditions apply to both, designation of origin and protected 

geographical indication. A product from a given geographical area must be characterized by 

higher quality and different properties in relation to the quality and properties of the same 

products originating from another territory. Marković (2007) states that there must also be a 

causal link between the qualitative characteristics of goods or services and the geographical 

area from which goods or services originate. In that sense, it is necessary that natural factors 

and/or social assumptions (fostering traditional craft skills, knowledge of traditional 

technology) are decisive for achieving the specific qualitative characteristics of goods or 

services referred by geographical indication (Dragojević, 2005: p. 101; Marković 2007: p. 209). 

It is important to emphasize that products marked with a protected designation of geographical 

origin induce in the mind of consumer/tourist the idea of top quality or special properties. 

Therefore, without the risk for survival in a competitive fight, they are sold at higher prices. In 

addition to market participants, legal protection of geographical indications is in the interests 

of consumers as well as the national economy (Miladinović, Varga, 2011: p. 339).  

 

3 METHODOLOGY 
 

 

The first part of the research related to protected products and the overview of their 

characteristics in production in the whole A.P. Vojvodina (abbreviated APV). 

The second part of the research was conducted in 18 PAs located in the territory of APV: NP 

“Fruška gora”, SNR “Deliblatska peščara”, SNR “Obedska bara”, SNR ,”Okanj bara”, SNR 
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“Ludaško jezero”, SNR “Carska bara”, SNR “Gornje Podunavlje”, SNR “Koviljsko-

petrovaradinski rit”, SNR “Pašnjaci velike droplje“, SNR “Slano Kopovo”, SNR 

“Karađorđevo”, SNR “Zasavica”, SNR “Selevenjske pustare”, SNR “Titelski breg” , SNR 

“Ritovi donjeg Potisja”, SNR “Kraljevac” and SNR “Bagremara” and landscape of exceptional 

distinction “Vršaške planine”. 

In the first part of the research, data was collected at the table. Publicly available data, which is 

owned by the Institute for Protection of Intellectual Property, has been analyzed for products 

protected in the territory of APV by mid-2017 (www.zis.gov.rs). Only the products of animal 

origin were selected for research purposes. 

For the purposes of data collection, the second part of the research included a field survey, 

personal insight and interview with the persons responsible for these areas in order to obtain 

data on potential products which, due to their specificity, could be protected and as such offered 

to visitors at a significantly higher price. 

 

4 RESULTS AND DISCUSSION 
 

 

4.1 ANALYSIS OF PROTECTED PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN IN 

VOJVODINA  

 

As Manigodić and Manigodić (2008) state, legal protection of the designations of geographical 

origin represents the development opportunity of the economy of the Republic of Serbia, 

bearing in mind that this is a predominantly agricultural land. In the Institute for Intellectual 

Property of the Republic of Serbia (www.zis.gov.rs) by mid-2017, 17 products received 

designations of geographical origin in the territory of Vojvodina (Banjac et al., 2016b: p. 504). 

Vojvodina is an agricultural region with a prominent culture of consumption of meat, milk and 

their products. It has 7 products with protection of animal origin from PA, they are described 

in the next part. 

 

4.1.1 Spicy sausage Kulen from Srem (designation of origin, protected in 1992) 

 

Protected Srem Kulen is produced from meat of pigs of category 1 (85%) and solid fat (15%) 

of pigs weighing 120 kg - 150 kg. During the production, the following are added: kitchen salt 

(2.6%) and cayenne pepper (1.5%). Bowels are filled with chopped and spiced meat forming 

sausages with diameter 10 - 11 cm, weight 1,6 kg - 1,8 kg. Sausages are dried by “cold” smoke 

at 18°C for five days, after which they are subjected to the maturation process for up to 60 days. 

The total process of production lasts 65 days, when the sausage loses 45% of the mass mase 

(Study on protection of geographical origin of Kulen from Srem, 1992: p. 4). Production of 

Kulen is related to the territory of NP “Fruška gora”, SNR “Zasavica”, SNR “Obedska bara” 

and SNR “Koviljsko - petrovaradinski rit”. 

 

4.1.2 Home made sausage from Srem (designation of origin, protected in 1992) 

 

In the production of home sausage from Srem, pork meat of the first category (70%) and loin 

bacon (30%) of pigs weighing 120 kg - 150 kg are used. During the production, sugar (0.4%), 

nitrite (2.6%) and spices: pepper, kitchen salt and cayenne pepper (1.3%) are added. Bowels 

are filled with chopped and spiced meat forming sausages with diameter 34 - 36 mm. Sausages 

are smoked for 48 hours at a temperature of 20°C to 22°C, after which they are subjected to a 

maturation process for up to 16 days. The total production process lasts 17-18 days, when the 

sausage loses 35% of the mass (Study on protection of geographical origin of sausage from 
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Srem, 1992: p. 3). Home made sausage from Srem, as well as Kulen, is by decision, on the PA: 

NP “Fruška gora”, SNR “Zasavica", SNR “Obedska bara” and SNR “Koviljsko - 

petrovaradinski rit”. 

 

4.1.3 Salami from Srem (designation of origin, protected in 1992) 

 

In the production of Srem salami, pork (50%) and beef (30%) meat of category 1 and lion bacon 

(20%) of adult pigs and cattle are used. During production, nitrates (2.8%) and spices: pepper, 

cardamom, ginger, nutmeg, garlic (0.38%) are added. Collagen shells of 55 mm diameter are 

filled with chopped and spiced meat. Sausages are smoked for 48 hours at a temperature from 

20°C to 22°C, after which they are subjected to a maturation process for up to 42 days. After 

the total process, salami lose 4% of the mass (Study on the protection of the geographical origin 

of salami from Srem, 1992: p. 4). Srem salami is suppressed from production, but according to 

the decission, its production is related to the PA of the same area as in the previous products. 

 

4.1.4 Carp from Ečka (designation of origin, protected in 2014) 

 

Carp from Ečka in breeding grounds has been formed through a very long natural selection and 

reproduction in a specific environment in the area of SNR “Carska bara”. The body of the carp 

from Ečka is elongated, strongly and laterally flattened. The fish has a very small head and a 

wide rounded hull. Its color is dark-yellow green on the back, and golden-yellow on the side, 

to the light yellow on the abdominal side. In ponds it is grown up to a maximum weight of 5 

kg. Meat of carp from Ečka is light pink. Taste and smell are typical for carp meat, without 

smell and taste of sludge. The protein content is minimum 17%, fat up to 5% and mineral matter 

is from 1% to 1.5%. The energy value is about 100 kcal/100g. Meat is a rich source of vitamins 

of A, B and D groups, as well as magnesium, phosphorus, iodine and fluorine. Carp from Ečka 

is distributed on the market alive, placed in appropriate pools, with unlimited shelf life while 

alive (Decision on the protection of the geographical origin of Carp from Ečka, 2014: p. 1).  

 

4.1.5 Cheese from Sombor (designation of origin, protected in 2013) 

 

Sombor cheese is a product that is obtained from full-fat cow’s milk. It is characterized by light 

golden to white colour and a light smell of lactic acid. It has a pleasant taste that resembles 

walnuts, compact dough and soft consistency (Decision on the protection of the geographical 

origin of cheese from Sombor, 2013: p. 1). Because of its authentic packaging and the place of 

maturation in a wooden canikin, it is called a cheese from a vat. It is hardly accessible in the 

market, and from the aspect of the specificity of the place of production, it is obtained in the 

territory belonging to the SNR „Gornje Podunavlje“ and there is also the Biosphere Reserve 

“Bačko Podunavlje”. 

 

4.1.6 Ham from Vršac (designation of origin, protected in 2014) 

 

Ham from Vršac is a dry meat product that is obtained from hams, it has oval form and is 

without pressing during drying, which gives it a specificity. It comes from white meaty pigs, 

weighting from 130 kg to 200 kg and older than 1 year. It has a mild note of smoke, garlic and 

aromatic herbs, and it is produced in the area of Vršac, Bela Crkva, Plandište and Alibunar 

(Decision on protection of geographical origin of ham from Vršac, 2014: p. 1) belonging to the 

landscape of exceptional distinction “Vrške planine” and SNR “Deliblatska peščara”). 
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4.1.7 Kulen sausage Lemeški (designation of origin, protected in 2014) 

 

Lemeški Kulen belongs to a group of fermented dry sausages. It is produced from chopped meat 

(6 mm - 8 mm) of meaty breeds of pigs weighing over 150 kg. The production uses meat of 

hams, shoulders and neck, without fat and connective tissue. Sausages are placed in a bowel 

and seasoned with salt (2% - 2.5%) and Lemeš’s red pepper (3% - 4%). The smoking and drying 

process lasts about 6 months. It is produced in the area of the municipality of Svetozar Miletić 

(Decision on protection of geographical origin of lemeški kulen, 2014: p. 1) belonging to the 

Biosphere Reserve “Bačko Podunavlje”. 

 

4.2 ANALYSIS OF POTENTIAL PRODUCTS FROM PROTECTED AREAS OF 

VOJVODINA 

 

Personal insight into the offer and conducting interviews among the employees of the 

management of PAs showed that only two managers in the APV had hospitality facilities owned 

by them that offer authentic specialties and products that can be used in tourism, such as: Nature 

Conservation Movement Sremska Mitrovica managed by SNR “Zasavica” and “Ečka” fishing 

farm based in Lukin Selo and managed by SNR “Carska bara”. 

Zasavica and Carska bara are the most visited PAs in the APV. Over the past 5 years, Zasavica 

has been visited by over 220 000 people (only in 2012 it had 80.000 visitors when the World 

of Dinosaurs was set) and Carska bara about 70 000. 

SNR “Zasavica” is known for breeding special breed of Mangalica pigs, whose meat has a good 

nutritional composition, and significant economic opportunities are created through the 

production of traditionally produced fermented sausages (Zekić et al., 2011: p.61) and other 

meat products, as well as through production cheese from milk of donkeys grown in this 

reserve, which is perhaps the most expensive cheese in the world (1 kg = 1.000 euros). These 

are all elements that make the reservation a significant destination in the development of 

selective forms of tourism in which food sales can make a significant contribution. 

Zasavica has a simple hospitality facility that offers a standard but rather authentic offer, such 

as Podolian cattle goulash, Mangalica goulash, donkey meat goulash, bacon, Kulen and 

sausages produced by them. 

Unlike Zasavica, Carska bara has a national restaurant specializing in the preparation of fish 

and game, with an emphasis on fish that is grown in their ponds. As a specialty they emphasize 

to their visitors catfish with truffles and perch with vegetables. 

Carp from Ečka, which has protection of origin, that guarantees its nutritional quality. The 

standard gastronomic offer consists of specialties characteristic of Vojvodina cuisine along the 

Imperial fish soup, larded and smoked carp, fish burgers, fried and roasted fish and the like 

(Kalenjuk et al., 2016: p. 500). 

Through interviews with PA managers, it becomes clear that one of the main reasons why they 

avoid the production of food is the lack of money to engage additional skilled labor and 

“ineffectiveness”. What is certain, as can be seen from the cases of Zasavica and Carska bara 

is that they do not recognize the possibility and chance of earnings and do not see the link 

between the offer of food and drinks and the increase in the number of visitors to PAs, which 

can bring them extraordinary profit (Kalenjuk et al., 2016: p. 500).  

Local foods that are labeled with geographical indication are considered to be a significant 

segment of the sustainability of a region: it gives authenticity to the destination, it affects the 

strengthening of the local economy and ensures ecological infrastructure growth (Gerrie et al., 

2008: p. 110), but it is still not sufficiently recognized by the employees and the local 

population. 
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In 2017, Bačko Podunavlje was proclaimed by UNESCO for the Biosphere Reserve in Serbia. 

It is part of the “European Amazon”, which is one of the most well-preserved wetlands on the 

entire Danube. In this area, there are some nature reserves that represent a potential for their 

development (McCool and Spenceley, 2014: p. 2). In this area, animals are grown on the ground 

that belongs to the first class land in Europe, which is reflected in the quality of the products 

that are further produced. 

The area is located along the 70 km river channel of the Danube, which represents a significant 

tourist road, but also the habitat of a large number of fish offered on the menu of surrounding 

hospitality facilities. In the area of the reserve there is a large number of authentic hospitality 

facilities, such as restaurants near rivers (sr. čarde) and farms, typical of the Pannonian Plain 

and the Danube River area, whose offer is based on fish and game dishes, which can be found 

on the list with protected designation of origin (Banjac et al., 2016a: 504). 

Small and medium-sized producers of agricultural, food and gastronomic products are a key 

factor in the process of protecting and raising the quality standards of their products that are 

produced on PAs. For the sake of rural development and sustainability, all producers of a certain 

area are associated in protecting designation of origin of a particular product and in this affects 

the establishment of quality that allows higher price of products than otherwise. The overall 

benefit would be seen in the sale of products to foreign visitors of these areas who are looking 

for unique gastronomic experience and recognize the importance of the protected designation 

of origin from this area. 

 

5 CONCLUSION 
 

 

Vojvodina has a small number of protected products. Among them are some whom have 

protection but are not present on the market (Srem salami, Sombor cheese). Each PA has the 

potential to grow certain species of animals that should not disturb the natural features, and 

which have importance to human nutrition and through adequate processing they can represent 

significant authentic products. Authentic protected products represent potential for profit 

making in the region, but primarily affect the sustainable development of local communities. 

Currently protected products in Vojvodina originate from PA, however, their number and offer 

is still inadequate in relation to the total potential of the region. Protected products could include 

a much greater range of products from meat of cattle for slaughtering, poultry, game, fish and 

milk produced in a variety of conventional ways, which may be interesting to tourists who visit 

these areas. 
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Povzetek 

Med različnimi panogami velja turizem za eno izmed tistih, ki zgodovinsko beleži stabilno in 

konstantno rast, kar si je zaradi tehnološkega razvoja, globalizacije in vse cenejših transportnih 

poti ob hkratni rasti števila ljudi z zadostnimi dohodki, moč obetati tudi v prihodnje. Kljub temu 

je turistična ponudba še vedno precej razdrobljena in kompleksna, kar pojasnjuje potrebo po 

raznovrstnih posrednikih in drugih deležnikih, ki skrbijo za izvedbo turističnih prenočitev, 

transporta, prehrane, ogleda znamenitosti ter druge povezane ponudbe. Usklajevanje in 

sodelovanje raznovrstnih ponudnikov ter nepopolne informacije o gibanjih, preferencah in 

značilnostih uporabnikov turističnih storitev navkljub vpeljavi informacijske in komunikacijske 

tehnologije še vedno pušča odprte številne možnosti za zvišanje učinkovitosti poslovanja 

podjetij v tej panogi. Ker pa je zaradi številčnosti in raznolikosti deležnikov nerealno 

pričakovati, da bo na srednji rok možno poenotiti in centralizirano zbirati, standardzirati, 

obdelovati in posredovati informacije z namenom učinkovitejšega sodelovanja, je smiselno 

poseči po drugih metodah, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje z omejenimi resursi. Ena 

izmed tovrstnih metod je lahko uporaba algoritmov strojnega učenja, kar bomo tudi predstavili 

in prikazali na primeru. 

Ključne besede: učinkovitost poslovanja, strojno učenje, predvidevanje povpraševanja 

 

Abstract 

Tourism as an industry has historically been growing steadily and constantly, and this trend 

will probably continue, especially due to development of technology, globalization, cheaper 

transportation and growing number of world population that can afford to travel. But due to 

the fragmentation and complexity of the tourist offer, various intermediaries are needed, which 

help providing accomodation, transportation, food, tourist attractions, and other related 

services. Managing and collaboration of different providers and incomplete information about 

numbers, preferences and characteristics of tourists (in spite of ICT in use) offers many 

possibilities for increasing the business efficiency. Since it is not realistically probable to 

standardize and centralize collection, processing and providing of the data (with the aim of 

business optimization) in the medium term, it is worthwhile to explore other methods, which 

provide more efficient use of company's limited resources. One possibility that will be explored 

and applied to a real-life example in this article is machine learning.  

Keywords: business efficiency, machine learning, demand prediction 
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1 UVOD 
 

 

Turistična panoga predstavlja pomembno ekonomsko dejavnost tako v Sloveniji, kot tudi v 

mnogih drugih državah. Zgodovinsko je doživljala konstantno in zanesljivo rast zaradi več 

dejavnikov. V prvi vrsti je tehnološki napredek bistveno pocenil prevoz, liberalizirala se je 

politika držav glede turističnih obiskov, po drugi strani pa se je vztrajno večalo tudi število 

svetovnega prebivalstva, katerega dohodki jim to omogočajo. Vsi navedeni dejavniki kažejo 

podoben trend tudi v prihodnje, zato se naložbe v ta sektor gospodarstva krepijo, vzpostavljajo 

se novi poslovni modeli usklajevanja ponudbe in povpraševanja, posledično pa se zaostruje 

konkurenca tako med državami ter regijami in podjetji v tej panogi. Pojavljajo se tudi nova 

podjetja, ki skušajo premostiti raznolikost in posledično razdrobljenost številnih podjetij (od 

ponudnikov prenočitev, prevozov, kulturnih in drugih ponudnikov, turističnih agencij, itd.), ter 

izboljšati določen segment učinkovitosti poslovanja. V kolikor uspejo, del dodane vrednosti 

prenesejo na uporabnike teh storitev (ponudnike in povpraševalce), čim večji delež pa si skušajo 

prisvojiti sama. Zato imajo tudi posamezna podjetja interes razvijati lastne modele za višanje 

učinkovitosti in dodane vrednosti, da ne bi postala preveč odvisna od prej omenjenih 

posrednikov.  

 

2 OPTIMIZACIJA POSLOVANJA V TURISTIČNI PANOGI 
 

 

Gibanje in značilnosti turistov so ključni dejavnik, ki posledično vpliva na načrtovanje, 

organizacijo in izvedbo dejavnosti v podjetjih, zato slednja skušajo problem razdrobljenosti in 

individualne nepreglednosti le-teh rešiti z različnimi informacijskimi rešitvami, s katerimi 

skušajo oblikovati optimalno (Symington, 2017): 

 trženjsko in v tem okviru tudi cenovno politiko,  

 obravnavo strank na prodajnih mestih,  

 rezervacijsko politiko (za vstopnice, prenočitvene zmogljivosti, prevoz, itd.), 

 upravljanje z resursi, s katerimi razpolagajo, 

 spremljanje in vodenje financ ter računovodstva, 

 vodenje zalog in nabave, itd. 

 

Informacijske rešitve, ki jih podjetja uporabljajo, so različno kompleksne, večini pa je skupno 

to, da je stopnja integracije z informacijskimi sistemi partnerjev še relativno nizka (npr. v 

primerjavi z dobavnimi verigami v avtomobilski industriji, ipd.). To je eden izmed razlogov, 

da je izjemno težko zgraditi sistem, ki bi pridobival podatke o ključnih kazalnikih (kot je npr. 

obseg povpraševanja po kapacitetah v danem obdobju) strukturirano in standardizirano 

(Abrahams, 2006: str. 15). Tipičen primer je npr. oblikovanje cenovne politike, ki je ključna za 

maksimiziranje izkoristka kapacitet in prihodkov ter dobička podjetja, vendar jo v mnogih 

hotelih in drugih podobnih podjetjih vodstva pripravljajo na podlagi osebnih izkušenj, intuicije 

in na podlagi podatkov, ki pa niso vedno zadosti ažurni, pravilni ali natančni.  

 

V naslednjem poglavju bomo predstavili strojno učenje kot možno rešitev, ki lahko nadgradi 

ali nadomesti trenutne metode napovedovanja ključnih vhodnih podatkov, ki so pomembni za 

uspešno optimizacijo poslovanja. 
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3 STROJNO UČENJE 
 

 

Razvoj in konvergenca informacijske in komunikacijske tehnologije sta pripeljala do točke, ko 

ljudje z vse pogostejšo uporabo interneta na vse več področjih za seboj puščamo množico sledi 

in podatkov. Podjetja, ki zbirajo te podatke imajo tako možnost z uporabo naprednih algoritmov 

iz teh podatkov izluščiti vzorce (npr. obnašanja obiskovalcev oz. gostov) ter tako priti do 

informacij, ki jim lahko pomagajo sprejemati boljše odločitve (Witten in sod., 2017: str. 4). 

Težava pri ogromnem obsegu raznovrstnih podatkov je ta, da morda niti vnaprej ne vemo, kako 

so podatki med seboj povezani, kar nam preprečuje, da bi pripravili algoritme odločanja 

vnaprej. Tu pa nam lahko pomagajo različni algoritmi strojnega učenja, katerih skupna lastnost 

je, da so se sposobni sami »naučiti«, kateri vhodni podatki naj pripeljejo do katerih izhodnih, 

ki bodo veljali za pravo oz. najbolj verjetno rešitev. Pridevnik »strojno« je izrazu dodan zato, 

ker se tovrstni algoritmi izvajajo na računalnikih, ki pa so šele v zadnjih letih postali dovolj 

močni za te operacije. Pri nekaterih vrstah strojnega učenja so lahko vzročno-posledične 

povezave, do katerih je prišel algoritem strojnega učenja, tako zapletene, da jih človek težko 

razume, zaradi česar se ponavadi njihovo uspešnost preverja s testiranjem, ki sledi fazi učenja, 

in s katerim izmerimo učinkovitost in natančnost algoritma.  

 

Tudi sam razvoj algoritmov strojnega učenja zahteva visok nivo matematičnega in statističnega 

predznanja, ki ga srednja in majhna podjetja (ki jih je v turistični panogi večina) nimajo. Po 

drugi strani pa so se z razvojem področja strojnega učenja pojavile programske knjižnice, ki 

vsebujejo že pripravljene algoritme strojnega učenja, ki jih je nato moč prilagoditi, nastaviti in 

uporabiti, pri čemer je ključno predvsem vedeti, za katere vrste problemov je kateri izmed 

algoritmov primeren, ter kako jih nastavljati. Ta nivo pa je načeloma dosegljivejši tudi manjšim 

podjetjem – kar bomo ponazorili v naslednjem poglavju. 

 

4 PRIMER UPORABE ALGORITMA STROJNEGA UČENJA 
 

 

Za ilustracijo bomo na konkretnem primeru pokazali minimalni program, ki uporabi eno izmed 

metod strojnega učenja, in sicer k-najbližjih sosedov (v angleščini: k-Nearest Neighbours, oz. 

krajše: k-NN). (Druge metode so npr. še: Bayesov klasifikator, odločitvena drevesa, metoda 

podpornih vektorjev, umetna nevronska mreža, bagging, boosting, naključni gozdovi, idr.) 

 

4.1 OPIS PROBLEMA 

 

Kot omenjeno je ključni namen uporabe strojnega učenja ta, da iz množice podatkov odkrijemo 

vzorce, ki jih lahko uporabimo pri (poslovnem) odločanju, z namenom optimalne razporeditve 

razpoložljivih virov. Vzemimo za primer hotel, ki si želi pridobiti čim več gostov. Pomemben 

delež gostov išče in izbira med več hoteli na spletni strani, kjer si lahko preberejo osnovne 

podatke o hotelu, ter mnenja ljudi, ki so v hotelu že prenočili. (Primeri takšnih strani so lahko 

npr. Trivago, Booking, TripAdvisor, idr.) Hotelu je v interesu, da ga čim več ljudi oceni s čim 

višjo oceno, saj mu višja povprečna ocena omogoča hitrejšo zapolnitev prostih prenočitvenih 

kapacitet, kakor tudi postavljanje višjih cen zanje. Za namene prikaza delovanja strojnega 

učenja bomo uporabili zbrane podatke (Lichman, 2013) s spletne strani TripAdvisor, ki je ena 

vodilnih na področju zbiranja mnenj in ocenjevanja hotelov in drugih podjetij s področja 

turizma, in sicer je zbirka objavljena na UCI Machine Learning Repository (Moro in sod., 

2017). 
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Zbirka vsebuje 20 kvantitativnih in kvalitativnih podatkov (značilnosti) o 504 posameznih 

(anonimiziranih) uporabnikih strani TripAdvisor, ki so podali oceno o enem izmed hotelov v 

Las Vegasu v letu 2015. O vsakem uporabniku so zbrani naslednji podatki:  

- država izvora, 

- število komentarjev, 

- število komentarjev o hotelih, 

- ocena kakovosti komentarjev drugih uporabnikov, 

- uporabnikova ocena hotela, 

- trajanje gostovanja v hotelu, 

- vrsta gosta, 

- ali ima hotel bazen, 

- ali ima hotel fitnes, 

- ali ima hotel teniško igrišče, 

- ali ima hotel spa, 

- ali ima hotel internet, 

- ali ima hotel brezplačen internet, 

- ime hotela, 

- število zvezdic hotela, 

- število sob v hotelu, 

- kontinent, od koder izvira uporabnik, 

- število let članstva, 

- mesec, ko je bil objavljen komentar in 

- dan v tednu, ko je bil objavljen komentar. 

 

Naš cilj je z uporabo strojnega učenja ugotoviti, kakšno oceno lahko pričakujemo (v zgornjem 

seznamu je ta podatek označen s krepko pisavo), da bo uporabnik podal, če vemo, kakšni so 

njegovi ostali podatki iz zgornjega seznama.  

 

4.2 IZVEDBA STROJNEGA UČENJA NA PRIMERU 
 

Podatki, ki smo jih pridobili s prej omenjene strani, so shranjeni v CSV datoteki, ki jo lahko 

odpremo z Excelom ali drugim podobnim programom (Slika 1). 
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Slika 1: Izpis CSV datoteke s podatki v Excelu (vir: lasten) 

 

Ker izbrani algoritem za strojno učenje sprejema kot vhodne podatke le števila, je potrebno vse 

vrednosti, ki so tekstovne, spremeniti v številčne. Pri tem gre za preprosto zamenjavo – npr. pri 

vrsti gosta spremenimo »Business« v »1«, »Couples« v »2«, itd. Na koncu ta list shranimo nazaj 

v CSV obliko. 

 

Nato bomo z uporabo programskega jezika Python (in interaktivnim orodjem Jupyter), ter z 

dodatno nameščenimi knjižnicami (Numpy, Pandas, Scipy, Sklearn in Mglearn) izvedli 

naslednje začetne ukaze, s katerimi jih aktiviramo (Müller in sod., 2017: str. 12): 

 
import numpy as np 

import pandas as pd 

import mglearn 

from IPython.display import display 

 

Nato naložimo CSV datoteko (npr. da je shranjena kot labeled_data.csv): 

 
df = pd.read_csv('labeled_data.csv', sep=';') 

 

Kot omenjeno, so v tabeli 504 zapisi o uporabnikih, ki so podali oceno. Strojno učenje poteka 

v dveh fazah, najprej je faza učenja (v angleščini »train«), sledi ji faza testiranja (v angleščini 

»test«), na koncu pa lahko algoritem uporabimo za izračun napovedi (v angleščini 

»prediction«). V fazi učenja bomo algoritmu dali podatke o uporabnikih in tudi že rešitev 

(njihovo oceno hotela). V fazi testiranja poskuša algoritem na podlagi manjšega vzorca 

podatkov sam ugotoviti ciljno vrednost (v našem primeru torej oceno, ki jo je uporabnik podal 

hotelu). V tej fazi lahko tudi izvemo, kakšna je natančnost algoritma – in sicer je to izraženo v 

odstotku, ki ponazarja, v koliko primerih mu uspe pravilno napovedati ciljno vrednost. Z 

naslednjim ukazom zbirko 504 zapisov samodejno razdelimo med podatke za učenje (X_train, 

y_train), ter podatke za testiranje (X_test, y_test). Program jih bo razdelili naključno in 
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samodejno. Spremenljivki X_train in X_test vsebujeta vse zapise o značilnostih uporabnikov, 

y_train in y_test pa vsebujeta ciljne vrednosti. 

 
from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df.loc[:, 

df.columns != 'Score'], df['Score'], random_state=0) 

 

Nato uvozimo še algoritem strojnega učenja imenovano »k-najbližjih sosedov« in ga 

uporabimo: 

 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1) 

knn.fit(X_train, y_train) 

 

Sedaj lahko ta algoritem uporabimo za napoved, kako bo verjetno ocenil hotel uporabnik, o 

katerem imamo vse ostale podatke – in sicer vzemimo za primer: 

 

- država izvora: UK, 

- število komentarjev: 20, 

- število komentarjev o hotelih: 5, 

- ocena kakovosti komentarjev drugih uporabnikov: 2,  

- trajanje gostovanja v hotelu: dec-feb, 

- vrsta gosta: družina, 

- ali ima hotel bazen: NE, 

- ali ima hotel fitnes: DA, 

- ali ima hotel teniško igrišče: NE, 

- ali ima hotel spa: NE, 

- ali ima hotel internet: DA, 

- ali ima hotel brezplačen internet: DA, 

- ime hotela: Circus Circus Hotel & Casino Las Vegas, 

- število zvezdic hotela: 3, 

- število sob v hotelu: 3773, 

- kontinent od koder izvira uporabnik: Evropa, 

- število let članstva: 5, 

- mesec ko je bil objavljen komentar: julij, 

- dan v tednu, ko je bil objavljen komentar: sobota. 

 

Z ustreznimi številčnimi oznakami za tekstovne vrednosti, vnesemo naslednje ukaze: 

 
X_new = 

np.array([[46,20,5,2,1,3,0,1,0,0,1,1,3,30,3773,3,5,7,6]]) 

 

prediction = knn.predict(X_new) 

 

print(prediction) 

 

In izpiše se ocena 4.  
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5 SKLEP 
 

 

Na podlagi vzorca ocenjevalcev algoritem sklepa, da bo uporabnik z zgoraj omenjenimi 

lastnostmi oz. značilnostmi podal izbranemu hotelu oceno 4. S tovrstno analizo lahko podjetje 

zgodaj odkrije goste, ki bi hotel utegnili oceniti z nizko oceno in se zanje potrudi na tistih 

področjih, ki najbolj vplivajo na to, da bodo izkušnjo s hotelom ocenili bolje. Po drugi strani pa 

lahko s prepoznavo obiskovalcev, ki bodo s hotelom verjetno zelo zadovoljni, slednje 

spodbudijo, da svojo oceno objavijo. Na ta način bi dosegli višjo povprečno oceno in posledično 

višjo stopnjo zasedenosti ter višje cene za svoje storitve. 

 

Z aplikacijo enega izmed algoritmov strojnega učenja na konkretnem primeru smo želeli 

prikazati, da so dandanes te metode na razpolago tudi manjšim podjetjem in da lahko z njimi 

pomembno izboljšajo optimizacijo svojega poslovanja. 
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Povzetek 

Namen prispevka je predstavit implementacijo Tourism Education Quality (TEDQUAL) 

certifikata Svetovne turistične organizacije (WTO), na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana. Hitro 

rastoči turizem na eni strani in izobraževanje za potrebe le-tega na drugi strani sta pripeljala 

do postavitve skupnih kriterijev za kvaliteten kader. Področje turizma s svojimi značilnostmi 

zahteva stalno prilagajanje izobraževanja, da s kvaliteto ustreza dejanskim potrebam 

turističnega trga. Tako je Svetovna turistična organizacija s podporo strokovnjakov 

turističnega gospodarstva pripravila program kvalitetnega izobraževanja sodobnega turizma. 

V program sodelujejo tako strokovnjaki gospodarstva kot izobraževanja. V prispevku bo 

predstavljeno, kakšno prednost bi imela pridobitev TEDQUAL certifikata za višjo strokovno 

šolo BIC Ljubljana, program gostinstvo in turizem.  

Ključne besede: TEDQUAL certifikat, turizem, gospodarstvo, izobraževanje.  

 

Abstract 

The purpose of the paper is to present the implementation of Tourism Education Quality 

(TEDQUAL) certificate of the World Tourism Organization (WTO), at the Vocational College 

BIC Ljubljana at the program of hospitality and tourism. Fast growing tourism, on the one 

hand, and the actual needs of the tourism sector on the other, led to the establishment of 

common criteria well qualified workers. The field of tourism with its characteristics requires 

constant adaptation of education to meet the real needs of the tourist market with quality. Thus, 

with the support of tourism industry experts, the World Tourism Organization prepared a 

program of quality education of fast growing tourism. The program is attended by experts from 

the tourism sector and educators. The paper presents the benefits of acquiring the TEDQUAL 

certificate for BIC Ljubljana, the Hospitality and Tourism program. 

Keywords: TEDQUAL certificate, tourism sector, development, education. 
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1 UVOD 
 

 

Hiter razvoj turizma v svetu in rast turističnega povpraševanja narekuje kvalitetno usposobljene 

kadre s sodobnimi znanji in znanji prilagojenimi dejanskim potrebam turistične dejavnosti. 

Turizem je storitvena dejavnost in zato je potrebno zavedanje, da se storitev ne da popraviti. 

Turizma se ne da avtomatizirati in robotizirati. Delo opravljajo ljudje in bolj kakovostno znanje 

imajo, bolj kakovostna je storitev, kar pomeni konkurenčno prednost pred ostalimi izvajalci. 

Zelo pomembna je torej kvaliteta izobraževanja. Svetovna turistična organizacija je zato 

pripravila skupna izhodišča in kriterije kvalitetnega izobraževanja za potrebe turizma. 

Turistično povpraševanje je zelo kompleksno z naraščajočo uporabo informacijske tehnologije, 

zelo personalizirano in segmentirano. Za izhodišče so postavili predstavitev potreb in 

pričakovanj vseh udeležencev, to je zaposlenih, izobraževalnih ustanov in tistih, ki se 

izobražujejo. Združiti sodobno izobraževanje in usposabljanje kot takojšen odgovor potrebam 

in pričakovanj gospodarstva ter stroškovno učinkovito vlaganje v razvoj kadrov. Zato ni dovolj 

podatek koliko temveč tudi kaj, kje, kdaj in kako moramo znati. Velja da izobraževanje prispeva 

k večji konkurenčnosti dejavnosti. V turizmu največ prispevata k večji konkurenčnosti 

stroškovna učinkovitost in trajnostni razvoj. Tako je Svetovna turistična organizacija razvila 

TEDQUAL metodologijo standardov kakovosti na področju turističnega izobraževanja. Glavni 

cilj je odkriti vrzeli med potrebami in pričakovanji delodajalcev in turističnih strokovnjakov in 

jih vključiti v učne načrte turističnih izobraževalnih ustanov. Rezultat so usposobljeni 

konkurenčni kadri na področju turizma. 

 

2 KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ZA KONKURENČNOST V TURIZMU 
 

 

2.1 POMEN TURIZMA 

 

Turizem je glede na svoj razvoj in rast gospodarski in družbeni fenomen. Po podatkih Svetovne 

turistične organizacije so se v prvi polovici leta 2017 svetovni turistični prihodi povečali za 6% 

glede na isto obdobje prejšnjega leta. Pričakuje se, da se bodo mednarodni turistični prihodi 

povečevali s povprečno letno stopnjo rasti 3,3% in bi tako do leta 2030 dosegli 1,8 milijarde 

mednarodnih turističnih prihodov (slika 1). V turizmu dela vsak deseti zaposlen na svetu in 

turizem ustvarja 10% svetovnega domačega bruto proizvoda (UNWTO Tourism Highlights, 

2017).  
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Slika 1: Napoved mednarodnih turističnih prihodov do leta 2030 (UNWTO Tourism Highlights, 2017)  

 

2.2 KAKOVOSTEN IN UČINKOVIT SISTEM IZOBRAŽEVANJA 

 

Glede na izjemno rast in razvoj svetovnega turizma je izobraževanje in usposabljanje velikega 

pomena. Lahko se zgodi oziroma se je zgodilo, da je bilo število kadrov premajhno glede na 

turistično povpraševanje, kar ima za posledico slabšo kvaliteto storitev. Potrebno prilagoditi 

znanja in spretnosti potrebam sodobnega trga s standardi kakovosti in učinkovitosti. 

Izobraževanje in usposabljanje v turizmu se mora prilagoditi dejanskim trenutnim in potrebam 

turističnega gospodarstva v prihodnosti.  

 

Kriteriji izobraževalnega sistema svetovne turistične organizacije zagotavljajo konkurenčnost 

z upoštevanjem: 

- Prilagajanje usposabljanja v izobraževalnem procesu dejanskim potrebam in 

pričakovanjem na strani povpraševanja (zunanjih in notranjih potrošnikov) 

- Ponuditi usposabljanje v pravem času, pravem trenutku, kajti prezgodnje oziroma 

prepozno usposabljanje ima ravno tako negativne posledice 

- Zagotoviti visoko učinkovitost z optimalno rabo virov 

- Zagotoviti redni nadzor in posodabljanje učnih vsebin. 

 

2.3 TEDQUAL METODOLOGIJA 

 

Cilj Svetovne turistične organizacije je postaviti kriterije doseganja kakovosti izobraževanja in 

usposabljanja glede na dejanske in prihajajoče potrebe turističnega gospodarstva za vse 

strokovnjake in delodajalce svojih članic (UNWTO Tourism Highlights, 2017).  

 

Kriteriji za dosego cilja so: 

- Stalno spremljanje potreb po človeških virih v turizmu s strani delodajalcev (npr. 

turistični centri sodelovanja) 
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- Opredelitev standardov kakovosti turističnega izobraževanja in usposabljanja 

uporabnih v vseh regijah na svetovni ravni (npr. nagrade za odličnost) 

- Okrepitev človeških virov potrebnih v turizmu na nacionalni ravni (npr. štipendije, 

tečaji) 

- Potrditev programov izobraževanja in usposabljanja v turizmu, ki spoštujejo postavljene 

standarde kakovosti in se odzivajo na prihajajoče spremembe in novosti turističnega 

gospodarstva (npr. izobraževanje uporabe novih tehnologij v turizmu, študijska gradiva, 

dogodki). 

 

Tako se je razvil TEDQUAL (Tourism, Education and Quality), ki združuje turizem, 

izobraževanje in kvaliteto. Glavni cilj je odkrivanje potreb po izobraževanju glede na sodobne 

trende razvoja turizma ter omogočiti zapolniti vrzel med izobraževanjem in usposabljanjem in 

potrebami gospodarstva. Strokovnjaki se strinjajo, da je potrebno zagotoviti posebna 

izobraževanja in usposabljanja za delo v turizmu, saj bo samo to imelo rezultat večjega 

zadovoljstva gosta in posledično večjo konkurenčnost. Za dosego večje konkurenčnosti je zato 

potrebno odkriti trenutne pomanjkljivosti v izobraževanju in usposabljanju, ter postaviti 

kriterije usklajevanja dejanskim in prihajajočim potrebam turističnega povpraševanja. 

Dejavniki, ki vplivajo na prilagajanje turističnemu povpraševanju: 

1) Turizem je multidisciplinarni fernomen  

2) Dinamika turizma 

3) Pomanjkanje poznavanja različnih mednarodnih kvalifikacij in standardov 

4) Pomanjkanje konsolidiranih delovnih pogojev 

5) Različna pričakovanja glede povpraševanja turističnega izobraževalnega sistema 

6) Pomanjkanje usklajevanja med pogodbenimi partnerji 

 

2.3.1 Turizem je multidisciplinarni fernomen  

 

Turizem je relativno mlada socialno ekonomska dejavnost, ki vključuje veliko različnih 

področij in sektorjev gospodarstva in akademskih ustanov, katerih sestava in povezanost je 

zapletena. Ni enotne opredelitve turizma, ampak cela množica, saj lahko na isto dejanje 

gledamo iz različnih vidikov, na primer ekonomist se bo osredotočil na potrošnjo, psiholog na 

potrošnika in geograf na ozemeljske značilnosti (Cooperet al.,1993). Enako se lahko trdi za 

turistično omejeno ponudbo in turističnim povečanim povpraševanjem. Turizem je množični 

pojav, opredelitve so pa vedno bolj usmerjene v posameznikove navade in dejavnosti 

obiskovalcev oddaljenih od svojih stalnih bivališč. Svetovna turistična organizacija je zato 

želela postaviti splošne okvirje, ki bi veljali tako kot v drugih gospodarskih dejavnostih, to je 

mednarodna klasifikacija turističnih dejavnosti Standard (International Classification of 

Tourism Activities - SICTA) z opredelitvami statističnih metod in metod načrtovanja (WTO, 

1994).  

 

2.3.2 Dinamika turizma 

 

Po štirih desetletjih hitre rasti turizma ta prinaša velike strukturne spremembe, ki vključujejo: 

- Veliko segmentacijo povpraševanja, saj imajo današnji potrošniki več predhodnih 

izkušenj, več vrst potreb in želja, višje standarde. Značilnosti potrošnikovih potreb so 

izrednega pomena pri oblikovanju konkurenčne turistične ponudbe 

- Globalizacija trga, razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije povečuje 

konkurenčnost 

- Diagonalna integracija, nove tehnologije omogočajo lažje iskanje cenovno ugodnih 

storitev 
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- Večja prilagodljivost na strani proizvodnje, distribucije in potrošnje z novimi oblikami 

upravljanja 

- Okoljski in socialno-kulturni trajnostni razvoj. 

Obstoječi izobraževalni sistemi so togi in se ne odzivajo na spremembe. Njihov odziv na 

strateško pomembna vprašanja je prepočasen (Fayos, 1993, Poon, 1993,Theobald, 1994). 

 

2.3.3 Pomanjkanje poznavanja različnih mednarodnih kvalifikacij in standardov 

 

Posledica sprememb turističnega trga so bila razna specialistična izobraževanja in 

usposabljanja na vseh ravneh, katerih rezultat je bila razdrobljenost in razpršenost znanja brez 

enotnih meril in standardov. Posledica je zmeda pri delodajalcih glede pridobljenih znanj in 

spretnosti študentov. Poleg tega je to tudi ovira za poklicno mobilnost kadrov. Svetovna 

turistična organizacija je v sodelovanju s članicami razvila skupne standarde in akreditacije 

GTAT (Graduate Tourism Aptitude Test), katerega namen je poenoteno potrjevanje znanj in 

sposobnosti. 

 

2.3.4 Pomanjkanje konsolidiranih delovnih pogojev 

 

Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti ponudb izobraževanja in usposabljanja za turizem, je le-

ta pripomogel k diskreditaciji študija turizma. Razlogi: 

- Visok delež zaposlenih s skrajšanim delovnim časom 

- Visok delež začasni, priložnostnih, sezonskih delavcev 

- Visok delež delavcev iz drugih gospodarskih sektorjev brez usposobljenosti za delo v 

turizmu 

- Veliko število žensk zaposlenih v turistični dejavnosti, vendar zelo malo teh na vodilnih 

in odgovornih položajih 

- Veliko število tujih delavcev brez pogodbenega zavarovanja 

- Veliko število mladih z nizko stopnjo izobrazbe 

- Veliko število delavcev na črno 

- Nižje plače v primerjavi z drugimi dejavnostmi gospodarstva 

- Daljši delovni teden 

- Nižja raven sindikalnih članov 

Čeprav je težko posploševati, velja da obstajajo določene kršitve, ki vplivajo na delovne pogoje 

(WTO, 1995). 

 

2.3.5 Različna pričakovanja turističnega izobraževalnega sistema 

 

Obstajajo različna pričakovanja od rezultatov izobraževanja in usposabljanja: 

- Udeleženci izobraževanja – bodoči zaposleni pričakujejo znanja za kariero 

- Delodajalci pričakujejo znanja, ki ustrezajo sodobnim trendom turizma 

- Pričakovanja strokovnjakov izobraževanja so podati kvalitetna teoretična znanja, čim 

bolj uporabna v praksi (slika 2).  
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Slika 2: Haywood in Maki Model – udeleženci razvoja in rezultata turističnega izobraževanja (Haywood 

and Maki, 1992) 

 

2.3.6 Pomanjkanje usklajevanja med pogodbenimi partnerji 

 

Hitro povečanje turističnega povpraševanja je povzročil spontan, neusklajen razvoj turistične 

ponudbe, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. Posledica je zaposlovanje sezonskih 

delavcev in delavcev iz drugih gospodarskih dejavnosti. Tako med zaposlenimi prevladujejo 

izkušnje namesto usposabljanja in izobraževanja (Haywood and Maki, 1992). 

 

2.4 PREDNOST TEDQUAL METODOLOGIJE 

 

Prednosti TEDQUAL metodologije pri ugotavljanju vrzeli kakovosti v trimesečnem 

proučevanju različnih gospodarskih dejavnosti, različnih strokovnih ravni in geografskih 

področij. Spremlja dejanski potek dejavnosti kot osnovo za raziskovanje trendov in postavljanje 

ciljev izobraževanja in usposabljanja. Tako se izboljša usposabljanje zaposlenih v turizmu in 

strokovnjakov v različnih destinacijah, regijah in državah. Odprava vrzeli med ponujenim in 

pričakovanim izobraževanjem in usposabljanjem v turizmu (od delodajalcev, bodočih 

strokovnjakov in ponudnikov izobraževanj oziroma usposabljanj) se odraža v večji kakovosti 

ponudbe za usposabljanje. Posledica le-tega so izboljšane spretnosti zaposlenih v turizmu, 

turističnih strokovnjakov in s tem tudi večja konkurenčnost turističnih podjetij in destinacij. 

Upoštevanje trendov turistične ponudbe in njeno vključevanje v izobraževanje izboljša 

kvaliteto storitev in tudi njihovo konkurenčnost.  

 

2.4.1 Prednosti pridobljenega TEDQUAL certifikata 

 

- Edini mednarodni certifikat kakovosti izobraževanja, usposabljanja in raziskav na 

področju turizma 

- Dovoljena uporaba UNWTO.TedQual logotipa na uradnih in promocijskih dokumentih 

- Vključitev v mednarodno promocijo organizacije in njenih programov preko UNWTO 

različnih komunikacijskih orodij in mehanizmov 

- Biti član UNWTO. TedQual mreže, platforme kjer organizacije delijo primere dobrih 

praks, znanja in tehnično podporo. 
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2.4.2 UNWTO.TedQual izmenjave 

 

- Možnost pripravništva za študente in predavatelje  

- Možnost štipendiranja univerzitetnih izobraževanj na temo turizem in mednarodno 

sodelovanje za razvoj 

- Udeležba in vključevanje v raziskovalne projekte 

- Sodelovanje kot urednik oziroma avtor UNWTO.TedQual publikacij in revij 

- Udeležba na UNWTO.TedQual svetovnem letnem srečanju 

- Podpora UNWTO z informacijami, novostmi, organizacijo konferenc in drugih 

aktivnosti mednarodnega značaja 

- Vključitev in uporaba baze podatkov UNWTO.TedQual 

- Podpora pri izobraževanju v turizmu med in z članicami UNWTO.TedQual. 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Napovedi kažejo, da se bo turizem tudi v prihodnosti hitro širil, kar bo pomenilo več delovnih 

mest in razvoj narodnih gospodarstev. Turizem je tudi pomemben dejavnik pri ohranjanju in 

obnavljanju naravnih in kulturnih virov ter njihovo uravnoteženo in trajnostno uporabo. 

Izobraževanje in usposabljanje človeških virov v turizmu je ključnega pomena. Najprej je 

potrebno opredeliti načine ugotavljanja potreb in pričakovanj delodajalcev, strokovnjakov in 

drugih udeležencev izobraževanja. Ugotoviti vrzeli kakovosti ter sprejeti ukrepe, standarde in 

metodologijo za njihovo odpravo. Težava pri uvajanju večje kakovosti v izobraževanje v 

turizmu je optimizacija virov in odkrivanju prednostnih nalog. Večja kakovost pomeni večjo 

konkurenčnost, večjo produktivnost in učinkovitost. Velik izziv hitrih sprememb je hitrost 

prilagajanja kakovosti izobraževanj in usposabljanja. Pridobitev TEDQUAL certifikata bi 

pomenila poznavanje svetovnih standardov kvalitete izobraževanja v turizmu in posledično 

kvalitetnejše kadre, posledično večjo konkurenčnost na področju turizma.  
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SEDEM 
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CULINARY HERITAGE INTO THE OFFER OF SCHOOL 
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Povzetek 

Kulinarična dediščina ponuja različne priložnosti za povečanje prepoznavnosti turistične 

destinacije. Hkrati pa ponuja izzive za oplemenitenje gostinske ponudbe. Šolska Restavracija 

Sedem v Mariboru je na osnovi znanstvene monografije Okusiti Maribor razvila zanimiv model 

vključevanja lokalne kulinarične dediščine v gostinsko ponudbo, ki je privlačna tako za lokalne 

goste kot turiste. Raziskali smo pričakovanja gostov v povezavi z obsegom in načinom 

vključevanja lokalnih prehranskih posebnosti ter zaznano kakovostjo. Prav tako pa smo 

predstavili model umeščanja kulinarične dediščine za različne oblike gostinskih dogodkov v in 

izven Restavracije Sedem ter njihovo povezavo pri usvajanju strokovnih kompetenc študentov. 

Ključne besede: kulinarična dediščina, strokovne veščine, modificiranje lokalnih jedi, šolska 

restavracija 

 

Abstract 

Culinary heritage offers various opportunities of enhancing and promoting visibility of tourist 

destination and at the same time offers challenges of how to enrich the catering offer. Based on 

the scientific monograph Taste Maribor, the school Restaurant Seven from Maribor developed 

a model of implementing local culinary heritage into catering offer thus making it attractive for 

local guests and tourists. 

We have explored the expectations of guests regarding the scope and method of implementing 

local culinary peculiarities and perceived quality. Moreover, we introduced the model of 

implementing culinary heritage for different types of catering events inside and outside the 

Restaurant Seven and their role in acquiring professional competences by students. 

Keywords: culinary heritage, professional skills, modification of local dishes, school restaurant 
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1 UVOD 
 

 

Nacionalna kulinarika predstavlja trajno izhodišče za oblikovanje zanimive ponudbe v turistični 

destinaciji. S tem gostinstvu zagotavlja tudi osnovno kreativno gibalo, ki ohranja avtentičnost 

in konkurenčno prednost. V prispevku bomo kot primer gostinskega obrata izbrali šolsko 

Restavracijo Sedem in na njeni vsebinski platformi demonstrirali možnosti modificiranja 

tradicionalne kulinarike. 

 

Posebnost gostinstva je namreč, da je storitev sestavljena iz različnih otipljivih in neotipljivih 

sestavin. Kotler (2003) jo pojmuje kot proizvod restavracije in ga deli na: 

 Jedro proizvoda: osnovna storitev, zaradi katere gost obišče restavracijo; rad bi potešil 

žejo ali lakoto. 

 Osnovni ali generični proizvod: temeljna ponudba jedi in pijače. 

 Pričakovani proizvod: osnovna kakovost storitve, ki jo gost pričakuje v restavraciji 

kot so čistoča, prijaznost, okusna hrana, urejenost idr. 

 Razširjen proizvod: višja zaznana kakovost storitve, ki se čuti na lokaciji, v ambientu, 

kakovostnih standardih strežbe in kulinarike. 

 Potencialni proizvod: celovito doživetje gostinske storitve, ki ima kompleksno zgodbo 

in gostu ponuja nadpovprečna presenečenja. 

 

Glede na filozofijo Restavracije Sedem želimo tako s svojim delom poslovati na nivoju 

razširjenega in potencialnega proizvoda oziroma storitve, predvsem zaradi trajne usmerjenosti 

k odličnosti. 

 

Zavezanost k odličnosti je odvisna od daljnovidne vizije razvoja podjetja in vključuje nenehno 

poizvedovanje o tem, kaj delamo in zakaj to delamo, s predispozicijo stalnega izboljšanja vseh 

vidikov naših operacij (Larkin, 2009).  

 

1.1 KULINARIČNA PREDSTAVITEV RESTAVRACIJE SEDEM 

 

Restavracija Sedem (v nadaljevanju R7) je šolska restavracija Višje strokovne šole za 

gostinstvo in turizem Maribor, ki posluje po inovativnem organizacijskem modelu, v katerem 

študenti prvega in drugega letnika pod vodstvom mentorjev izvajajo vse delovne procese 

znotraj restavracijskega poslovanja. Restavracija se nahaja v poslopju šole v poslovni četrti v 

neposredni bližini sodišča, ekonomske fakultete in večje zavarovalnice v Mariboru. Odprta je 

od ponedeljka do sobote in ponuja dnevna kosila ter zahtevnejšo a la carte ponudbo za 

individualne goste in skupine. Med drugimi priznanji za kakovost nam je bil pred kratkim 

podeljen naziv The Slovenia restaurant awards TOP 5 za leto 2017. Prav tako nas je spletni 

portal Siol prepoznal kot najbolj kreativni mladi up na področju kulinarike v SV delu Slovenije. 

Zelo spodbudne ocene so bile podeljene tudi s strani kulinaričnih ocenjevalcev Rad dobrojem, 

Dolce Vita in Konzum. 

 

Pri zasnovi ponudbe R7 smo izhajali iz predpostavke, da bi naj le-ta predstavljala generator 

sodobnih lokalnih okusov, ki nastajajo kot produkt kreativno zasnovane kuhinje, ki temelji na 

kakovostnih lokalnih živilih in izvira oz. išče navdih v kulinarični dediščini okolja. 
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2 VZPOSTAVITEV ETNOLOŠKIH TEMELJEV ZA OBLIKOVANJE 

KULINARIČNE PONUDBE RESTAVRACIJE SEDEM 
 

 

Kulinarična dediščina Maribora je raznolik konglomerat številnih geografskih, socialnih, 

ekonomskih in političnih vplivov. Kot ugotavlja Cviklova (2015), spada kulinarična izraznost 

Maribora med ostalim etnološkim izročilom med manj poznane turistične značilnosti mesta. 

Prav zato je v razcvetu interesa po vedno večjem kulinaričnem spoznavanju destinacije nastala 

monografija Okusiti Maribor.  

 

Okusiti Maribor po Bogataju (2015) predstavlja kulinarično in gastronomsko piramido mestne 

kulinarike, ki postavlja sistem z značilnimi jedmi mesta ter zgodbami o njihovem nastanku. 

Prav slednje predstavljajo največjo dodano vrednost publikacije, saj omogočajo odlično 

interpretacijo na vseh nivojih kulinarične ponudbe. 

 

Zaradi izrazite industrijske vloge v 20. stoletju je mesto s številnimi priseljenci iz Slovenije in 

sveta pridobilo tudi na področju kulinarike. Godina Golja (1996) navaja, da so priseljenci 

zraven šeg in navad prinesli tudi svoje okuse in s tem popestrili razmeroma enolične jedilnike, 

ki so pred tem temeljili izključno na težki dunajski kuhinji. S tem pa se je mediteranski vpliv 

preselil na gostinske mize ter mize delavskega prebivalstva in meščanstva. 

 

3 RAZISKAVA 
 

 

V času med 17. julijem in 1. avgustom 2017 smo za potrebe pridobivanja vtisov gostov R7 

izvajali elektronsko anketo. Na anketo je odgovorilo 69 anketirancev, med njimi je bilo 42 

anketirank in 27 anketirancev. Večina jih ima višješolsko izobrazbo, živijo v vzhodni slovenski 

regiji in so zaposleni. Največ, to je 61 %, jih prihaja v R7 enkrat do dvakrat mesečno. 

 

 
Graf 1: Kako bi ocenili ponudbo dnevnih kosil v R7? (n = 69)  

Vir: lasten 

 

Ponudba dnevnih kosil, v katero se običajno vključujejo lokalne jedi, je dobro sprejeta med 

gosti R7, saj jo je 74 % ocenilo kot odlično. 22 % gostov je ponudbo ocenilo kot zadovoljivo. 
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Graf 2: Kaj v ponudbi dnevnih kosil največkrat izberete za glavno jed? (n = 69) 

Vir: lasten 

 

Pri izbiri med lokalnimi in mednarodnimi jedmi so za goste izrazito bolj zanimive lokalne jedi, 

saj se za njih običajno odločajo v 74 %. 13 % gostov raje izbere mednarodno jed. 

 

 
Graf 3: Želim si, da so lokalne jedi v R7 pripravljene na: (n = 69) 

Vir: lasten 

 

Do zanimivega rezultata smo prišli pri vprašanju o stilu priprave lokalnih jedi. V večini (74 %) 

so se gostje opredelili, da zagovarjajo tako tradicionalen kot posodobljen način priprave. 

Posledično, nas ta rezultat vodi k dejstvu, da bomo v prihodnje ohranjali obe obliki 

interpretacije lokalnih jedi v ponudbi. 

 

Pri odprtem vprašanju Kaj pogrešate v ponudbi R7 smo odgovore, zaradi lažje preglednosti, 

glede na vsebino razdelili v tri kategorije. Pri tem gostje poudarjajo pomen izboljšanja ponudbe 

vegetarijanskih jedi ter bogatejšo ponudbo enolončnic in lokalnega vina. V manjšini so gostje 

komentirali tudi izboljšanje kakovosti storitev. 

 
Tabela 1: Kaj pogrešate v ponudbi R7? 

Kategorija odgovora Odgovori anketirancev 

Izboljšanje ponudbe vegetarijanskih jedi  več vegetarijanskih jedi 

 solatni krožniki, polni sveže 

sezonske zelenjave, ki bi bili 

pestri in raznoliki, ne vedno 

enaki 

 

Izboljšanje kakovosti storitve  hitrost pri strežbi dnevnih malic, 
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solata je pogosto vnaprej 

pripravljena in ni več sveža  

 hitrejša odzivnost 

Dopolnitev ponudbe  več enolončnic  

 tradicionalna ponudba na žlico v 

dnevni ponudbi 

 več štajerskih vin 

 več brezglutenskih jedi oziroma da 

nekaterih jedi sploh ne bi gostili z 

moko 

 ekološka hrana 

 kakšen meni za kosilo več 

Vir: lasten 

 

4 MODEL UMEŠČANJA KULINARIČNE DEDIŠČINE V PONUDBO R7 
 

 

Kulinarična dediščina postaja neizpodbitna turistična privlačnost Slovenije. Prav to je bil 

razlog, da je Slovenija med prvimi evropskimi državami oblikovala nacionalno strategijo 

razvoja gastronomije, ki med drugim opredeljuje tudi načine in oblike modificiranja 

nacionalnih jedi. Bogataj s sodelavci (1996) zagovarja dejstvo, da lahko vsako tradicionalno 

jed pripravimo na tri načine, in sicer: 

 

 a) kot zvesto ponovitev zgodovinskega spomina, torej klasično, 

 

 b) kot preoblikovanje zgodovinskega spomina v skladu s pričakovanji in življenjskim slogom 

sodobnega človeka (npr. v slogu »slow food«, vegetarijanska hrana, varovalna hrana, manj 

kalorična hrana, manjši obroki ipd.), torej sodobno, ali kot  

 

c) drzno in inovativno nadgradnjo regionalne gastronomske zgodovine, pri kateri le še bežno 

zaznamo dediščinsko osnovo, jedi pa morajo kljub temu ohraniti istovetnost; zagotovljena mora 

biti torej sledljivost dediščine. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako strokovne smernice za modifikacijo implementiramo 

pri oblikovanju ponudbe R7. Za primer smo izbrali železno juho, ki v Mariboru predstavlja 

tradicionalno krompirjevo juho, ki je bila pogosto na mizah delavskega prebivalstva Maribora. 

 
Tabela 2: Prikaz stopenjskega modificiranja tradicionalne jedi 

Primer 

tradicionalne jedi 

Klasična 

interpretacija 

Sodobna 

interpretacija 

Drzna 

interpretacija 

Železna juha Krompirjeva juha, 

pripravljena z 

opraženo čebulo in 

začinjena z 

lovorovim listom. 

Krompirjevo juho 

pripravimo po 

klasičnem receptu iz 

dveh vrst krompirja 

(tradicionalne sorte 

in iz sladkega 

krompirja) ter ju 

Pretlačena 

krompirjeva juha, ki 

jo natakar pred 

gostom iz vrčka zliva 

na krožnik, na 

katerem je že 

serviran zeliščni žele 
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serviramo na istem 

krožniku. 

in pokalice. Zaradi 

zalivanja pokalic 

gost doživi podobne 

slušne dražljaje kot 

nekoč, ko so železno 

juho imenovali tudi 

»kširhakl« juha. 

Namreč, ob 

zabeljenju juhe s 

praženo čebulo je 

zacvrčalo, kot da bi v 

vedro hladne vode 

potopil razbeljeno 

železo. 

Izbor inventarja Jušni krožnik Jušni krožnik Jušni krožnik 

Vrček 
Vir: lasten 

 

V tabeli 3 predstavljamo tehnike, ki jih lahko uporabimo pri modificiranju jedi v sodobno 

obliko na primeru pohorske omlete. 

 
Tabela 3: Model nivojskega modificiranja tradicionalnih jedi v sodobno obliko 

Primer 

tradicionalne jedi 

Spreminjanje 

razmerij 

posameznih 

sestavin 

Spreminjanje 

tehnik 

pripravljanja 

hrane 

Umeščanje 

inovativnega 

inventarja 

Spreminjanje 

izgleda jedi za 

umeščanje v 

sodobne oblike 

gostinske 

ponudbe 

(catering) 

Pohorska omleta Za modifikacijo 

zmanjšamo delež 

biskvita in ga 

nadomestimo z 

več različnimi 

teksturami 

gozdnega sadja. 

Omlete več ne 

namažemo z 

brusnično 

marmelado, 

temveč sadno 

komponento 

pripravimo kot 

gel, kremo in 

sorbet. 

Modificirano 

pohorsko omleto 

postrežemo v 

litoželezni ponvi 

tako, da si jo gost 

sam namaže in 

prepogne. 

Pohorsko omleto 

serviramo kot 

toplo sladoledno 

lučko. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Nacionalna kulinarika postaja ena izmed temeljnih turističnih privlačnosti Slovenije. 

Kakovostno strokovno izobraževanje in tradicija gostinstva, ki živi v Sloveniji, zagotovo 

doprineseta k temu, da je kakovost gostinske storitve na visokem nivoju. 

 

K prepoznavnosti pomena slovenske kulinarike je nedavno pripomogla tudi razglasitev Ane 

Roš za najboljšo kuharico na svetu. Predvsem pa Slovencem pri tem pomaga dejstvo, da znamo 

prepoznati in negovati kulinarično izročilo. Tudi na tak način, da še zmeraj ohranjamo 

zelenjavne vrtove pri hišah in s tem oskrbe s hrano ne prepuščamo zgolj multinacionalkam. 
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V prispevku smo z namenom predstavitve učinkovitega načina vključevanja lokalne 

kulinarične dediščine na primeru šolske Restavracije Sedem pojasnili model nivojskega 

modificiranja tradicionalnih jedi. Pri tem smo izhajali iz usmeritev, ki so določene v strategiji 

razvoja slovenske gastronomije. Omenjen model lahko služi kot koristen pripomoček za 

različne oblike umeščanja nacionalne kulinarike v vse nivoje gostinske ponudbe. 
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Povzetek 

Prispevek prinaša poglobljen vpogled v tematiko stresa med turističnimi vodniki. Živimo v 

okolju vseprisotnega stresa, stres je postal fenomen globalnih razsežnosti in zato predmet 

razprav v vseh okoljih. Obvladovati stres je danes imperativ za normalno življenje. 

Obremenjenost turističnih vodnikov je velika; njihovo delo zahteva veliko strokovnih znanj, 

veščin in spretnosti, visoko profesionalnost, povezano je s fizičnimi in psihičnimi napori. To je 

poklic z visoko stopnjo tveganja za psihične težave in bolezni. Namen raziskave je bil pridobiti 

empiričen vpogled v stresnost dela turističnih vodnikov, s ciljem identificirati vzroke stresa in 

načine spopadanja z njim. Anketna raziskava je potrdila stresnost vodniškega dela in razkrila, 

da vodniki kažejo visoko stopnjo zavedanja o vplivu stresorjev in se poslužujejo številnih oblik 

spoprijemanja s stresom. Na osnovi izsledkov primarne kot tudi raziskav drugih avtorjev 

predlagamo nekaj strategij za bolj učinkovito spopadanje s stresom v tem poklicu. 

Ključne besede: stres, stresor, turizem, turistični vodnik, izgorelost, uravnavanje stresa 
 

Abstract 

This paper gives an in-depth insight into the issue of stress among tour guides. We live in times 

of omnipresent stress. Stress has become a widespread phenomenon and therefore an issue of 

major concern to everybody. To manage stress is an imperative for a normal life. The overall 

purpose of this analysis is to gain a better understanding of the phenomenon of stress among 

tour guides. The aim of this research has been to find out what causes stress among tour guides 

and how they combat stress.  

Burdens of tour guides are numerous. Their work requires a lot of expert knowledge, skills, 

professionalism, physical and psychological engagement. These jobs lead to a high risk of 

physical illness and psychological strain. Our research reveals that tour guides suffer from 

stress but show great awareness regarding the effects of stress on their lives and apply several 

coping techniques. Based on these findings and several other research, strategies are proposed 

for an effective stress management within this occupation. 

Keywords: stress, stressor, tourism, tour guide, job burn out, stress management 
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1 UVOD 
 

 

Turistični vodnik igra zelo pomembno vlogo pri kakovosti doživetja in posledično tudi pri 

kakovosti celotnega proizvoda organizatorja potovanj ali potovalne agencije. Baum in sod. 

(2007: str. 39) pa dodajajo, da turistični vodnik ne vpliva le na zadovoljstvo turistov, ampak 

tudi na imidž, trženje in branding destinacije. Tudi Mizzi (2009: str. 329) meni, da ima turistični 

vodnik pomembno vlogo pri tem, kakšna bo percepcija destinacije in deluje kot njen 

predstavnik, ki po eni strani promovira njeno naravno in kulturno dediščino, po drugi strani pa 

skrbi za njeno trajnostno rabo. 

Kljub temu, da velja delo turističnega vodnika za sanjsko, polno zabavnih in nepozabnih 

dogodivščin, je obenem lahko izjemno naporno in stresno. Stres je redni spremljevalec vsake 

poti, na katero se turistični vodnik odpravi s svojimi potniki. Tako Kong in sod. (2009: str. 68) 

poročajo o številnih pritiskih v delovnem kot tudi zasebnem življenju vodnika, ki se lahko 

stopnjujejo do mentalne in fizične izčrpanosti ter prispevajo k izgorelosti na delovnem mestu 

ter nižji kakovosti storitev. Vodnik sodi med najbolj angažirane turistične delavce, kakovost 

njegove komunikacije s potniki pa ima ključen vpliv na zadovoljstvo skupine in prodajo drugih 

aranžmajev organizatorja. Ap in Wong (2001: str. 555) poudarjata tudi odločilno vlogo vodnika 

kot vezi med receptivnim področjem in obiskovalci, vodnik pa lahko spremeni obisk v 

doživetje.  

Vodniško tematiko so raziskovali številni avtorji, predvsem njihovo vlogo, funkcije in 

dejavnost. Raziskave (Weiler in Black, 2015; McDowell, 2001; Braidwood in sod., 2000) 

kažejo, da so vloge vodnikov zelo raznolike, od vodij, prodajnikov, informatorjev in 

organizatorjev.  

Namen pričujoče raziskave je bil pridobiti poglobljen vpogled v fenomen stresa pri delu 

turističnih vodnikov. Cilj raziskave je identificirati poglavitne vzroke stresa oziroma stresorje 

in ugotoviti, kako pomembne so osebnostne lastnosti pri doživljanju stresa ter najpogosteje 

uporabljane (in neizrabljene) načine spopadanja s stresom. 

 

2 TEORETIČNE OPREDELITVE 
 

 

Čeprav se mnogim zdi, da je stres zelo enostavno opredeliti, temu ni tako. V strokovni literaturi 

lahko zasledimo različne definicije stresa, saj gre za subjektiven fenomen, kateremu je 

nemogoče postaviti enotno definicijo. Kanadski zdravnik Hans Selye (v Cunningham, 1997: 

str. 9), imenovan »oče stresa«, ga je že leta 1949 označil kot telesno prilagajanje novim 

okoliščinam, odgovor na dražljaje okolja in psihosomatski mehanizem za uravnavanje in 

uravnoteženje napetosti. Looker in Gregson (2003: str. 11) pa opredeljujeta stres kot neskladje 

med dojemanjem zahtev na eni strani in oceno sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi 

strani. Razmerje med tema komponentama za kljubovanje pritiskom odločilno vpliva na 

doživljanje stresa kot škodljivega oziroma prijaznega. Stres torej sprejemamo različno in zato 

govorimo o prijaznem (eustress) in škodljivem stresu (distress). Kar je za nekoga hud stres, bo 

lahko za drugega stimulacija ali celo prijetna sprememba v življenju.  

Greenberg in Baron (2000: str. 19) opredeljujeta stres kot kompleksen vzorec čustvenih stanj, 

psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastanejo kot odgovor na zunanje zahteve. 

Avtorji običajno opisujejo stres kot soočenje organizma z ogrožajočo okoliščino, nakar sledi 

nespecifična reakcija organizma, ki pripelje do obrambe ali upora. Ključnega pomena je, ali se 

spremembi lahko prilagodimo. Če se lahko, stres komajda občutimo; kadar se ne moremo 

prilagoditi, se stres stopnjuje v stisko in postane pretres. Obenem pa Powell (1999: str. 6) trdi, 
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da je stres pozitiven pojav, ki nam omogoča preživetje in kateremu smo vsi podvrženi. Stres je 

lahko koristen, saj nas spodbuja k večji učinkovitosti, preveč stresa pa deluje ravno nasprotno. 

Enotne definicije torej ni, vsi pa se strinjajo, da stres predstavljajo različni dražljaji in vplivi iz 

okolja, s katerimi se posameznik sooča. Stres je del življenja, njegovo pojmovanje pa je 

individualne narave. Pomembno je poudariti, da stres ni že vnaprej nekaj slabega.  

V raziskavi se posvečamo predvsem škodljivemu stresu (distress), s poudarkom na stresorjih, 

specifičnih za delo turističnega vodnika, težavam, ki jih stres povzroča in strategijam za 

življenje s stresom. S problematiko stresa pri delu turističnih vodnikov se ukvarjajo številni 

avtorji (Weiler in Black, 2015; Huang in sod., 2010, Mizzi, 2009; Kong in sod., 2009; Wong in 

Wang, 2007; Guerrier in Adib, 2003; Ap in Wong, 2001); večina raziskav se osredotoča na 

vplive psihične obremenitve vodnikov ob delu z ljudmi oziroma čustveni vidik njihovega dela 

(emotional labour). V slovenskem prostoru pa je tovrstnih raziskav presenetljivo malo. 

Pomanjkanje empiričnih podatkov uspešno zapolnjujejo le diplomske naloge študentov na 

višje- in visokošolski ravni.  

V naši raziskavi se osredotočamo na individualno raven doživljanja stresa in spopadanja z njim 

na vzorcu turističnih vodnikov s pridobljeno državno licenco.  

 

3 ANALIZA PRISOTNOSTI STRESA PRI DELU VODNIKOV 
 

 

Stresu se ne moremo izogniti, je pa nadvse pomembno, kako se z njim soočamo in ga 

obvladujemo. Raziskavo smo opravili z namenom, da bi pripomogla k boljšemu razumevanju 

narave stresa pri delu turističnih vodnikov in načinov, ki jih ubirajo vodniki za njegovo 

uravnavanje. 

 

3.1 RAZISKOVALNI NAČRT 

 

Z raziskavo želimo pridobiti poglobljen vpogled v prisotnost stresa pri delu turističnih 

vodnikov. S pomočjo anketne raziskave na vzorcu turističnih vodnikov identificiramo glavne 

vzroke stresa pri delu turističnih vodnikov, proučujemo pomen osebnostnih lastnosti pri 

doživljanju stresa ter ugotavljamo, kako se turistični vodniki spoprijemajo s stresom. 

Za potrebe raziskave smo pripravili naslednje hipoteze: 

H1: Turistični vodniki zaznavajo svoje delo kot stresno. 

H2: Najbolj pogost vzrok stresa so problematični potniki. 

H3: Pri uravnavanju stresa je ključna osebnostna lastnost vodnika samospoštovanje. 

 

3.2 METODOLOGIJA 

 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen na podlagi prebrane 

literature in intervjuja z vodnico z bogatimi strokovnimi izkušnjami. Predhodni intervju nam je 

služil kot osnova za pridobivanje podatkov, za sestavo anketnega vprašalnika in za preverjanje 

zastavljenih konceptov. 

Vprašalnik je zajemal 16 vprašanj. Večina vprašanj je bila zaprtih in kombiniranih, le eno 

vprašanje je bilo odprtega tipa. Začeli smo z demografskimi podatki, nadaljevali s splošnimi 

vprašanji o obremenitvah vodnikov in vprašanji o stresu. Vprašalnik smo zaključili z 

vprašanjem odprtega tipa, s katerim smo želeli omogočiti bolj izčrpne odgovore. Na ta način 

smo pridobili poglobljene informacije o stresu pri delu turističnih vodnikov in formulirali 

nasvete za njegovo uspešno uravnavanje.  
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3.3 OPIS VZORČENJA 

 

Odločili smo se za neverjetnostni vzorec, in sicer za naključno vzorčenje in vzorčenje po 

principu snežne kepe. Osnova vzorčenja je bil imenik turističnih vodnikov in spremljevalcev 

na spletnih straneh podatkovne zbirke TGZS (2017). Vzorec je zajel naključno izbranih 250 od 

890 registriranih turističnih vodnikov, in sicer tako, da smo na vsaki strani seznama, ki je imel 

skupno 45 strani, izbrali štiri oziroma pet vodnikov. Anketo smo pošiljali po elektronski pošti. 

V poslanem dopisu smo prosili za sodelovanje in posredovanje ankete kolegom in sodelavcem, 

ki prav tako opravljajo to delo. Tako se proces anketiranja nadaljuje in veča, saj vsak naslednji 

anketiranec zagotovi nekaj novih anketirancev, tako vzorčenje je metoda snežne kepe. 

Vprašalnik je bil odprt 20 dni, izpolnjenih in veljavnih je bilo 156 anket. Zaradi metode snežne 

kepe ni mogoče oceniti stopnje odzivnosti. 

 

4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

 

Rezultati raziskave so prikazani s tabelarnimi in slikovnimi prikazi ter ustrezno interpretirani.  

 

4.1 PREDSTAVITEV ZNAČILNOSTI VZORCA 

 

V tabeli 1 predstavljamo značilnosti vzorca. 

 
Tabela 1: Predstavitev vzorca: struktura respondentov 

Struktura po spolu                       število % Starostna struktura  število % 

Ženske 87 56     do 25 let   5  3   

Moški 69 44 od 26 do 35 let 70 45 

   od 36 do 45 let 40 26 

   več kot 45 let 37 24  

   n.p.   4   2 

skupno 156 100 skupno 156 100 

op.: n.p. - ni podatka 

 

Analiza podatkov kaže, da je v skupnem vzorcu 156 respondentov sodelovalo nekaj več vodnic 

(56%) kot vodnikov (44%). Ta struktura sledi splošni ugotovitvi, da med vodniki prevladujejo 

ženske (TGZS, 2017). Glede na starost pa med vodniki prevladujejo mlajši (26-35 let). Sledi 

dobra četrina starih do 45 let in slaba četrtina starih več kot 45 let. Najmanj je mladih do 25 let 

starosti.  

Turistično vodenje je pogosto naporno delo, zaradi česar ga verjetno lažje opravljajo mladi, ki 

imajo več energije in se lažje soočajo z vsemi fizičnimi in psihičnimi zahtevami tega poklica. 

Razlog za dobljene rezultate je verjetno tudi v dejstvu, da turistično vodenje večini predstavlja 

honorarno delo in sekundarni vir dohodka (za redno zaposlitev je v razmerah slovenskih 

organizatorjev potovanj malo možnosti, s.p. status pa je precej tvegan). Po 35. letu je večina 

ljudi že redno zaposlenih in se posvetijo družinskemu življenju, zaradi česar si težje privoščijo 

pogoste odsotnosti, kar vodniško delo zahteva.  

 

4.2 IZKUŠNJE V TURISTIČNEM VODENJU  
 

Med respondenti prevladujejo turistični vodniki z dolgoletnimi izkušnjami, in sicer ima 46% 

respondentov (71 oseb) več kot 10 let vodniških zkušenj. 6-10 let izkušenj ima 28% (44 oseb), 3-5 let 

ima 20% (31 oseb), 6%, pa ima do 2 leti vodniških izkušenj. Naša raziskava torej temelji na vodnikih z 

dolgoletnimi izkušnjami.  
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4.3 OBSEG OPRAVLJENIH VODENJ V PREDHODNEM LETU 

 

Največ respondentov (62 ali 40%) je imelo do 30 dni vodenja, 38 oseb (24%) je imelo 31- 60 

dni vodenj. Sklepamo, da tem vodnikom vodenje predstavlja sekundarno dejavnost. Sledi 23% 

(36 oseb) z 61-120 dni vodenj. Več kot 120 dni vodenj je imelo le 20 oseb (13%). Rezultat ne 

preseneča, saj gre za štiri mesece odsotnosti. Manj vodenja sicer pomeni manj stresnih situacij, 

ne določa pa intenzivnosti stresorjev in ne vpliva na odziv posameznika. Stres ima lahko večje 

posledice pri vodniku, ki je imel letno do 30 dni vodenj, kot pri tistem, ki je vodil več kot 120 

dni in se večkrat soočal s stresnimi dogodki. Rezultate primerjamo s stopnjo stresnosti dela 

vodnikov (graf 1). 
 

 
Graf 1: Ocena povezave med doživljanjem stopnje stresa in leti izkušenj v vodenju  

 

Iz grafa 1 je razvidno, da najbolj stresno doživljajo svoje delo vodniki, ki imajo več kot deset 

let izkušenj. Rezultati sicer sledijo ugotovitvam Hitijeve (2010), da zaradi stalne prisotnosti 

stresa turistični vodnik v povprečju opravlja svoj posel od štiri do sedem let. Hitijeva prav tako 

navaja, da je vodenje veliko bolj stresno na začetku kariere, v nadaljevanju pa se na stvari že 

spoznamo. A več delovnih izkušenj ne pomeni vedno tudi manj stresa. Cunningham (1997) npr. 

opozarja, da posameznik lahko obvladuje eno ali dve stresni situaciji na teden, če pa več stresnih 

dogodkov traja dlje časa, povzročijo tzv. kumulirani stres, ki ga posameznik ni več sposoben 

obvladovati.  

 

4.4 ŠTEVILO VODENJ NA NOVIH DESTINACIJAH V PREDHODNEM LETU  

 
Nekaj več kot 70 % respondentov je prvič vodilo po vsaj eni novi destinaciji. Potovanje v neznano 

mnogim povzroča določeno stopnjo stresa. Pri vodnikih je to lahko še bolj prisotno, saj se od njih 

pričakuje veliko znanja, poznavanja destinacije, dobra tehnična priprava in velika mera samozavesti. Le 

tako bo vodnik dobro opravil svoje delo in se izognil stresu. Da je nepoznavanje destinacije pogost vzrok 

stresa, so pokazali tudi rezultati analize (3.5.3). 

  

4.5 PERCEPCIJA STRESA, DEJAVNIKI IN POSLEDICE STRESA 

 

4.5.1 Stopnja stresnosti dela turističnih vodnikov 
 

Podatki kažejo, da je stres pri vodniškem delu prisoten. Večina respondentov svoje delo opisuje kot 

zmerno stresno. Takšnih je kar 118 (76%), kar nikakor ni nedolžen podatek. Da delo turističnega 

vodnika ni stresno, jih meni le 4%, da je izjemno stresno pa jih meni 21%. Glede na strokovne ocene, 

da je od 70-90% vseh obiskov pri zdravniku posledica stresa (Dernovšek in sod., 2006: str.8), je potrebno 

stres učinkovito obvladovati ter pravočasno ukrepati ob njegovih prvih simptomih. 
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4.5.2 Percepcija dela med turističnimi vodniki 

 
Delo, kjer boš plačan za to, da obiskuješ mesta in kraje širom sveta, vsekakor zveni pravljično, 

sproščujoče in zabavno. Zato ne preseneča, da nekaj manj kot tretjina anketirancev svoje delo ocenjuje 

kot zabavno (29%) in sproščujoče (10%). Vseeno pa je največ takih, ki svoje delo opisujejo kot resno 

(39%). Vodnik je odgovoren za potnike in njihovo percepcijo destinacije, predstavlja destinacijo in 

delodajalca. Vse to deluje obremenilno in povzroča stres. Delo je zelo stresno za 20% respondentov. 

 

4.5.3 Dejavniki stresa pri delu turističnih vodnikov 

 
Tabela 2: Dejavniki stresa pri delu turističnih vodnikov 

Dejavniki stresa Pogosto Včasih Redko Nikoli 

Prvo vodenje na določeni destinaciji) 33 % 42 % 19 % 6 % 

Slaba organizacija s strani agencije 31 % 42 % 22 % 5 % 

Težavni / zahtevni potniki 20 % 50 % 26 % 4 % 

24-urni delovnik (potnikom moram biti vedno na razpolago) 25 % 38 % 29 % 8 % 

Slaba pripravljenost na vodenje 6 % 17 % 49 % 28 % 

Predolga odsotnost od doma 11 % 25 % 34 % 30 % 

Strah, da bi naredili napako 12 % 28 % 44 % 17 % 

Težave z lokalnimi vodniki, posredniki, vozniki ipd. 8 % 34 % 49 % 9 % 

 

Največ stresa, ki ga anketiranci doživljajo pogosto in včasih, povzročajo nepoznavanje 

destinacije (33% pogosto in 42% včasih) ter slaba organizacija s strani agencije (31% pogosto 

in 42% včasih). Stres velikokrat povzročajo tudi težavni oziroma zahtevni potniki ter dejstvo, 

da morajo turistični vodniki biti potnikom na razpolago 24 ur na dan. Najmanj stresa povzroča 

dejavnik predolge odsotnosti od doma (34% redko in 30% nikoli) in dejavnik slabe 

pripravljenosti na vodenje (49% redko in 28% nikoli); vodniki se torej dobro pripravijo na turo, 

sklepamo, da pomaga tudi rutina. Opažamo, da največ stresa povzročajo dejavniki, na katere 

vodniki nimajo vpliva, najmanj stresa pa dejavniki, na katere lahko vplivajo. Kako dolgo bodo 

odsotni od doma, je odvisno od njih, saj sami odločajo o tem, koliko in katera vodenja bodo 

sprejeli.  

 

4.5.4 Posledice stresa pri turističnih vodnikih 

 

V tabeli 3 predstavljamo, kako respondenti pri sebi zaznavajo posledice stresa. 

 
Tabela 3: Posledice stresa pri turističnih vodnikih 

Posledice stresa Pogosto Včasih Redko Nikoli 

Zardevanje 1 % 11 % 42 % 47 % 

Potenje 6 % 19 % 39 % 37 % 

Glavobol 6 % 17 % 24 % 53 % 

Upad/ povečanje apetita 10 % 19 % 29 % 43 % 

Nespečnost 9 % 25 % 35 % 31 % 

Čustveni izbruhi 1 % 10 % 34 % 55 % 

Agresivnost 1 % 6 % 21 % 72 % 

Slabša koncentracija 1 % 18 % 51 % 30 % 

Povečana potreba po nikotinu, kofeinu, alkoholu 8 % 15 % 21 % 55 % 

Negativne misli 3 % 15 % 39 % 42% 

Občutek preobremenjenosti in utrujenosti 16 % 40 % 35 % 10 % 

Odpor do opravljanja dela 5 % 10 % 43 % 42 % 
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Pomanjkanje samospoštovanja 1 % 15 % 32 % 53 % 

Anksioznost  3 % 14 % 47 % 37 % 

 

Iz tabele je razvidno, da opisane posledice stresa zaznava pri sebi zelo malo anketirancev. Največ je 

takih, ki trdijo, da nikoli ali le redko doživljajo omenjene težave. Najbolj pogosta težava je občutek 

preobremenjenosti in utrujenosti. Rezultat sicer ni zaskrbljujoč, vendar ga ne smemo zanemariti. 

Rezultate lahko interpretiramo na dva načina. Vodniki se zelo dobro soočajo s stresnimi situacijami, 

tako da se posledicam stresa popolnoma izognejo ali jih doživljajo kot pozitivne. Nekatere stresne 

situacije lahko vnaprej predvidijo (npr. zamujanje potnikov, težave na hotelski recepciji ipd.) in se tako 

pripravijo na odzive. Izkušeni vodniki so pri soočanju s stresnimi situacijami verjetno najbolj uspešni. 

Med našimi respondenti ima skoraj polovica več kot deset let izkušenj. Kot poudarja Hitijeva (2010), 

zna vodnik ukrepati mirno, preudarno in zbrano ravno na podlagi izkušenj. Druga verjetnost je, da 

vodniki vse težave, ki jih kdaj občutijo, pripisujejo drugim vzrokom in jih ne povezujejo s stresom. Tudi 

Looker in Gregson (2003) trdita, da smo ljudje velik del življenja pod stresom in smo tako navajeni, da 

temu ne pripisujemo pozornosti.  

Najhujša posledica stresa je izgorelost (burn out), ki se največkrat povezuje prav z delom v 

storitvenem sektorju. Cunningham (1997) opozarja, da je izgorelost rezultat nezmožnosti 

sprejemati nove energije, prav tako kot nezmožnost oddajati negativne energije in čustva. Naša 

raziskava takih skrajnih posledic ni razkrila. 
 

4.5.5 Načini uravnavanja stresa 

 

Anketa je razkrila, da vodnikom pri spoprijemanju s stresom najbolj pomaga gibanje oziroma 

telesna aktivnost (63%), torej sklepamo, da so vodniki telesno aktivni, kar pozitivno vpliva na 

splošno počutje in spoprijemanje z zahtevami poklica. Enak odstotek se zateče k prijateljem in 

se z njimi pogovori, kar kaže na njihovo proaktivnost pri reševanju težav. Krajši odmik ali 

počitek (60 %), posvečanje drugim dejavnostim (60%) ter pozitivno razmišljanje (58%) so tudi 

pogoste strategije pri soočanju s stresom. Manj pogosti sta dve tehniki sproščanja, masaža 

(24%) ter joga in meditacija (14%). K alkoholu, cigaretam, kofeinu, tabletam se zateče 10% 

vprašanih, 10% pa probleme potlači. Glede na to, da gre za manj uspešne načine, je razveseljivo, 

da je odstotek nizek. Presenetljivo pa si z dobro organizacijo dneva in dela pomaga le 6% 

vodnikov, saj je to izjemno pomembno. Sklepamo lahko, da se organizaciji dneva in dela 

vodniki posvetijo že na začetku potovanja oziroma pred začetkom dela in jo dojemajo kot 

preventivo za stres.  

 

4.5.6 Relevantnost posameznih osebnostnih lastnosti za uravnavanje stresa 

 
V tabeli 4 prikazujemo, kako respondenti rangirajo pomen osebnostnih lastnosti v zvezi s stresom. 

Pomen posameznih osebnostnih lastnosti so respondenti ocenjevali na lestvici od 1 do 9, kjer so vsako 

oceno lahko uporabili le enkrat (1-najbolj in 9-najmanj pomembna). 

 

Tabela 4: Percepcija relevantnosti posameznih osebnostnih lastnosti turističnega vodnika, v % 

Odgovori/ ocena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Organiziranost 42 16 7 8 6 3 3 4 11 

Mirnost in zbranost 15 11 12 11 16 13 6 8 8 

Prilagodljivost 10 18 13 12 8 9 10 13 7 

Odločnost 3 12 17 11 22 11 10 7 8 

Komunikativnost 6 8 12 21 5 13 19 11 5 

Potrpežljivost 4 6 16 10 13 17 13 8 12 

Samospoštovanje 8 13 8 7 10 9 13 16 15 

Družabnost, energičnost 6 11 9 8 8 10 13 17 19 
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Razumevanje 4 5 7 13 10 15 13 16 15 

 

Kot najbolj pomembna pri uravnavanju stresa je bila rangirana organiziranost (42%). Pri ostalih 

osebnostnih lastnostih so za nekatere respondente določene lastnosti bolj pomembne, za 

nekatere pa manj. Sklepamo lahko, da se strinjajo, da so za uspešno opravljeno delo in manj 

stresa pomembne prav vse naštete lastnosti.  
 

4.6 OCENA UČINKOVITOSTI PRI SOOČENJU S STRESNIMI SITUACIJAMI 

 
Med anketiranci vlada mnenje, da se znajo s stresom učinkovito soočati. Skoraj polovica respondentov 

(48%) se po lastni oceni zelo učinkovito sooča s stresnimi situacijami, 52% pa jih svojo učinkovitost 

ocenjuje kot srednje učinkovito.  

 

4.7 OCENA ZADOVOLJSTVA Z DOSEGANJEM DELOVNIH REZULTATOV 

 
Dobra polovica respondentov (52%) je zelo zadovoljnih z doseganjem svojih delovnih rezultatov. 48% 

je neopredeljenih, včasih so zadovoljni, včasih pa nezadovoljni. Za visok delovni učinek je navadno 

dobrodošla neka optimalna stopnja stresa, ne premajhna ne prevelika. Sklepamo lahko, da vodniki stres 

izkoriščajo sebi v prid oziroma ga pravočasno in uspešno obvladajo ter ne dovolijo, da vpliva na njihovo 

delovno učinkovitost in zadovoljstvo z delovnimi rezultati. 

 

4.8 RAZMIŠLJANJE O OPUSTITVI VODNIŠTVA ZARADI STRESA 

 
71% respondentov še ni razmišljalo o opustitvi vodenj. Sklepamo, da večina sprejema tako pozitivne 

kot negativne plati tega dela. 29% respondentov pa je že razmišljalo o tem. Rezultate smo primerjali s 

spolno strukturo vzorca in ugotovili, da tako razmišlja več vodnic (51%) kot vodnikov (13%). Tudi 

Burke (2002) ugotavlja, da ženske pri delu doživljajo več stresa kot moški. Sklepamo, da je vzrok v 

razlikah med spoloma, ženske so bolj emocionalne in bolj intenzivno doživljajo simpatijo, sočutje in 

druge emocije. Razlog je lahko tudi v konfliktu med različnimi vlogami: v službi so sodelavke, doma 

matere, žene, gospodinje in prijateljice. Dobro izpolnjevati vse te vloge je zelo stresno. 

 

4.9 NASVETI VODNIKOM ZAČETNIKOM 
 

Vprašalnik smo zaključili z vprašanjem odprtega tipa, s katerim smo želeli pridobiti bolj poglobljen 

vpogled v management stresa na individualni ravni. Dobili smo veliko zanimivih odgovorov:  

»Delo turističnega vodnika pomeni izziv, širi obzorja, buri domišljijo, prinaša zadovoljstvo, a je 

istočasno zaradi same narave in intenzivnosti dela ter preobremenitev tudi stresno in utrudljivo. Po 

nekajdnevnem vodenju večina vodnikov potrebuje počitek, da se revitalizirajo. Če sprejmeš to dejstvo, 

greš naslednjič zopet na pot z veliko radovednostjo, veseljem in novimi pričakovanji«. 

»Bodite prijatelji svojim gostom in izbirajte vodenja, na katerih uživate!« 

»Pravočasno se organizirajte in pripravite na pot, da ne bo hitenja v zadnjem trenutku in zmedenosti 

pred gosti. Bodite odločni pri dogovorih z lokalnimi vodiči in predvsem poskrbite, da se vaši gostje 

počutijo varno. Do njih bodite olikani in imejte v mislih, da so oni vedno na prvem mestu«. 

»Ni situacije, ki je nasmeh, mirnost in zdrava logika ne rešita«. 

»Vodniški posel ni za čustveno labilne, ampak za čustveno stabilne in emocionalno inteligentne ljudi«. 

»Ni dovolj le poznavanje lokacije in gore podatkov, temveč moraš svoje delo opravljati s srcem. Nikoli 

ne smeš igrati, ker ljudje to hitro opazijo«.  

»Spremeni, kar se da, predvsem pa sprejmi, česar ni mogoče spremeniti«. 

»Premagovanje stresa je stvar kilometrine, pri spopadanju s stresom pomagajo življenjske 

izkušnje« . 
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5 UGOTOVITVE 
 

 

Živimo v dobi stresa, obvladovanje stresa pa je za človekovo normalno življenje nujen pogoj. 

Stres povzroča veliko virov, na katere naletimo tako rekoč na vsakem koraku. Naivno je 

pričakovati, da bi bilo mogoče živeti brez škodljivega stresa. Stres nastaja kot posledica naših 

odnosov z okoljem, kateremu se moramo nenehno prilagajati. Stres je občutek, ki ga 

posameznik sam izzove, zato ga lahko tudi sam nadzoruje.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov smo testirali postavljene hipoteze: 

H1: Turistični vodniki zaznavajo svoje delo kot stresno. 

Hipotezo smo preverjali s pomočjo odgovorov, ki so prikazani v grafu 1. Hipotezo lahko 

potrdimo, saj le 4% respondentov ocenjuje, da njihovo delo ni stresno. 76% kot zmerno stresno, 

21% pa je mnenja, da je njihovo delo izjemno stresno. 

H2: Najbolj pogost vzrok stresa so problematični potniki. 

Rezultati kažejo, da vodnikom bolj kot problematični potniki povzročata stres nepoznavanje 

destinacije in slaba organizacija s strani agencije. Drugo hipotezo torej le delno potrjujemo: za 

20% respondentov so problematični potniki pogost vzrok stresa, za 50% pa včasih. 

H3: Pri uravnavanju stresa je po mnenju turističnih vodnikov ključna lastnost samospoštovanje.  

Le 8% vprašanih je to ocenilo kot najbolj pomembno osebnostno lastnost, hipotezo torej lahko 

ovržemo. Bolj kot samospoštovanje so za vodnike pomembne organiziranost, mirnost, zbranost 

in prilagodljivost. Smatramo pa, da vse te lastnosti prispevajo k samozavesti in 

samospoštovanju. 

 

Če povzamemo naša spoznanja, lahko najprej potrdimo, da je delo turističnih vodnikov stresno, 

vendar večina vodnikov ocenjuje, da se s stresom uspešno sooča. Vodnikom največ stresa 

povzroča nepoznavanje destinacije, slaba organizacija s strani agencije in 24-urni delovnik. 

Potniki so zahtevni, s svojim vedenjem lahko povzročijo težave, ki jih morajo vodniki reševati. 

Pri tem imajo ključno vlogo vodnikove osebnostne lastnosti.  

Poleg tega, da vodniki skrbijo za svoj osebnostni razvoj in na ta način zmanjšujejo intenzivnost 

stresnih situacij, si velikokrat pomagajo tudi s številnimi tehnikami za uravnavanje stresa. 

Pravilen življenjski slog, zdrava prehrana, redna telesna aktivnost, dovolj počitka in pozitivno 

razmišljanje - tako se organizem varuje pred negativnimi vplivi stresa. Izredno dobro učinkuje 

tudi negovanje socialnih stikov (druženje, pogovor s prijatelji, drugimi vodniki) ali posvečanje 

drugim dejavnostim. Med neizrabljenimi tehnikami pa bi priporočili še nekatere. Za mlajše 

vodnike je izredno koristno mentorstvo, zlasti pa hospitacije na turah (t.i. shadowing). Pri 

vodniškem delu si je potrebno zastavljati realne cilje in poskušati omiliti perfekcionizem; v 

vodniškem poklicu je nemogoče pričakovati popolnost (od sebe in drugih), preveč je okoliščin, 

ki to onemogočajo in so izven vodnikovega vpliva. Priporočamo tudi treninge socialnih veščin 

in treninge asertivnosti, ko se učimo odločno in vljudno zastopati svoja stališča. Vodniki bi se 

lahko bolj posluževali raznih tehnik sproščanja, negativna čustva pa zamenjevali s pozitivnimi 

in se posluževali smeha; Pabel in Pierce (2016) zelo izpostavljata element humorja, ki vpliva 

tudi na turistovo doživljanje vodnikovega dela. 

Rezultati raziskave so pokazali, da večini respondentov stres ne predstavlja dejavnika, zaradi 

katerega bi prenehali s svojim delom. Med tistimi, ki so o tem že razmišljali, pa prevladujejo 

ženske. Raziskava je razkrila, da najbolj stresno doživljajo svoje delo tisti z več kot desetimi 

leti izkušenj, vendar pa ne dovolijo, da bi stres vplival na njihovo delovno učinkovitost in 

zadovoljstvo z delovnimi rezultati.  
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Stres predstavlja neizogiben del človekovega obstoja in je stalen spremljevalec na vseh 

življenjskih področjih. Fenomen stresa na delovnem mestu je postal zaskrbljujoče globalno 

dejstvo. Turistični vodniki se z njim nenehno srečujejo, zato je nujno, da se naučijo z njim 

živeti, ga pravočasno prepoznati in uravnavati. 

V prispevku smo pozornost posvetili škodljivim vplivom stresa pri delu turističnih vodnikov. 

Zanimalo nas je, kako stresno je delo vodnikov in kako se z njim spoprijemajo. Pri tem smo se 

osredotočili na individualni nivo spopadanja s stresom. Predlagamo še razširitev raziskovanja 

na nivo organizacije, nujno je spoznati še zorni kot organizatorja potovanj in tako lažje 

oblikovati celostno rešitev za zmanjšanje škodljivih vplivov stresa. Potrebno je tudi poudariti, 

da se ugotovitve navezujejo na percepcijo 156 turističnih vodnikov, ki so sodelovali v anketi, 

pri posploševanju pa je zato potrebna previdnost. Menimo, da bi bilo zanimivo izvesti raziskavo 

tudi na vzorcu lokalnih vodnikov. 
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Povzetek 

Pristojno ministrstvo, pod vodstvom aktualnega ministra, pristojnega za turizem, že tretje leto 

zaporedoma pokriva slovenskemu zasebnemu združenju hotelirjev kar iz javnih sredstev stroške 

za letno članarino tega združenja v evropskem združenju hotelov in restavracij HOTREC. 

Ministrstvo je lani na stroške javne blagajne povabilo tudi dva ocenjevalca iz tujine, da sta 

opravila testno kategorizacijo petih slovenskih hotelov po kriterijih Hotelstars.eu, hkrati pa 

naročilo še dodatno primerjalno analizo kriterijev za kategorizacijo hotelov po Hotelstars.eu 

in obstoječih slovenskih kriterijih. Izveden je bil tudi prenos e-Kategorizacije iz STO na TGZ, 

hkrati pa je na svoji spletni strani pojasnilo razloge za pristop k prenovi sedanjega sistema 

kategorizacije, med katerimi izstopajo navedbe o očitkih gospodarstva o togosti, 

prenormiranosti, nesmiselnih kriterijih, zastarelosti, ipd. Kljub takšnim prizadevanjem 

ministrstva pa med hotelirji nekako še ni zaznati pretiranega navdušenja za uvedbo novega 

sistema kategorizacije. Zato bomo poskušali v prispevku analizirati, katere bi lahko bile pasti 

uvajanja Hotelstars.eu pri nas in na kaj bi dejansko morali pri tem biti posebej pozorni.  

Ključne besede: hotel, kakovost, kategorizacija, Hotelstars.eu 

 

Abstract 

The ministry in charge, led by the current minister in charge of tourism, is for the third year in 

a row paying for the Slovenian private association of hoteliers’ annual membership fee in the 

European association of hotels and restaurants HOTREC from public funds. Last year the 

ministry at the public fund’s expense also invited two foreign assessors who conducted test 

classification of five Slovenian hotels according to Hotelstars.eu criteria, while also ordering 

an additional comparative analysis of criteria for hotel classification according to 

Hotelstars.eu and existing Slovenian criteria. Transfer of e-classification from STO to TGZ was 

executed, and on its website the ministry explained the reasons for reforming the current 

classification system, among which the following stand out: Economy’s complaints about its 

rigidity, over-regulation, nonsensical criteria, obsolescence etc. Despite Ministry’s efforts, 

there is not much enthusiasm among hoteliers for the introduction of the new classification 

system. Therefore, we will try to analyse in this paper the traps of introducing Hotelstars.eu in 

Slovenia and what to be especially aware of.  

Keywords: hotel, quality, classification, Hotelstars.eu 
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1 UVOD  
 

 

Sredi lanskoletnega vrhunca turistične sezone je bila dvorana ministrstva, pristojnega za 

turizem, nabito polna zainteresirane strokovne javnosti, ki se je 22. 7. 2017 odzvala na 

predstavitev testnega ocenjevanja izbranih slovenskih hotelov s strani švicarskih ocenjevalcev 

po kriterijih Hotelstars.eu (v nadaljevanju HSU). Na vabilu ministrstva so bili poimensko 

navedeni vsi hoteli, ki so bili predmet testiranja, prav tako so bile s strani švicarskih 

ocenjevalcev pojasnjene ugotovitve za posamezen hotel. Ob prošnji avtorja tega prispevka za 

vpogled v »uradni« zapis ugotovitev teh dveh ocenjevalcev, pa je ministrstvo to pogojevalo z 

»zakritjem« imen hotelov, ker bi naj šlo za občutljive osebne podatke.  

 

Predstavniki ministrstva so ob tej predstavitvi pojasnili, da sta naš sistem kategorizacije hotelov 

(v nadaljevanju SKS) in HSU primerljiva, po HSU bi se naj zahtevalo za hotel le 5 sob, za 

kategorije se zahtevajo nižji kriteriji kot po SKS, saj se v kopalnicah naj ne bi zahtevale kopalne 

kadi, odlagalne površine pa ne najmanj 0,5 m2, na posteljah se ne zahtevajo pregrinjala, hotel 

bi moral glede na število sob zagotavljati manj dvigal, ni predpisanih površin sob in kopalnic, 

ipd. Dodatno bi se naj zahtevala le ocena skritega gosta, pri sprejemu concierge, možnost 

izposoje mobilnega telefona in dve vrsti obešalnikov. 

 

Ministrstvo je bilo očitno že seznanjeno z najnovejšo primerjalno analiza kategorizacijskih 

listov SKS in HSU, ki jo je na svoji spletni strani objavilo šele lani jeseni (Ministrstvo, 2017). 

V podajanju ocen sta bila zelo prizanesljiva tudi švicarska ocenjevalca iz švicarskega 

hotelskega združenja, kjer za kategorizacijo manj kot 2.000 hotelov in za ostale storitve za 

skupaj cca 3.000 članov tega združenja, skrbi 100 zaposlenih. Nobenega od takrat prisotnih ni 

zmotila ugotovitev, da dejansko noben od obravnavanih hotelov ni izpolnjeval pogojev za 

ohranitev svoje kategorije po HSU, očitno so bili zadovoljni s splošno oceno, kako dobra je 

naša hrana oz. vino, kako profesionalno in prijazno je bilo hotelsko osebje in kako čisti so bili 

naši hoteli. Dodatna vprašanja oz. stališča je v razpravi izpostavilo le pet hotelirjev in štirje 

ocenjevalci. 

 

Na spletni strani Hotelstars Union (Press release, 2017) je bila dne 27. 4. 2017 objavljena 

informacija, da je bila Slovenija kot 17. država sprejeta v članstvo Hotelstars Union in namerava 

še v tem letu pričeti z uveljavljanjem harmoniziranih HSU kriterijev za kategorizacijo hotelov 

v obliki t.i. obveznega sistema kategorizacije hotelov z zvezdicami. Poleg tega je ministrstvo 

dne 10. 4. 2017 povabilo na predstavitev novega osnutka pravilnika o minimalnih tehničnih 

zahtevah, pravilnika o kategorizaciji ter kategorizacijskih listov za hotel in za apartma vse 

sedanje ocenjevalce, kjer pa do razprave o omenjenih gradivih, ki bi naj bila usklajena z našim 

hotelskim združenjem, sploh ni prišlo. Zataknilo se je že pri vprašanju glede ocenjevalcev in 

samega prevoda kategorizacijskega lista HSU. Zato bomo v nadaljevanju poskušali predstaviti 

nekatere dileme, ki jih odpirajo pripravljene strokovne osnove za pristop Slovenije k HSU.  

 

2 STROKOVNE OSNOVE ZA HARMONIZACIJO SKS IN HSU 
 

 

Avtor tega prispevka se ukvarja s kategorizacijo hotelov že od leta 1998, leta 2008 je sodeloval 

v skupini, ki je takratni kategorizacijski list za hotele prilagodila nemškemu kategorizacijskemu 

listu, vodil takratno javno razpravo med hotelirji in pri tem podal cca. 250 pojasnil hotelirjem, 

sodeloval pri pripravi e-Kategorizacije, pri pripravi programa in izvedbi usposabljanja nove 
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generacije ocenjevalcev, podal čez cca 3.000 dodatnih pojasnil kot zunanji svetovalec STO za 

področje kategorizacije v obdobju 2011–2015, sodeloval pri pripravi novega pravilnika o 

minimalnih tehničnih zahtevah in v letu 2014 pripravil zasnovo uskladitve vseh 

kategorizacijskih listov s spremembami tega pravilnika ter prevod nemške variante 

kategorizacijskega lista HSU za obdobje 2015-2019 (Kriterienkatalog, 2014), poleg tega pa bil 

imenovan tudi v komisijo za oceno dela ocenjevalcev po pravilniku o kategorizaciji ter pripravil 

številne primerjalne analize in strokovne članke na to temo. 

 

Navedba teh kompetenc je bila potrebna zato, ker se v zadnji primerjalni analizi, objavljeni 

poleg analize avtorja tega prispevka (Rumbak, 2012) na spletni strani ministrstva, navaja, da so 

bili avtorji s UP FTŠ Turistice iniciatorji, oblikovalci in izvajalci velike večine nacionalnih 

programov ter projektov na področju kakovosti, inovativnosti in uvedbe mednarodnih 

standardov poslovanja, ter bi naj bila primerjava narejena na podlagi dolgoletnih izkušenj 

ocenjevalca NO ter preučevanja različnih kategorizacijskih sistemov (Uran-Maravić, 2016: str. 

65). Prav tako so imena teh avtorjev na poročilih o kategorizaciji 5* hotelov, ki sta jih 

ocenjevala švicarska ocenjevalca, avtor tega prispevka pa je določil kategorijo obravnavanega 

hotela za 4* Superior.  

 

2.1 REZULTATI TESTNE OCENE SLOVENSKIH HOTELOV  

 

Iz pisnega poročila (Hotelleriesuisse, 2016) švicarskih ocenjevalcev izbranih slovenskih 

hotelov izhaja, da je sicer vseh pet hotelov presegalo minimalno zahtevano število točk za 

predlagano kategorijo po HSU, niso pa bili izpolnjeni vsi pogoji za ohranitev kategorije: 

 

- Prvi 5* hotel ni zagotavljal 5 obveznih kriterijev, dodatna odstopanja pa so bila 

ugotovljena še pri 10 obravnavanih elementih. Ta hotel bi lahko obdržal kategorijo 5* 

le pod pogojem, da bodo vse sobe v celoti prenovljene. 

- Drugi 5* hotel ni zagotavljal 4 minimalnih obveznih kriterijev, dodatna odstopanja pa 

so bila ugotovljena pri 5 obravnavanih elementih. Uporabljen material in pohištvo ne 

zagotavljata luksuzne namestitve, ponudba zajtrka ustreza prej za 4* kot 5*. Tudi za ta 

hotel se svetuje prenova sob. 

- Hotel 4* Superior ni zagotavljal 2 obveznih elementov, dodatna odstopanja pa so bila 

ugotovljena še pri dveh obravnavanih elementih, sama kategorija pa ni bila postavljena 

pod vprašaj. Kot ocenjevalec tega hotela bi dodal, da se pri nas ne zahteva po 5 

obešalnikov na ležišče in raznovrstni obešalnikov, robčki za obraz pa so obvezni le za 

5* in ne od 3* naprej kot v HSU. 

- Hotel 4* ni zagotavljal 6 minimalnih obveznih kriterijev, dodatna odstopanja pa so bila 

ugotovljena še pri 9 obravnavanih elementih. V poročilu izstopa nezadovoljstvo 

ocenjevalcev s čistočo v tem hotelu, pogoj za ohranitev kategorije pa je tudi celotna 

prenova. 

- Hotel 3* ni zagotavljal dveh minimalnih obveznih elementov, dodatna odstopanja pa so 

bila ugotovljena še pri 9 obravnavanih elementih. Iz poročila izhajajo pripombe na 

dvigalo in ureditev vhoda v hotel ter preveliko razhajanje med obnovljenimi in starimi 

sobami. Za stare sobe se predlaga, da se umaknejo iz trženja oz. zaprejo do prenove. 

Glede teh ugotovitev velja dodati, da je pri nas od leta 1998 dopustna samoocenitev 

hotelov v kategoriji nižji od 4*, upravne enote, ki so do leta 2007 izdajale odločbe o 

kategorizaciji (zato imajo vsi ti hotelu na označevalni tabli napis »Ministrstvo, pristojno 

za turizem«), pa niso bile dolžne preverjati dejanskega stanja na terenu.  
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Ocenjevalca v zaključku navajata, da bosta priporočala HOTRECu sprejem Slovenije v HSU 

pod pogojem, da bo zagotovila kategorizacijo vseh kategorij hotelov po principih HSU in z 

zunanjim ocenjevalcem. Vendar je v 7. členu osnutka novega pravilnika o kategorizaciji 

nastanitvenih obratov (Osnutek pravilnika, 2017, str. 3) le za hotel 5* navedeno, da ocenitev 

izvede ocenjevalec, ki ni lastnik ali zaposlen v nastanitvenem obratu. Domnevamo, da zato, ker 

ima tudi hotelsko združenje v Švici precej težav in sodnih sporov z drugim nosilcem 

kategorizacije hotelov v Švici (Gastrosuisse, 2011), ki v tej državi ne izvaja kategorizacije 

hotelov po sistemu HSU, švicarsko hotelsko združenje pri letošnjem sprejemu Slovenije v HSU 

namerno »ni kompliciralo« in se je na implementacijo 21 principov HOTREC (HOTREC, 

2009) pri našem vstopu v HSU morebiti pozabilo. 

 

2.2 PRIMERJAVA KRITERIJEV ZA KATEGORIZACIJO HOTELOV SKS IN HSU 
 

To, da predstavnik ministrstva sicer ve, da se n.pr. v HSU res ne navaja površina odlagalnih 

polic v kopalnici 0,5 m2 za kategorijo 4*, kot v SKS, ne pa tudi, da se za element »večja polica« 

v dodatnih pojasnilih elementa 188 HSU (Erläuterungen, 2015: str. 12) zahteva možnost 

namestitve »večje toaletne torbice« po osebi, je nekako razumljivo. Bolj zaskrbljujoče pa je, da 

avtorji omenjene primerjalne analize (Uran-Maravić, 2016: str. 94) vsebinsko enak element 

SKS ocenjujejo kot višjo zahtevo, element HSU pa kot nižjo zahtevo. 

 

Najmanj nenavadne so tudi njihove navedbe, da je šele 2016 postal v Sloveniji odgovorni organ 

za kategorizacijo Direktorat za turizem in internacionalizacijo (ibid.: str. 43), prej pa je bil to 

STO (očitno se ne loči med pristojnim organom in skrbnikom e-kategorizacije), da mora 

nastanitveni obrat, ki se kategorizira, predhodno pridobiti uporabno dovoljenje (ibid.: str. 38) 

(kar se ne zahteva že deset let), da zadnja sprememba pravilnika o kategorizaciji eksplicitno ne 

zahteva upoštevanja pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih (ibid.: str. 39) (kar potrjuje 

slabo poznavanje zakonodaje), ipd.. 

 

Zelo nazoren je tudi izračun, da je SKS v 65 % zahtevnejši kot HSU, in da je od 365 elementov 

kategorizacijskega lista SKS je kar 263 višjih kot v HSU (ibid.: str. 112). Potem pa to trditev 

utemeljijo z naslednjim prikazom zahtev za zajtrk v kategoriji 5*:  

 
Tabela 1: Primerjava zajtrka v hotelu s 5* po sistemu SKS in HSU (Uran-Maravić, 2016: str. 112) 

SKS  HSU  

Bifejski zajtrk s strežbo napitkov  Bifejski zajtrk s strežbo ali jedilnik za zajtrk  

topli napitki  

(kava, čaj, mleko in čokolada), dve različni 

vrsti sladila  

6  en topel napitek (po izbiri čaj ali kava)  1  

1 vrsta: med in marmelada, maslo in margarina  4  izbira med kruhom/sendvičem, maslom, 

marmelado, klobaso in sirom  

1  

3 vrste: sok, jogurt, topla jed, pripravljena 

jajca, sveže sadje ali sadna solata  

15  1 sadni sok  1  

4 vrste: kruh, pecivo, hladna jed, žitarice  16  jajčne jedi  1  

sadna solata  1  sadna solata/sadje  1  

bio kotiček  3  žitarice  1  

Skupaj potrebnih elementov  44   6 

 

Na osnovi takšne tabele lahko ugotovimo, da imajo avtorji primerjalne analize morebiti resne 

težave z razumevanjem vsebine gostinske ponudbe in angleščine. Nemška beseda »Brötchen« 

oz. angleška »rolls« ne pomenita sendviča, angleška beseda »with« pa ne vejice. V HSU se že 

za 1* zahteva razširjeni zajtrk, ki se prevaja tudi kot podaljšani zajtrk (ibid.: str. 56). Ta element 
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je v HSU ocenjen kot nižji, kontinentalni zajtrk, ki se zahteva za 1* v SKS, pa kot višji (ibid.: 

str. 107). In to kljub temu, da ISO standard (ISO 18513, 2003: str. 9) zahteva za kontinentalni 

oz. enostavni zajtrk najmanj kruh, maslo, marmelado oz. džem ter vsaj en topel napitek, 

razširjeni zajtrk pa mora dodatno vsebovati večjo izbiro kruha, marmelad oz. džema, hladnih 

napitkov, sirov oz. narezek. 

 

Iz omenjene tabele izhaja, da bi naj bili hoteli 5* po sistemu HSU dolžni zagotavljati pri zajtrku 

le 6 elementov, za slovenske hotele pa se zahtevajo sedemkrat višje zahteve. Kot navajamo v 

prejšnjem podpoglavju, sta že švicarska ocenjevalca ocenila zajtrk v enem od 5* hotelu kot 

primeren bolj za kategorijo 4*, zato dodatni komentar verjetno niti ni potreben.  

 

Izgleda, kot da bi omenjena primerjalna analiza imela cilj, da prikaže zahteve SKS bolj zahtevne 

kot v HSU, ali pa gre za neznanje oz. izrazito subjektivnost. Drugače si ni mogoče razlagati, da 

je izbirni element v SKS ocenjen kot višji, primerjalni obvezni element v HSU pa kot nižji (n.pr. 

»najmanj 1 zaposlen na 2,3 sobe« : »vse storitve opravijo usposobljeni in opazni (angl. 

identifiable) delavci« (ibid.: str. 66) – mimogrede, iz nemščine se ta element prevaja »vse 

storitve nudi kompetentno in prepoznavno osebje«. Višje sta ocenjena tudi n.pr. izbirna 

elementa »postelja za dojenčke« in »otroška postelja na željo gosta« v SKS, enak izbirni 

element v HSU št. 74 »otroška postelja« pa nižje, ker da je v HSU le en element (ibid, str. 85). 

Prav tako je kot nižji ocenjen n.pr. obvezni element HSU »dostop do interneta« z obrazložitvijo, 

ker ne predpisuje fizičnega internetnega kotička, čeprav ta v SKS za 2* sploh ni obvezen, 

ampak se zahteva le dostop do interneta, ocenjen pa kot višji (ibid,: str. 100), ipd..  

 

V primerjalni analizi se niti z besedo ne omeni, da se SKS uporablja za kategorizacijo hotelov, 

motelov, penzionov in gostišč, torej štiri različne vrste nastanitvenega obrata, HSU pa le za 

hotele oz. tudi za motele. Ne omenja se tudi, da SKS nima »pod črto« nobene dodatne opombe, 

medtem ko ima angleška verzija HSU 70 dodatnih opomb, v Nemčiji 76 (Kriterienkatalog, 

2015), v Avstriji 71 (Kriterienkatalog, 2015) ter že omenjenih 20 strani dodatnih pojasnil, n.pr. 

na Češkem pa imajo navedenih še 10 strani dodatnih pogojev za hotel (npr. od minimalno 10 

sob do minimalne velikosti sob in kopalnic) ter 74 opomb (Oficialni, 2015). Že te razlike dajejo 

misliti, da HSU med članicami le niti ni tako zelo harmoniziran.  

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Razlogi za prenovo našega sistema kategorizacije bi naj bili očitki s strani gospodarstva o 

togosti, prenormiranosti, nesmiselnih kriterijih, zastarelosti, želja gospodarstva po preverbi 

možnosti vpeljave Hotelstars standardov in dvig prepoznavnosti slovenskega hotelirstva 

(Ministrstvo, 2017). Ob preverjanju, na čem temelji takšno stališče države, smo lahko ugotovili, 

da gre za dokaj nekritično povzemanje subjektivnega stališča omenjene analize, po katerem bi 

naj slovenski hotelirji sistemu kategorizacije večkrat očitali togost (predvsem zaradi obveznih 

kvadratur sob in kopalnic ter podobnih elementov tehnične kakovosti), prenormiranost, 

subjektivnost ocenjevalcev, neenakost presoje pri različnih ocenjevalcih, prepogoste kontrole, 

nesmiselne kriterije (pregrada pri kadi), zastarelost kriterijev ter preveliko količino kriterijev 

(Uran-Maravić, 2016: str. 41). 

 

Kljub temu, da je bilo pri uporabi omenjene analize uporabljenih manj kot 50 virov in še od 

tega jih je bila skoraj večina stara toliko oz. še starejših kot trenutno veljavni sistem 

kategorizacije, nismo mogli med viri nikjer najti potrditve teh navedb. Tega tudi ni bilo mogoče 
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razbrati iz skupaj 7 podanih odgovorov na anketo hotelskega združenja 2014 (ibid.: str. 61), ob 

tem, da je v Sloveniji trenutno kategoriziranih cca 350 hotelov.  

  

Ministrstvo je verjetno seznanjeno s sodbo Upravnega sodišča (Upravno sodišče, 2014: str. 5) 

v zadevi pritožbe ene od ocenjevalk, ker je bila črtana iz seznama ocenjevalcev. Upravno 

sodišče pri tem pojasnjuje, da s tem, ko ocenjevalec izvede ocenitev, odloči v upravni zadevi, 

minister pa naj ne bi imel zakonskih pooblastil za prenos upravnih nalog na ocenjevalce, zato 

jih niti ne more črtati iz seznama ocenjevalcev. Ob pristopu k HSU torej formalno-pravno še 

imamo ocenjevalce, ki jih hotelirji niti ne bodo več dolžni angažirati, saj bodo lahko 

samoocenitve opravljali sami tudi v najvišjih kategorijah. 

 

Reševanja togosti, prenormiranosti in nesmiselnih kriterijev se je ministrstvo lotilo s 

spremembo pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih (Pravilnik, 2017). Iz tega pravilnika se 

tako črta obvezna oskrba z električno energijo, dostop do javne ceste ter telefonska povezava, 

garderobni prostori in stranišča za zaposlene, ločene komunikacijske poti za goste in zaposlene, 

zahteve glede dvigal, minimalno zahtevana velikost sobe se znižuje na 8 m2, črta se okno z 

naravno svetlobo, obešalne kljuke lahko namestijo v omare oz. garderobne niše, v kopalnici pri 

kadi oz. prhi ne bo več potrebna zavesa, zadostovala bo le osvetlitev pri ogledalu brez splošne 

razsvetljave kopalnice, namesto dveh bo dovolj le en toaletni papir, ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnega dnevnega prostora za goste ter prenašanja in hrambe prtljage, ipd. Bo pa vsak hotel 

moral imeti restavracijo, odprto 5 dni na teden, vsaj 85 % sob s kopalnico ter po novem ne vsaj 

10, ampak le pet nastanitvenih enot.  

 

Zaradi očitno spremenjenega odnosa države do deklarirane kakovosti gostinske ponudbe 

morebiti ne preseneča, da npr. 31 kategoriziranim hotelom v Ljubljani, ki razpolagajo z 2.439 

sobami, stoji nasproti že 1.104 sob in stanovanj (Zabukovec, 2017: str. 10), ki se brez nadzora 

in plačevanja dajatev vse bolj uspešno tržijo po sistemu kvazi delitvene ekonomije Airbnb. Iz 

vidika načrtovanih sprememb kriterijev SKS bi lahko bile zanimive tudi navedbe Ernelija 

(Erneli, 2015: str. 5), ki se ukvarja s pravnimi vprašanji ocenjevalnih platform, da že 80 % vseh 

uporabnikov v EU pred nakupom opravi preverbo na eni od ocenjevalnih platform.  

 

Kljub ugotovljenemu 65 % preseganju kriterijev SKS v primerjavi s HSU, sicer zelo vljudna 

švicarska ocenjevalca nista bila zadovoljna z nivojem kakovosti slovenskih hotelov. Če so 

kriteriji SKS res zahtevnejši, potem mora biti nekaj hudo narobe z našim sistemom ocenjevanja 

hotelske kakovosti in rešitev nikakor ni v nižanju zahtevanih kriterijev. Ob prizadevanju, da 

hotelirji na čim lažji način pridejo do čim več zvezdic, kar bi jim naj po novem omogočal HSU, 

velja opozoriti še na ugotovitve svetovne turistične organizacije (UNWTO, 2014: str. 14), da 

imajo hoteli najvišje kategorije v primerjavi z nižjimi kategorijami zelo resne težave glede 

izpolnjevanja pričakovanj gostov. Morebiti bi bilo za našo novo krovno organizacijo HSU 

bolje, da tega ne bi komentirala (Hotelstars Union, 2015) z navedbo, da se kriteriji HSU redno 

ažurirajo na osnovi raziskav potreb gostov, težava spletnega ocenjevanja pa bi naj bila odsotnost 

filtriranja ocen, saj se ne objavljajo le kvalificirane in poštene ocene gostov.  
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Povzetek 

V prispevku povezujemo temo kulinarike in kulinaričnega turizma z uspešnimi kuharskimi 

mojstri – chefi, v Sloveniji. Osredotočimo se na predstavitev treh izbranih priznanih slovenskih 

chefov. Predstavimo jih kot uspešne gostinske podjetnike, kot primere dobre poslovne prakse 

pri razvoju slovenske kulinarike in promociji kulinaričnega turizma. Iščemo odgovor na 

vprašanje, kako slednji v zadnjih letih s svojo mednarodno prepoznavnostjo dvigajo Slovenijo 

na lestvici uveljavljenih kulinaričnih destinacij. V uvodu prispevka obravnavamo pomen hrane 

in izrazje v povezavi s hrano in turizmom. Prav tako izpostavimo pomen kulinarike v povezavi 

s turizmom. Nato predstavimo poslovno pot izbranih gostinskih podjetnikov, njihove uspehe in 

prepoznavnost. Prikažemo vzporednice in različnosti v njihovih poslovnih pristopih in v 

kulinariki. Podatke črpamo iz sekundarnih virov. 

Ključne besede: podjetništvo, kulinarika, kulinarični turizem, uspešnost. 

 

Abstract 

In this paper, we connect the topic of culinary and culinary tourism with successful chefs in 

Slovenia. We focus on three well-known Slovene chefs who are perceived as successful F&B 

entrepreneurs in the country and ambassadors of Slovene culinary. We research how their 

international fame raise Slovenia on the scale of culinary destinations in the last few years. In 

the introduction we discuss the importance of food and explain terms in relation to food and 

culinary tourism. We continue with presentation of different paths of selected chefs as 

entrepreneurs, their differences and similarities. Data is drawn from secondary sources.  

Keywords: entrepreneurship, culinary, culinary tourism, success. 
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1 UVOD 
 

 

Hrana in kuhanje sta v današnjem vsakdanjem življenju pridobila novo vlogo: »hrane nimamo 

več samo zato, da se z njo nahranimo, temveč nam je tudi v zabavo; hrana je danes moderna« 

(Koghee 2013: str. 13). Po televiziji je vedno več kuharskih oddaj, ki postajajo vse bolj 

priljubljene in gledane, ne glede na starost in spol populacije; »chefi niso več zgolj kuharji, 

nekateri med njimi so si pridobili status pravih pop ikon« (ibid.). 

 

Jemo ne le, kadar smo doma oziroma v kraju svojega bivališča, temveč tudi takrat, kadar 

potujemo in se znajdemo v vlogi turista, popotnika. Če v kraju bivanja pri prehranjevanju morda 

prevladujeta priprava in uživanje hrane v našem domu (odvisno pač od navad posameznikov in 

tradicije naroda), smo na potovanju bolj kot doma vezani na prehrano v različnih prehrambnih 

lokalih. Izračuni kažejo, da turisti porabijo za hrano več kot tretjino celotnega zneska, 

namenjenega za potovanje (UNWTO 2012). Zato nekoliko preseneča ugotovitev, da se 

raziskovanju hrane v povezavi s turizmom namenja več pozornosti šele v zadnjih dveh 

desetletjih (Getz in sod. 2014).  

 

Znanstveno raziskovanje hrane, predvsem njene priprave, ima precej daljšo zgodovino od 

raziskovanja povezav med hrano in turizmom. Jean Anthelm Brilla Savarin (1755-1862) je v 

svoji knjigi Fiziologija okusa npr. zapisal, da »odkritje nove jedi človeštvo osreči mnogo bolj 

kot odkritje nove zvezde« (Konte 2014: str. 14). Leta 1922 je v mestu Frice na Siciliji potekala 

prva konferenca znanost in kuhanje, kjer so ustanovili disciplino znanost in gastronomija; v 

znanstvenih krogih so jo kasneje preimenovali v molekularno gastronomijo. Aplikacija slednje 

je kasneje postala molekularna kuhinja, ki zaradi vzpostavljenega dialoga med kuharji in 

znanstveniki predstavlja pomemben mejnik v razvoju svetovne kulinarike. Kot navaja Konte 

(2014: str. 14) »znanost v kuhinji ne pomeni le uporabe modernih sestavin in tehnik, ampak 

skuša tudi pri tradicionalnih kuharskih receptih razložiti, zakaj nekateri postopki delujejo in 

drugi ne, in kako naj se lotimo priprave jedi in učenja kuhanja, da bodo rezultati čim boljši«. V 

tem smislu je npr. Pia Snitkjaer je na kobenhagenski univerzi leta 2010 zagovarjala doktorat o 

pripravi mesne jušne osnove (idib.). 

 

Pri raziskovanju hrane in njene priprave v angleški literaturi zasledimo več izrazov, npr. food, 

culinary, gastronomic, gourmet, kar posledično velja tudi za izpeljanke v povezavi hrane in 

turizma. Avtorji dokumenta z naslovom Strategija razvoja gastronomije Slovenije so se za 

potrebe aplikacije hrane na področje turizma v svoji raziskavi odločili uporabiti izraz 

gastronomija (Lebe in sod. 2006). Svojo odločitev utemeljujejo s tem, da je izraz razširjen po 

svetu in splošno razumljiv. Ta izraz v ožjem smislu predstavijo kot znanje pripravljanja jedi, 

širše pa izraz označuje »kulture prehranskih načinov v različnih obdobjih zgodovinskega 

razvoja in v sodobnosti, vlogo in pomen jedi in pijač v načinu življenja posameznikov, družin, 

prebivalcev krajev, pokrajin, dežel, držav in širših območij« (Lebe in sod. 2006: str. 7). Po 

mnenju avtorjev je izraz kulinarika zaradi svoje mednarodne primerljivosti prav tako 

uporabljiv. »Označuje znanje pripravljanja in ponujanja (dekoriranja) jedi, tudi kuharske 

sposobnosti« (ibid.), čeprav ga avtorji opredelijo kot ožji pojem od gastronomije. 

 

V slovenskem prostoru se v povezavi s hrano in njeno pripravo v zadnjih letih besedi kulinarika 

in gastronomija najpogosteje uporabljata kot sopomenki, medtem ko v povezavi hrane in 

turizma v govorni ali pisni besedi pogosteje zasledimo izraz kulinarični turizem. Zato izraz 

kulinarika in kulinarični turizem v nadaljevanju prispevka uporabljamo tudi mi.  
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2 KULINARIČNI TURIZEM  
 

 

Kulinarični turizem postaja vse bolj uspešna tržna niža v turistični ponudbi. Leta 2001 je Eric 

Wolf ustanovil predhodnico današnje Svetovne turistične kulinarične zveze z namenom 

ustvarjanja ekonomskih priložnosti na področjih, kjer se hrana in pijača povezujeta s potovanji 

in z gostinstvom (World Food Travel Association b.d.). Zveza deluje v prepričanju, da 

predstavljajo v turistični destinaciji lokalno pridelana hrana in pijača, kulinarična zgodovina in 

gostinstvo tiste posebnosti, ki privlačijo obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Kulinarični turisti, 

»foodiji« oziroma dobrojedci so ljudje v srednji letih in mlajši, bolj izobraženi in premožnejši 

od povprečnih turistov (ibid.).  

 

Pomen kulinaričnega turizma izpostavlja tudi Svetovna turistična organizacija v svojem 

poročilu o kulinaričnem turizmu (UNWTO 2012). V poročilu je kulinarični turizem opredeljen 

kot turizem, pri katerem turisti in obiskovalci načrtujejo svojo pot deloma ali v celoti z 

namenom, da okusijo kulinariko/hrano določenega kraja oziroma z njo povezane aktivnosti 

(UNWTO 2012: str. 7). Poudarja pomen t. i. kulinaričnih poti, ki se razvijajo v posameznih 

regijah in državah; posebej izpostavlja kulinarične poti v Španiji, ki se je zaradi nove generacije 

chefov prebila v ospredje mednarodne kulinarike. Pri tem izstopata predvsem Madrid in San 

Sebastjan v Baskiji. Restavracije so seveda obstajale že prej; novost pa je, da se povezujejo s 

kulinaričnimi potmi.  

 

Evropa še vedno velja za »zibelko gastronomije, njeni trdnjavi pa sta Francija in Italija« 

(Koghee 2013). Obstaja še vrsta drugih krajev, ki se po seznamu kulinaričnih strokovnjakov 

vzpenjajo v sam vrh: Cape Town v Južnoafriški republiki, Bangkok na Tajskem, Marakeš v 

Maroku, Tokio na Japonskem ter prestolnice držav kot so Istanbul, Hongkong, Dubaj, Mumbaj. 

Skupno tem prestolnicam je po večini to, da imajo poleg večjega števila vrhunskih restavracij 

tudi velike živilske tržnice in stojnice, na katerih prodajajo lokalne specialitete. Avtorica pri 

tem opozarja, da kulinarični turizem ravno zaradi slednjih ni njuno povezan le s slavnimi in 

uglednimi restavracijami, na katere praviloma dobimo asociacijo ob omembi kulinaričnega 

turizma (ibid.).  

 

Med priznanji, ki jih stroka podeljuje najboljšim restavracijam in šefom, v ospredje stopata 

lestvica restavracij z dodeljenimi Michelinovimi zvezdicami in San Pellegrinova lestvica stotih 

najboljših restavracij na svetu. Slednjo sestavljajo kulinarični strokovnjaki pod okriljem revije 

Reastaurant. Michelinova zvezdica (od ena do tri) je ocenjevalna lestvica restavracij in znak 

odličnosti vrhunskih sestavin, odlične postrežbe, kulinarične inovativnosti, ponudbe vin ipd.. 

Vodič, ki ga danes imenujemo tudi »rdeča biblija«, obstaja že od leta 1900. Danes predstavlja 

vpliven vodič po najboljših restavracijah v več kot 20 državah sveta.  

 

Med chefi ne moremo prezreti imen restavracij z največjim številom Michelinovih zvezdic kot 

so Rene Redzepi iz restavracije Noma v Kopenhavnu, Heston Blumental z restavracijo Fat 

Duck, Thomas Keller z restavracijo Per se v New Yorku, Nadia Santini iz restavracije Dal 

Pescatore, Massimo Bottura iz restavracije Osteria Francescana v Padovi, Ferra Adria z 

restavracijo El Bulli v Kataloniji ipd. (Koghee 2014, Konte 2013, Mencinger 2012).  

 

V Sloveniji restavracije z dodeljenimi Michelinovimi zvezdicami še nimamo. Pač pa je bila leta 

2010 na San Pellegrinovo lestvico stotih najboljših restavracij na svetu na 89. mesto uvrščena 

restavracija JB iz Ljubljane chefa Janeza Bratovža (Mencinger 2012), v letu 2017 pa tudi Hiša 

Franko. Navedenemu prestižnemu priznanju kulinaričnega sveta se pridružuje tudi nagrada za 
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najboljšo kuharsko mojstrico na svetu, ki jo je za leto 2017 dobila Ana Roš iz Hiše Franko v 

Kobaridu (Močnik 2017a). 

 

V zadnjih letih se je kakovostni kulinarični ponudbi v slovenskih restavracijah pridružilo še 

nekaj privlačnih kulinaričnih novosti v ponudbi, od katerih nekatere že postajajo tradicionalne. 

Take so npr. Odprta kuhna (OK b.d.), teden restavracij v Sloveniji (Teden restavracij b.d.), ter 

prva slovenska kulinarična pot v Kranjski gori (Žejan 2015). Kakovost slovenske kulinarike v 

državi podpirajo tudi različne sistemske aktivnosti. To sta npr. razvoj blagovne znamke 

Gostilna Slovenija, ki naj bi predstavljala temelj sodobne kulinarične razpoznavnosti Slovenije 

(Blagovna znamka b.d.), in podeljevanje nagrade The Slovenian Restaurant Awards, ki jo 

podeljujejo slovenski kulinarični strokovnjaki, pisci in recenzenti (The Slovenia Restaurant 

Awards 2017). 

 

3 TRIJE SLOVENSKI CHEFI KOT PRIMERI DOBRE PRAKSE 

USPEŠNIH GOSTINSKIH PODJETNIKOV 
 

 

Med priznanimi slovenskimi chefi smo izbrali tri. Kot kriterije za izbor smo upoštevali: vodenje 

lastne restavracije, čas/obdobje njihove kulinarične aktivnosti, njihovo medijsko prepoznavnost 

ter prispevek k razvoju slovenske kulinarike. Tem kriterijem sta najbolje ustrezala v predhodni 

točki omenjena Ana Roš in Janez Bratovž. Kot tretjega predstavnika smo izbrali Bineta Volčiča. 

V točki predstavimo njihove poslovne poti, izpostavimo tisto, kar so glede svoje poslovne 

aktivnosti javnosti razkrili sami. Pozornost namenimo različnosti njihovih začetkov in poti 

kulinaričnega uspeha. Podatke črpamo iz sekundarnih virov: iz časopisnih člankov in spletnih 

virov.  

 

3.1 ANA ROŠ 

 

Ana Roš je bila za leto 2017 izbrana kot najboljša kuharska mojstrica na svetu (Močnik 2017a), 

Hiša Franko pa po izboru kulinaričnih mojstrov sveta – World's 50 Best Restaurants (San 

Pellegrinova lestvica) kot 69. najboljša restavracija na svetu (Primorske novice 2017). Hiši 

Franko je priznanje za najboljšo restavracijo leta podelila tudi slovenska kulinarična stroka (The 

Slovenia Restaurant Award 2017). 

 

Čeprav v povezavi s kulinariko največkrat govorimo le o moških chefih, Ana Roš pravi, da se 

je v njeni »kuhinji izkazalo, da so ženske v kuhinji lahko enakovredne moškim« (SiolNet 2017). 

Meni, da je »chef eden in ni deljiv med spoloma«, zato delitev kulinaričnega sveta na moške in 

ženske šefe prav v ničemer ne pripomore k emancipaciji žensk. Kljub tem pomislekom je 

nagrado prevzela: zaradi neštetega števila ur, ki ga je prebila v kuhinji, zaradi otrok in zaradi 

dviga prepoznavnosti Slovenije (Močnik 2017a).  

 

V nasprotju z večino kuharskih mojstrov je Roševa izjema tudi v tem, da je kulinarična 

samoukinja. Po izobrazbi je diplomirana diplomatka, ki je na gostinsko poslovno pot zašla 

nenačrtovano. Kot študentka je pomagala v italijanskem slow food društvu, njena poroka z 

gostincem iz Kobariba, Valterjem Kramarjem, pa je kasneje zapečatila njeno poslovno pot.  

 

Ko sta z možem pred četrt stoletja prevzela gostilno njegovih staršev, so temeljito spremenili 

kulinarično ponudbo hiše. Domačo hrano so pričeli pripravljati in streči na višji ravni od 

dotedanje. V takratnih razmerah je bila to dokaj tvegana odločitev, vendar ne edina; druga je 
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bila ta, da Roševa, ki je delo v gostilni pričela v strežbi, začne kuhati. Dela se je namreč lotila 

brez strokovnih podlag. Kot opisuje njen mož, pa je pri tem poslu nenehno zorela. Čeprav časi 

poslovno niso bili rožnati, sta vztrajala, ker sta želela za hišo in za goste nekaj več. Kot taka so 

ju odkrili Avstrijci in Italijani, nato še Švicarji in Belgijci (Močnik 2017b).  

 

Med mediji je led prebil dokumentarec na francoski televiziji Arte o družini, »ki se bogu za 

hrbtom trudi delati nekaj več«. Producenta je očaralo predvsem njihovo lastno delo in zavzetost, 

ki so jo pri tem izražali. Nato so sledili članki o Hiši Franko od ZDA do Avstralije. Pri promociji 

jim je pomembno podporo izkazala urednica revije Cook inc Anna Moreli.  

 

Usodno spremembo v Hiši Franko je s posebno oddajo o Ani Roš v dokumentarcu Chef's table 

pomenil program Netflix. Pričeli so prihajati gosti iz vsega sveta, in kot pravi Roševa, je bilo 

to prvo poletje, ko za premostitev zime ni bilo potrebno vzeti kredita (Močnik 2017b). Pozitivna 

sprememba je bila torej očitna tudi v finančnem poslovanju: končno so lahko novo sezono 

začeli »brez minusa na banki«. To je bila prva priložnost, da ohranijo sodelavce, namesto da 

»polovico ljudi septembra odslovimo« (Močnik 2016). O samem plačilu za delo, ki ga opravlja 

sama in njeni sodelavci, pravi, da »za toliko odrekanja in truda to ni nikoli dovolj plačano delo« 

(ibid.). Netflix je poskrbel, da poslovanje ni več odvisno od vremena (Močnik 2016). O sebi 

zakonca menita, da sta bolj gostinca kot poslovneža (Močnik 2017b). 

 

Po navalu gostov iz Nove Zelandije, Brazilije in ZDA se je življenje chefinji Roševi »obrnilo 

na glavo«, saj si ni predstavljala tolikšne spremembe. Na dan je prejemala tudi po tristo 

elektronskih sporočil, imela dogovorjenih po nekaj intervjujev. Število sodelavcev v kuhinji se 

je v enem letu iz štirih povzpelo na deset. Mize so bile zasedene v vseh terminih do zadnjega 

stola. Paziti so morali, da se niso preobremenili ter da jim je ostal čas za kreativnost, zaradi 

katere jih ljudje obiskujejo (Močnik 2016). 

 

Kljub navalu gostov Hiša Franko ni želela širiti restavracijskih zmogljivost, saj bi s tem lahko 

izgubili na kakovosti. A določene spremembe so bile neizogibne. Kosila ponujajo le še ob 

koncih tedna, kar omogoča Roševi vsaj nekaj časa več za družino in počitek. Večerja je 

razdeljena v zgodnjo večerjo ob 17. uri in redno ob 20. uri, na kateri strežejo jedi po vnaprej 

določenem osem ali enajst hodnem meniju (Mencinger 2017). Mencinger (2017) ga opiše kot 

»visoko avtorsko kuhinjo vrhunske chefinje in njenih lokalnih sestavin«. Tudi po tretjem obisku 

Hiše Franko od leta 2010 dalje kulinarični strokovnjak ocenjuje, da »chefinja še vedno 

napreduje« in da se »nikjer drugje … prihodnost se okusi tako izrazito in slastno kot v Anini 

kuhinji in Valterjevi kleti«. Za Ano Roš tudi pravijo, da »navdušuje s popolnoma samosvojo 

kulinariko, izvirnimi kombinacijami in interpretacijo okolice ter da je v zadnjem letu nedvomno 

postala prva ambasadorka Slovenije (The Slovenia Restaurant Awards 2017). 

 

Hiter pregled kulinarične poti Ane Roš pokaže, da si je pot k mednarodni kulinarični slavi 

utirala postopoma, s trdim delom in s samosvojo kulinariko. Svetovna prepoznavnost in 

priznanje sta bili - kot pravi Mencinger (2017: str. 26) - sad »vztrajnega napredka, ki ga je s 

talentom in ambicioznostjo, ob pomoči družine, hribov in morja, naredila v zadnjih dvajsetih 

letih«.  

 

3.2 JANEZ BRATOVŽ 
 

Janeza Bratovža uvrščamo med enega najslavnejših chefov v Sloveniji. Svoje mednarodno 

priznanje je s svojo restavracijo JB v letu 2010 požel z uvrstitvijo na 89. mesto San Pellegrinove 

lestvice najboljših stotih restavracij na svetu (Mencinger 2012). The Daily Meal pa jo je na 
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seznam najboljših restavracij v Evropi postavil celo na 10. mesto. Njeno ime je znamka, ki 

privablja tuje gurmane, čeprav nima Michelinove zvezdice. Bratovž pravi, da bi imel že dve, 

če bi delal v tujini (Sajovic 2013).  

 

Bratovž je postal kuhar, za kar je »kriva njegova babica«. Ko se je hotel izučiti za zidarja, mu 

je svetovala: »…, bolje da si kuhar. Za jest boš imel in na toplem boš« (Novice 2014). Po 

šolanju in pripravništvu v Avstriji je v zgodnjih 90ih v Domžalah odprl svojo prvo restavracijo, 

ob prelomu tisočletja pa se je preselil v center prestolnice. Veliko potuje in svoje znanje 

dopolnjuje pri tujih kuharskih mojstrih, tudi pri enem od največjih – Alainu Ducassu iz 

Londona. Za izpopolnjevanje v tujih prestižnih restavracijah mora včasih celo plačati. Sveže 

znanje in zamisli nato prenaša na svoje sodelavce (Bojc 2012). 

 

Njegova kuharska ekipa je dokaj številčna: praviloma jo sestavlja osem kuharjev, štirje 

pomočniki in trije vajenci, s strežnim osebjem skupaj okoli 13 (Bojc 2012). To predstavlja velik 

strošek za tako majhno restavracijo (»trinajst plač, trinajst regresov …«); a ker želi svojim 

gostom ponuditi le najboljše, ne gre drugače. Finančno pravi, da »gaga« in da mora, če želi 

premostiti mesec, veliko stvari delati sam: peče kruh, izdeluje testenine, praline ipd. Ker veliko 

vlaga v kakovostne sestavine in kakovostno pripravo hrane, je logična posledica tudi ta, da so 

cene jedi v njegovi restavraciji nekoliko višje, kot so jih vajeni domači gosti (Bernik 2012).  

 

Zaradi Bratovževe »kuharske kilometrine« je »vrhunstvo njegovih jedi v preprostosti«. Takšna 

je pač njegova kuharska filozofija: lokalne, domače sestavine, ter preproste jedi, pri čemer ima 

vse na krožniku svoj okus (Mencinger 2012). Integriteto in šarm kuhanju Janeza Bratovža daje 

kombinacija mediteranskega z globalnimi vplivi od drugod, vendar z neprikritim ohranjanjem 

tradicije – visoke francoske in nostalgične slovenske (Chef b.d.).  

 

Bratovžu je pri hrani pomembno predvsem to, da je njegova: iz tistega, kar najboljše dobi tu, 

naredi jed, ki je drugje ni moč dobiti. Je kreativen; enako meni tudi za Ano Roš. O svojem delu 

pravi, da je naporno: začeti mora že zjutraj in nato delati do poznih nočnih ur (Sajovic 2013). 

A poklic kuharja je po njegovem mnenju lahko najlepši na svetu, če ga imaš rad.  

 

3.3 BINE VOLČIČ 

 

Bineta Volčiča je Slovenija spoznala v resničnostni oddaji Gostilna išče šefa, s pomočjo katere 

je poklic kuharja v Sloveniji ponovno postal moderen (Cencelj Komar 2017). Vendar njegovo 

poslanstvo ni le kuhanje, temveč tudi zavedanje Slovencev o tem poklicu. Pripomogel je, da so 

ljudje ponovno začeli ceniti kulinariko. Želi okrepiti kuharsko kulturo v državi in ljudi naučiti 

ekološkega vedenja (Kovič 2017).  

 

Kuhanje je njegova strast in odvisnost že od mladih nog; pravi, da je »strast do kuhanja prinesel 

že na svet«. Pri devetih letih se je trdno odločil za ta poklic in se zanj tudi izšolal. Po nekaj letih 

redne službe, ki so jo spremljali »rokabillyevski način življenja, veliko glasbe in zabave ter 

povprečna plača«, je želel narediti »nekaj iz sebe«. Za nadaljevanje študija je izbral vrhunsko 

kuharsko fakulteto La Cordon Bleu v Parizu. Šolanje je končal kot tretji najboljši in dobil službo 

v restavraciji z dvema Michelinovima zvezdicama. Tam je delal po več kot 12 ur na dan skupaj 

z odličnimi kuharji.  

 

Ko se je vrnil v Slovenijo, je naredil »revolucijo« v restavraciji Prestige v Moravskih Toplicah 

in v blejski restavraciji Promenada (Kovič 2017). Mencinger (2016) je o njem zapisal, da je 

znani slovenski kuhar Andrej Kuhar (edino on je od Slovencev dobil Michelinovo zvezdico, 
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vendar v restavraciji v tujini) z Volčičem dobil svojega naslednika. Volčič »kuha svobodno, 

brez zavor in z navdihom mladosti … njegovi krožniki poznajo barve, oblike, teksture … 

njegove ideje so drzne, okusi pa nori. Visoka kuhinja s tatoojem« (Sajovic 2012). 

 

Vendar je bil »sistem«, v katerega je bil Volčič vpet, prevelik. Zato se je odločil za vodenje TV 

oddaje Gostilna išče šefa, ki jo je vodil štiri leta. »A ko je TV chef našel gledalce, je ostal brez 

gostov. Ko je začel navidezno kuhati, je začel pozabljati, kako resnično diši. Ko je igral 

resničnost, je začel pozabljati resnico. Postal je najbolj znan slovenski TV chef, toda izgubil je 

goste in kuhanje« (Mencinger 2016).  

 

Volčič je v juniju 2016 v središču Ljubljane odprl svoj lokal, bistro Monstera. S tem je uresničil 

sanje po lastnem »kotičku z avtorsko kuhinjo«. Njegove jedi so zasnovane po načelu »fusine-

cousine«, saj se ne omejuje pri izbiri in kombiniranju sezonskih sestavin na krožniku. Čez dan 

so v ponudbi bistrojska kosila, ob koncu tedna pa sedem hodni meni, v katerem izraža 

»neokrnjeno kuharsko svobodo«. Volčič je eden prvih kuharjev, ki v Sloveniji uveljavlja 

koncept kuhinje brez odpadkov: skuša uporabiti največji del sestavine, tudi tiste, ki jih večina 

drugih šefov zavrže (Vivi 2016). Mencinger (2016) Volčičev bistro opiše kot lokal, »ki prisega 

na sproščeno kreativnost, z uravnoteženimi krožniki in sestavinami od rilca do repa, od cveta 

do korenin«… kot »v Parizu, kjer chefi kuhajo v majhnih bistrojih«. 

 

Volčič se ukvarja tudi s posredovanjem znanja mladim kuharjem. Ocenjuje, da je od kuhinj 

trenutno najbolj v trendu skandinavska kuhinja, kjer - tako kot mi - jemljejo iz narave tisto, kar 

raste: mah, korenike, alge, mravljično kislino ipd. Navdih za recepte išče povsod. O 

Michelinovih zvezdicah pa meni, da jih v Sloveniji verjetno ne bo; pa tudi, da jih ne 

potrebujemo, saj imamo vrsto odličnih restavracij, genialnih chefov in vrhunsko ponudbo 

(Sobotainfo 2015). 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Vsem trem chefom je skupno, da njihov uspeh in prepoznavnost nista prišla »čez noč«, ampak 

sta rezultat predanosti temu delu, nenehnemu izpopolnjevanju in ljubezni do njega. Pot do 

uspeha in prepoznavnosti si je tlakoval vsak od njih na nekoliko drugačen način. Prav tako se 

med seboj razlikujejo po kulinarični filozofiji, ki vsakemu od njih daje pečat unikatnosti. Na 

primeru Ane Roš ugotovimo, da je strokovno kulinarično znanje mogoče pridobiti tudi s 

praktičnimi izkušnjami; vendar le, če ta proces obenem spremlja kreativnost, trdo delo in 

zavezanost ciljem, ki so lastna vsem predstavljenim slovenskim chefom. Vsi trije so uspešni 

gostinski podjetniki; morda ne toliko, če bi njihovo uspešnost presojali po kriterijih ekonomske 

razsežnosti koncepta uspešnosti, pač pa zagotovo z zornega kota neekonomskih kriterijev - po 

prepoznavnosti in osebnem zadovoljstvu.  

 

Iz navedenih primerov dobrih praks slovenskih kuharskih mojstrov lahko ugotovimo, da se 

kulinarika v Sloveniji razvija v skladu s sodobnimi svetovnimi trendi. Pav tako smo prepričani, 

da uspešni in prepoznavni slovenski chefi bistveno pripomorejo k napredku slovenske 

kulinarike. S svojo kulinariko postajajo ambasadorji Slovenije in pripomorejo k njeni 

prepoznavnosti na kulinaričnem zemljevidu sveta. K temu prispevajo ne le s svojim strokovnim 

delom, temveč tudi z medijsko odmevnostjo. Pred nedavnim je npr. ena najbolj znanih modnih 

revij na svetu Vogue (SiolNet 2017) na svojih spletnih objavila kulinarični vodnik po Sloveniji 

prav po izboru Roševe. 
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V Luzernu je marca 2017 potekal mednarodni kongres JRE (Jeunes Restaurateurs d'Europe) 

združenja mladih evropskih šefov. Mednarodni direktor Michelinovega vodiča Michael Elli je 

kot gost v nagovoru povedal, da je letos prišel vodič na Hrvaško, naslednja pa je na vrsti 

Slovenija (Alič 2017). Morda se je chef Volčič le uštel v svojih predvidevanjih Michelinove 

zvezdice lahko čez leto ali dve pričakujemo tudi v Sloveniji.  
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Povzetek 

Razvoj turizma je močno povezan z dejavniki makro okolja: z ekonomskimi razmerami, s 

socialno kulturnimi dejavniki, z razvojem tehnologije ter s političnimi dogajanji. V prispevku 

odgovarjamo na vprašanje, kateri dejavniki in na kakšen način bodo v prihodnjem in še v 

naslednjih letih vplivali na razvoj turizma. Predstavimo po enega od dejavnikov v posamezni 

od navedenih skupin. Za metodo deskripcije uporabimo podatke iz sekundarnih virov. Uvodoma 

predstavimo ključne poudarke turizma v letu 2016. Nato ocenimo predviden vpliv gospodarskih 

gibanj na turizem, vpliv varnostnega tveganja, predvsem zaradi terorističnih napadov, 

spremembe v strukturi turistov, ki vplivajo na potovalne interese turistov ter vlogo tehnologije 

in umetne inteligence, ki vztrajno prodirata na področje dejavnosti turizma. V zaključku 

prispevka podamo oceno vpliva navedenih dejavnikov na turizem v Sloveniji.  

Ključne besede: razvoj turizma, ključni dejavniki, varnost, umetna inteligenca. 

 

Abstract 

The development of tourism is closely linked to the macro-environmental factors: the economic 

situation, socio cultural factors, technology development and political situation. In this paper 

we present one of the factors in each of these groups, that will - according to the opinion of 

experts and researchers in the field of tourism - design the development of tourism in the next 

few years. We focus on the influence of economic trends in tourism, the impact of security 

threats in the tourism industry from terrorist attacks, changes in the travel interests of tourists 

and the role of artificial intelligence, which is slowly but steadily penetrating the field of 

tourism. We add the assessment of what impact these factors will have on development of 

tourism in Slovenia.  

Keywords: tourism development, key factors, security, artificial intelligence.  
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1 TURIZEM V LETU 2016  
 

 

V točki nanizamo nekatere kvantitativne in kvalitativne podatke o svetovnem turizmu v letu 

2016 in gibanja v letu 2016 v primerjavi z letom 2015. Podatke črpamo iz raziskave IPK 

International (2017), ki je bila predstavljena na Mednarodni turistični borzi (ITB) v Berlinu 

marca 2017.  

 

Obseg turizma se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečal z 4%. Največja rast je bila 

zabeležena v Aziji (9% več kot v letu 2015), najmanjša pa v Evropi in Severni Ameriki (3%). 

Prihodki iz turističnega izvoza so v letu 2016 znašali 1.250 milijard € - 7% več kot v letu 2015. 

Turisti so za posamezno potovanje potrošili 1.156 €, 3% več kot predhodno leto, medtem ko se 

je število potovanj povečalo za 4%. Povprečna doba bivanja v tujini je znašala 7,6 dni, le za 

odstotek več kot leto poprej.  

 

Med vrstami popotovanj so v strukturi počitnikovanja z dobro četrtino zastopane počitnice na 

soncu in morju ter obiski mest (28% in 26%). Obisk mest se je od leta 2011 do 2016 povečal 

skoraj za 100%. Od svetovnih metropol je bilo v letu 2016 najbolj obiskano mesto Hong Kong 

(21,7 milijona mednarodnih turistov); sledijo New York (19,4 mio), London in Bangkok. Pariz, 

ki je bil po obiskanosti metropol v letu 2015 na tretjem mestu, je v letu 2016 izgubil dve mesti. 

Med najbolj obiskanimi mesti sledijo še Barcelona, Dubaj, Singapur in Kuala Lumpur (12, 4 

mio).  

 

Podatki raziskave poslovnih potovanj v letu 2016 kažejo ničelno stopnjo njihove rasti v 

primerjavi z letom poprej, vendar spremembo njihove strukture. Tradicionalna poslovna 

potovanja v strukturi poslovnih potovanj predstavljajo delež 41% in so v primerjavi z letom 

poprej upadla za 7%. Delež MICE potovanj, ki znaša v strukturi potovanj iz poslovnih razlogov 

59%, pa se je povečal za kar 22%. Zaključimo lahko, da ljudje vse bolj potujejo z namenom 

pridobivanja novih znanj.  

 

Raziskava IPK International je prav tako pokazala, da pri načrtovanju potovanja turisti zdaleč 

najbolj zaupajo informacijam, ki jih pridobijo pri prijateljih in sorodnikih. Zaupajo tudi 

turističnim agencijam, turističnim uradom, potovalnim vodičem ter določenim spletnim 

informacijam (držav, ambasad, letalskih in drugih prevoznikov, rezervacijskim platformam – 

booking.com, expedia, in stranem za vtise popotnikov – TripAdvisor). Manj verjamejo 

družabnim medijem (Facebook, Linkedin, Twitter, Google), delitvenim prenosnim medijem 

(delitveni video/foto, podcasti, YouTube, Pintarest, Instagram), časopisom, revijam, televiziji, 

reklamnim oglasom in letakom.  

 

V letu 2016 je bilo na svetovnem nivoju zabeleženih 8,2 milijard nočitev, kar je 5,1% več kot 

leto poprej. Posledično to pomeni, da je zaradi 400 milijonov več nočitev potrebnih letno 

dodatnih 2 milijona postelj. Med nočitvenimi zmogljivostmi je delež hotelov in podobnih 

nastanitev znašal 59%, delež prenočevanja v drugih zmogljivostih, t. i. parahotelirstvu, pa 41%. 

Podatki kažejo, da se je delež prenočevanja v parahotelirstvu od leta 2011 do 2016 povečal za 

četrtino.  

 

Po številu ustvarjenih nočitev so bile v letu 2016 med destinacijami na prvem mestu ZDA, po 

številu potovanj pa Španija. Na drugem mestu sta si državi le zamenjali poziciji. Na tretjem 

mestu se v obeh primerih nahaja Nemčija. Sledijo ji Italija, Francija in Združeno kraljestvo, 

nato še Mehika, Kitajska, Avstrija.  
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2 VPLIV DEJAVNIKOV ZUNANJEGA OKOLJA NA TURIZEM V 

PRIHODNJE  
 

 

Na ITB 2017 so udeleženci med drugim iskali odgovore na nekatera vprašanja, ki vplivajo tudi 

na razvoja turizma v prihodnje: a) ali se zaradi številnih političnih nemirov v svetu nahajamo v 

novem obdobju vsesplošne svetovne nestabilnosti oziroma krize in b) kakšen vpliv bo imel 

svetovni nemir na turizem v prihodnje (ITB 2017). 75% udeležencev tega posveta je menilo, 

da bo imela nestabilnost v svetu na turizem močan vpliv (ITB 2017). G. Kornblum (2017) je v 

razpravi nanizal nekaj možnih razlogov za nastanek svetovnih nemirov. V današnjem svetu se 

spremembe dogajajo tako hitro, da se politika nanje ne uspe prilagoditi; »stare industrijske 

panoge« izginjajo, porajajo se nove, povezane z digitalizacijo, ki jih ljudje še niso povsem 

osvojili; v javnosti postajajo pomembni predstavniki popularne kulture, ki ljudi opozarjajo na 

njihovo lastno nezadovoljstvo, vendar sami ne nudijo rešitev (primer Trumpa). Prevelike 

spremembe so nas torej pahnile v stres, zaradi katerega reagiramo iracionalno. Poraja se 

mentaliteta, da so enostavne dramatične rešitve boljše kot dolgoročne premišljene. Ključni 

besedi za rešitev iz nastajajočega kaosa sta po mnenju Kornbluama v besedah »vrednost« 

(value) in »vrednote« (values) oziroma v odgovoru na vprašanje: kako najti vrednost in 

vrednote v hitro spreminjajočem se svetu. 

 

2.1 GOSPOSPODARSKA RAST  

 

Za turizem velja, da v svojih gibanjih sledi gibanjem gospodarske rasti oziroma njenega upada. 

Gospodarska rast je dejavnik zunanjega okolja, na katere se turizem odziva hitro in občutljivo 

(Page in Connel 2009). V obdobju gospodarske blaginje imajo judje več denarja, ki ga zato 

lahko brez večjih odrekanj namenijo za potovanja. V odboju upada gospodarske aktivnosti pa 

ljudje z denarjem ravnajo bolj previdno in na prvo mesto postavijo zadovoljitev najnujnejših 

življenjskih potreb. Vendar ima ciklično gibanje turizma v primerjavi z ekonomsko aktivnostjo 

tudi nekatere posebnosti. Navadno se upad rasti turizma prične z zamikom, nekoliko kasneje 

od zmanjšane gospodarske aktivnosti, in tudi ne doseže tolikšnega dna kot slednja. V obdobju 

gospodarske rasti pa raste turizem hitreje kot gospodarstvo. To kažejo tudi podatki o 

gospodarski rasti in rasti turizma v letu 2016 v primerjavi z letom poprej, čeprav razlike v 

zadnjih letih le niso tako velike.  

 

IPK International (2017) v svoji raziskavi napoveduje, da se bo v letu 2017 zaključilo obdobje 

gospodarske recesije oziroma obdobje nihanja med globalno recesijo in gospodarskim 

okrevanjem, ki smo ji bili priča v preteklih treh letih. V letu 2017 naj bi rast GDP dosegla 3,4%, 

leto kasneje za 0,4% več. Rast turizma v letu 2017 se bo v primerjavi z letom 2016 gibala med 

4 in 5%. Zmerna ekonomska rast v Aziji bo podprta s fiskalno in monetarno politiko, vendar se 

bo rast turizma v tem delu sveta ustavila pri 5% (v letu 2016 je bila v primerjavi z letom 2015 

kar 9%). V Evropi in Severni Ameriki se bo predvidoma nadaljevala zmerna ekonomska rast 

in tudi zmerna rast turizma.  

 

2.2 VARNOSTNA TVEGANJA  

 

Pripravljavci raziskave IPK (2017) tveganja za potovanje razdelijo na trajno in občasno 

tveganje. Med prvega uvrstijo zdravstveno tveganje, tveganje zaradi kriminala in druge 

nevšečnosti. Rezultati njihove raziskave kažejo, da se le 4% popotnikov srečuje z zdravstvenimi 

težavami, med katerimi prevladujejo težave s prebavili in alergije. Le 3% popotnikov se sooči 
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s kriminalnimi nezgodami, najpogosteje s tatvino denarja, kreditnih kartic, torbic, z vlomom v 

avtomobile in prevarami pri menjavi denarja. Navedenim tveganjem se je mogoče izogniti z 

večjo previdnostjo, izogibanjem masovnih destinacij v visoki sezoni, z izbiro ustreznih 

namestitev.  

 

Zaradi vse pogostejših terorističnih napadov so le ti prepoznani kot sestavni del trajnega 

tveganja. Po podatkih IPK (2017) so leto 2016 najbolj zaznamovali nemiri v islamskem svetu, 

kriza v Ukrajini, teroristični napadi, oživljanje nacionalizma v nekaterih evropskih državah, 

naval ubežnikov in spremembe v digitalnem svetu. Pri tem se poraja vprašanje, ali se je in v 

kolikšni meri se je, povečalo tveganje za potovanja.  

 

Zanimivo je, da je v februarju 2017 kar 45% sodelujočih v raziskavi IPK (2017) izrazilo bojazen 

zaradi terorističnih napadov, medtem kot je ta odstotek v enakem obdobju leta poprej znašal 

39%. Ko so podobno vprašanje zastavili publiki na ITB 2017, je ta številka dosegla celo 70% 

(ITB 2017). Raziskovalci vidijo razlog predvsem v tem, da so teroristični napadi že vrsto let 

medijsko zelo izpostavljeni. A to je dejstvo, ki s potovalno resničnostjo nima povezave. 

Statistični izračun namreč pokaže, da je tveganje za posameznika, da postane žrtev 

terorističnega napada le 0, 000001% (IPK 2017).  

 

Kljub temu je v raziskavi IPK (2017) 45% vprašanih izjavilo, da prav zaradi terorističnih 

napadov ne bodo potovali v tujino (takih je bilo 16% vprašanih) oziroma bodo izbrali varnejše 

destinacije (29% vprašanih). Več kot polovica vprašanih zaradi potencialnih terorističnih 

napadov ne bo spreminjala svojih potovalnih načrtov. Po varnosti je od držav najslabše 

ocenjena Turčija, nato Izrael, Egipt, Tunizija, Jordanija, Maroko in celo Francija. Najbolj varne 

pred teroristi naj bi bile po mnenju vprašanih: Canada, Švica, Avstralija, Skandinavske dežele, 

Avstrija, Poljska, Portugalska, Nizozemska, Španija in Hrvaška. Te države bodo predvidoma 

zaradi svoje varnosti v določeni prednosti pred ostalimi in lahko pričakujejo v letu 2017 večji 

turistični obisk.  

 

2.3 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN UMETNA INTELIGENCA 

 

IPK (2017) navaja, da bo digitalizacija nadaljevala s prodorom v turizem. Nove tehnologije 

povečujejo operativno učinkovitost, omogočajo cenejše promoviranje in njeno večjo razsežnost 

v primerjavi z dosedanjimi klasičnimi načini promocije. Sočasno pa povečujejo tudi 

konkurenčnost. Vse bolj se uveljavljajo nove oblike storitev »ekonomije souporabe« kot so 

Airbnb, Uber ipd , ki temeljijo na komuniciranju mrež znotraj vrstnikov (Enz 2015). Obseg 

rezervacij delitvenih prenočitvenih zmogljivosti (»shared hospitality«) se povečuje (npr. 

2015/16 za 6%). Popotniki, ki se odločajo za to obliko nastanitve, so mlajši od 35 let, dobro 

izobraženi, tovrsten način prenočevanja pa si izberejo pretežno v mestih. 

 

Vse bolj se veča uporaba rezervacijskih sistemov. V letu 2016 npr. si je kar 70% turistov 

potovanje organiziralo s pomočjo spleta. Najpogosteje (55%) si je skupaj rezerviralo nastanitev 

in prevoz. Podatki kažejo, da odstotek tovrstnega načina organizacije potovanja iz leta v leto 

bliskovito narašča (IPK 2017).  

 

V prihodnje se bo prav tako povečala uporaba virtualnih pomočnikov, digitalnih plačil in 

računovodskih sistemov; pričakujemo tudi integracijo družabnih medijev in prodaje. Spletne 

potovalne agencije bodo z meta iskalniki postale globalne znamke (IPK 2017). 
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V sfere turizma prodira tudi umetna inteligenca. Na ITB 2017 so predstavili robota Pepperja, 

ki odgovarja na vprašanja v zvezi s določenimi turističnimi storitvami, prebere našo letalsko 

vozovnico ipd.  

 

V povezavi z umetno inteligenco se vzporedno pojavlja več vprašanj. Prvo je npr. vprašanje o 

razliki med človekom in računalnikom oziroma robotom. Odgovor naj je, da človek lahko dela 

več stvari hkrati in stvari razume, robot pa lahko dela le eno stvar in ne razume stvari. Pa vendar 

na nek način »misli«. Kot navaja Flegar (2017), se z naglo rastjo računalniške moči omogočajo 

zapletene in večplastne mreže, zaradi katerih postaja nedoumljivo, zakaj umetna inteligenca 

»misli« tako kot »misli«.  

 

Drugo so vprašanja tveganja, ki jih najdemo v: odvisnosti od umetne inteligence, povečani 

brezposelnosti, zmanjšanju različnosti, v zmedi pri odločanju, popolni izgubi nadzora ter 

nenazadnje v etičnih dilemah.  

 

2.4 NOVA STRUKTURA TURISTOV 

 

»Milenijci« so v populaciji turistov postali najštevilčnejša generacija; po številu presegajo 

»baby-boomerje«. So turisti, ki vedo, kaj želijo, zato so v posredovanju svojih zahtev in 

pričakovanj neposredni. Ko načrtujejo potovanje, proučijo številne možnosti, ki so jim na 

razpolago, predvsem spletne (Trends 2016). So željni raziskovanja, medsebojnih povezav in 

čustvenih doživetij; prav tako so samozadostni in tehnološko zelo opremljeni potniki. Milenijci 

in njim podobno misleči ter na novo razvijajoči se segmenti turistov (kot npr. dobrojedci, pari 

brez otrok, homoseksualci) so čedalje bolj stroškovno osveščeni in doživljajsko usmerjeni (Enz 

2015).  

 

Kot najmlajša generacija popotnikov s solidnim zaslužkom, so milenijci pridobili status vodilne 

generacije v turizmu. Zato lahko vplivajo na odločitve v povezavi s turizmom in narekujejo 

trende njegovega razvoja. 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Ključne značilnosti dogajanj na področju turizma v letih od 2011 do 2016 strnemo v tri skupine: 

a) prevladujoča rast azijskega trga; b) spletne rezervacije in »delitveno gostoljubje« (angl. 

sharing hospitality), ter c) obiski mest, počitnice na ladjah (križarjenja), počitnice na morju in 

soncu ter porast MICE segmenta v poslovnem turizmu (IPK 2017).  

 

Tisto, kar bo najbolj vplivalo na dogajanja v letu 2017 in tudi kako leto dlje v prihodnost, pa so 

predvsem predvidene spremembe potovalnih tokov zaradi terorističnih napadov iz bolj v manj 

varnostno ogrožene destinacije. Zaradi skromne zastopanosti v svetovni turistični pogači 

Slovenije ne najdemo na lestvici 10 držav z največjo stopnjo varnosti. Vendar ocenjujemo, da 

bo zaradi svoje dejanske varnosti deležna tudi dela preusmerjenih turističnih tokov. Prav tako 

ocenjujemo, da se s svojo turistično ponudbo približuje največji populaciji turistov, milenijcem. 

Če morda v informacijski tehnologiji obstajajo še določene vrzeli, smo prepričani, da jih bo 

Slovenijo odpravila. Glede umetne inteligence v turizmu pa – Slovenija še vedno prisega na 

osebno turistično storitev.  
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Povzetek 

Turistične destinacije so dinamične, skozi časovna obdobja se razvijajo in spreminjajo. 

Destinacije se razvijajo od »odkritja«, ko so nepoznane, težko dostopne in na njih ni izgrajene 

turistične infrastrukture. Z naraščanjem števila obiskovalcev in zmogljivosti pride večina 

destinacij v fazo zasičenosti, čemur pogosto sledi faza upadanja, ki lahko vodi do umiranja ali 

pomlajevanja destinacij. Najpogosteje uporabljeni teoretični model za prikaz razvoja 

turističnih destinacij je življenjski cikel po Butlerju. Čeprav je Butlerjev model nastal že leta 

1980, ga tudi danes številni strokovnjaki uporabljajo pri prikazovanju razvoja številnih 

destinacij. V življenjskem ciklu destinacije je izredno pomembna vloga nahrbtnikarjev. 

Nahrbtnikarski turizem je eden izmed trendov globalnega turizma, ki predstavlja pomembne 

gospodarske učinke za številne destinacije. Nahrbtnikarji so raziskovalci novih destinacij in 

posledično povzročitelji razvoja množičnega turizma. Namen referata je predstaviti vlogo 

nahrbtnikarjev v življenjskem ciklu turistične destinacije.  

Ključne besede: nahrbtnikarji, nahrbtnikarski turizem, življenjski cikel turistične destinacije, 

Butlerjev model 

 

Abstract 

Tourist destinations are dynamic as they evolve and change over time. The destinations are 

evolving from "the discovery" when they are unknown, difficult to access, and lack tourist 

infrastructure. As the number of visitors and capacity are increasing, most of the destinations 

reach a saturation stage, often followed by a decline stage which can lead to the dying or 

rejuvenating destinations. The most commonly used theoretical model to illustrate the 

development of tourist destinations is the Butler's life cycle model. Although the Butler's model 

was already developed in 1980, many experts are using it even today to show the development 

of numerous destinations. The role of backpackers is of utmost importance in the life cycle of a 

destination. Backpacker tourism is one of the global tourism trends with important economic 

effects on many destinations. The backpackers seek out new destinations and, consequently, are 

responsible for the development of mass tourism. The aim of the research paper is to present 

the role of backpackers in the life cycle of a tourist destination.  

Keywords: backpackers, backpacker tourism, life cycle of a tourist destination, Butler's life 

cycle model 
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1 UVOD 
 

 

Nahrbtnikarski turizem je globalni družbeni fenomen s pomembnimi ekonomskimi učinki za 

številne destinacije. Nahrbtnikarji določajo potovalne trende, spodbujajo oblikovanje novih 

inovativnih turističnih proizvodov, sooblikujejo nove trge in nenazadnje odpirajo nove 

destinacije množičnemu turizmu. So bolj nagnjeni k tveganju in zato pogosteje potujejo v 

države in območja, ki so manj privlačne za druge turiste. Današnji nahrbtnikarji so potencialni 

konvencionalni turisti v prihodnosti. Namen referata je predstaviti vlogo nahrbtnikarjev v 

življenjskem ciklu turistične destinacije. Metode dela zajemajo izsledke iz strokovne literature 

in drugih virov o nahrbtnikarskem turizmu in razvoju turističnih destinacij s poudarkom na 

Butlerjevem modulu življenjskega cikla destinacije. Referat je zgrajen iz predstavitve pomena 

nahrbtnikarskega turizma, Butlerjevega modela življenjskega cikla turistične destinacije, vloge 

nahrbtnikarjev v razvoju in življenjskem ciklu destinacije in sklepnih ugotovitev. 

 

2 NAHRBTNIKARSKI TURIZEM 
 

 

2.1 NAHRBTNIKARJI V KONTEKSTU INDIVIDUALNEGA TURIZMA 

 

Glede na organizacijo potovanj ločimo individualni turizem in organizirani ali pavšalni turizem. 

O individualnem turizmu govorimo, kadar turist ne zakupi že pripravljenega pavšalnega 

proizvoda, ampak si potovanje organizira sam (Planina in sod., 2002: str. 26–28). V 

mednarodnem turizmu je očiten trend rasti individualnih potovanj. Individualni turisti so zelo 

heterogena skupina, razlikujejo se po demografskih značilnostih, potovalnih motivih in 

navadah. Eden izmed njihovih pomembnih podsegmentov so nahrbtnikarji. 

 

Cohen je leta 1974 razdelal tipologijo štirih turističnih vlog, v kateri razlikuje med 

institucionalnimi in neinstitucionalnimi turisti. Cohen (v Ateljević in sod., 2004: str. 61, 62) 

deli institucionalne turiste na pavšalne masovne turiste (angl. organised mass tourists), katerih 

potrebe v celoti zadovoljuje turistična infrastruktura in individualne masovne turiste (angl. 

individual mass tourists), ki pri turističnem ponudniku kupijo le enega ali nekaj delnih 

turističnih proizvodov in sami oblikujejo itinerarje. Neinstitucionalne turiste deli na 

raziskovalce (angl. explorers), ki si sami organizirajo potovanje in skušajo potovati izven 

uveljavljenih poti in klateže (angl. drifters), ki za razliko od raziskovalcev nimajo fiksnih 

itinerarjev ter se skušajo čimbolj integrirati v lokalno kulturno okolje. Skupne značilnosti 

raziskovalcev in klatežev so samostojnost organiziranja potovanja, spontanost sprejemanja 

odločitev in preference do novosti, tveganj in ubiranja manj »shojenih poti«. Cohenova 

tipologija je osnova za proučevanje nahrbtnikarjev kot akademsko opredeljenega segmenta 

individualnih turistov. Plog (v Swarbrooke in sod., 1999: str. 87) je razdelil popotnike na t.i. 

alocentrike, srednje-centrike in psihocentrike. Psihocentrik je notranje orientiran, ni 

pustolovski, išče varnost in potuje na destinacije množičnega turizma. Nasprotno je alocentrik 

zunanje orientiran. Rad prevzema tveganja, je zelo aktiven in potuje na oddaljene 

»nedotaknjene« destinacije. V nasprotju s psihocentrikom organizira alocentrik potovanje 

individualno. Danes alocentrike predstavljajo nahrbtnikarji.  
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2.2 OPREDELITVE NAHRBTNIKARJEV 

 

V popotniški literaturi je bil termin backpacker v rabi že od sedemdesetih let 20. stoletja dalje, 

v akademski literaturi pa se je pojavil šele v pričetku devetdesetih let. Izraz je v angleškem 

jeziku skovanka iz nahrbtnika (angl. backpack) kot enega najbolj prepoznavnih simbolov te 

kategorije turistov (Štefe, 2004: str. 2). Kot prvi je pojem backpacker na akademskem področju 

utemeljil Pearce leta 1990 (Richards s sod., 2004a: str. 4; Ateljević s sod., 2004: str. 65). Pri 

opredelitvi nahrbtnikarjev iz leta 1990 Pearce (2008: str. 39) izpostavlja pet družbenih in 

vedenjskih značilnost, izmed katerih je nujna (le) nagnjenost k poceni nastanitvi. Za proučevani 

segment popotnikov uporabljam termin nahrbtnikarji, ki se v slovenskem jeziku (tudi v 

znanstvenih delih) šele uveljavlja.  

 

Nahrbtnikarji so zelo heterogena skupina z različnimi potovalnimi motivi (Richards s sod., 

2004b: str. 39). Samostojnemu oblikovanju itinerarja pripisujejo velik pomen. Zaradi 

fleksibilnosti in časovno dolgih potovanj lažje odkrivajo nove atrakcije in destinacije kot drugi 

turisti. Številni želijo potovati izven uhojenih poti (angl. off the beaten track), stran od množic. 

V zadnjih letih je opazen trend »kratkoročnih« nahrbtnikarjev (angl. short-term backpackers) 

z dokaj kratko dolžino potovanja in »vikend« nahrbtnikarjev (angl. week-end backpackers), ki 

pogosto uporabljajo nizko-stroškovne letalske prevoze (Cave s sod., 2008: str. 215–218; 

Hampton, 2010: str. 18). Najnovejši akademsko opredeljeni segment so t.i. flashpackerji, ki 

imajo dokaj visok dohodek, potujejo neodvisno, bivajo v dražjih nastanitvenih obratih, 

obiskujejo odročne kraje in uporabljajo digitalne komunikacijske pripomočke (Hannam s sod., 

2010: str. 1, 2; Jarvis s sod., 2010: str. 21–37). 

 

2.3 RAZVOJ IN INSTITUCIONALIZACIJA NAHRBTNIKARSKEGA TURIZMA 

 

Fenomen popotništva se je v nekaj desetletjih močno razširil do pomembne gospodarske 

dejavnosti na globalni ravni. Na ekspanzijo individualnih potovanj sta imela največ učinkov 

vzpostavitev cenovno ugodnih letalskih prevozov in ponudba poceni prenočišč. S časom so 

postala potovanja bolj institucionalizirana (Wilson s sod., 2008: str. 117). Naraščajočemu 

povpraševanju je sledila vzpostavitev specializiranih prenočišč, prevoznih podjetij, knjižnih 

vodnikov, spletnih strani in organizatorjev potovanj (Richards s sod., 2004a: str. 3–6; Welk, 

2004: str. 86). Nahrbtnikarski turizem je prišel do obsega, ko se približuje masovnemu turizmu. 

Na številnih destinacijah ponudbena stran narekuje razvoj nahrbtnikarskega turizma. 

Nahrbtnikarji vse bolj potujejo na iste destinacije in obiskujejo iste atrakcije kot konvencionalni 

turisti (Ateljević s sod., 2004: str. 68; Welk, 2004: str. 85–88). Nahrbtnikarje, ki potujejo 

»samostojno« in sprejemajo odločitve »neodvisno«, digitalni mediji in knjižni potovalni 

vodniki (npr. Lonely Planet) kolektivno usmerjajo do destinacij in nastanitev. Tako Tripadvisor 

in drugi specializirani portali usmerjajo nahrbtnikarje v nove destinacije in jih posledično 

odprejo tudi masam turistov.  

 

3 ŽIVLJENJSKI CIKEL TURISTIČNE DESTINACIJE 
 

 

3.1 TURISTIČNA DESTINACIJA IN ŽIVLJENJSKI CIKEL DESTINACIJE 

 

Termin turistična destinacija je zaradi kompleksnosti težko definirati. Vodeb (2014: str. 15, 16) 

pravi, da destinacija predstavlja skupni, širši funkcionalni prostor enega ali več turističnih enot. 

Turistične destinacije razlikujemo glede na številne dejavnike, tudi glede na oblike turizma, 

turistični proizvod ali vrste turistov (npr. nahrbtnikarske destinacije). Turistične destinacije so 
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dinamične, skozi časovna obdobja se razvijajo in spreminjajo. Destinacija se razvija od odkritja, 

ko je dokaj nepoznana in omejena z težkim dostopom in pomanjkanjem virov. Z naraščanjem 

števila obiskovalcev in zmogljivosti pride večina destinacij v fazo zasičenosti, nato upadanja in 

končno do umiranja ali pomlajevanja (Tourism Lifecycle, 2015).  

 

3.2 BUTLERJEV MODEL ŽIVLJENJSKEGA CIKLA TURISTIČNE DESTINACIJE  

 

Butler je leta 1980 predstavil model življenjskega cikla turističnih območij (angl. Tourism Area 

Life Cycle–TALC), ki še danes pojasnjuje posamezne faze življenjskega cikla destinacije. V 

turistični literaturi velja kot največkrat citiran model razumevanja razvoja destinacije skozi 

njena življenjska obdobja (Vodeb, 2014: str. 88; Cigale, 2012: str. 188). Model lahko služi kot 

orodje za ugotavljanje značilnosti destinacij in za njihovo načrtovanje. Po Butlerju 

tradicionalna turistična območja prehajajo v svojem življenjskem obdobju skozi 6 faz: 

raziskovanje, angažiranje ali uvajanje, razvoj, konsolidacija ali utrditev, stagnacija in post-

stagnacija, pri čemer je pustil zadnjo fazo odprto z več alternativnimi možnostmi od umiranja 

do pomlajevanja. 

 

 
Slika 1: Butlerjev model hipotetičnega razvoja turističnega območja (Butler, 1980: 7) 

 

Faze v življenjskem ciklu so posledica prepletanja socialnih, gospodarskih in političnih 

sprememb znotraj ali izven destinacije. Rezultat razvoja območja je logistična krivulja oblike 

sploščene črke S, ki predstavlja prihode obiskovalcev. Zgornjo mejo krivulje določajo fizične, 

družbene ali ekonomske nosilne zmogljivosti turističnega območja (Vodeb, 2014: str. 92). 

Butler (1980: str. 9–12) poudarja, da so faze zelo različne pri različnih destinacija. Oblika 

krivulje se razlikuje pri različnih destinacijah zaradi vpliva zelo različnih dejavnikov, od stopnje 

razvitosti do političnih odločitev. 

 

3.3 NAHRBTNIKARJI IN ŽIVLJENJSKI CIKEL DESTINACIJE  

 

Nahrbtnikarji želijo potovati stran od turističnih množic. Iščejo nove, odmaknjene destinacije 

in so pogosto v vlogi pionirjev, ki “odprejo” nove destinacije organizatorjem potovanj. S tem 

(nehote) spodbudijo razvoj masovnega turizma (Hampton, 2010: str. 9, 18; Richards s sod., 

2004a: str. 5–7; Welk, 2010, str. 171–173). Kraj se prične razvijati v turistično destinacijo 
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potem, ko jo »odkrijejo« raziskovalno usmerjeni posamezniki, in sicer v dovolj velikem številu, 

da se oblikuje ponudba (Vodeb, 2014, str. 88, 93).  

 
Tabela 1: Nahrbtnikarji v življenjskem ciklu turistične destinacije (Butler,1980: 6-11; Tourism 

Lifecycle, 2015; Vodeb, 2014: 89-93) 

Faza življenjskega 

cikla destinacije 

 

Ključne 

značilnosti 

Turisti po Plogu Turisti po Cohenu 

RAZISKOVANJE Majhno število  

obiskovalcev. 

Ponudba ni razvita. 

 

ALOCENTRIKI 

Iščejo nove izkušnje. 

Potovanja organizirajo 

individualno. 

KLATEŽI 

Nagnjeni k tveganju pri 

stikih z lokalnim  

prebivalstvom. 

ANGAŽIRANJE 

ALI UVAJANJE 

Vključevanje 

lokalne skupnosti. 

Razvoj turistične 

ponudbe. 

 

BLIZU-

ALOCENTRIKI 

RAZISKOVALCI 

Potujejo individualno in 

po možnosti izven 

uhojenih poti, vendar z 

udobno namestitvijo. 

RAZVOJ Veliko število 

obiskovalcev. 

 

SREDNJE-

CENTRIKI 

Prihaja vedno več 

pavšalnih turistov,  

raziskovalci izgubijo 

interes za destinacijo 

KONSOLIDACIJA Počasna rast 

števila turistov. 

 

BLIZU- 

PSIHOCENTRIKI 

INDIVIDUALNI 

MASOVNI TURISTI 

Izdelujejo lastne  

itinerarje in sproti 

sprejemajo odločitve.  

STAGNACIJA Število 

obiskovalcev 

doseže vrhunec. 

Turizem povzroča 

negativne učinke. 

 

PSIHOCENTRIKI 

Paketni turisti, ki 

nimajo interesa do 

»nenavadnih« 

destinacij. 

 

ORGANIZIRANI/ 

PAVŠALNI MASOVNI 

TURISTI 

Iščejo ustaljene 

itinerarje. 

Radi preživljajo 

dopust v zavetju  

»turističnega mehurčka«. 

UMIRANJE Nekonkurenčnost 

destinacije. 

 Prevlada vikend in 

enodnevnih obiskovalcev. 

 

Plog (v Butler, 1980: str. 6) domneva, da se destinacije s časom spreminjajo in v različnih 

razvojnih fazah privlačijo različne tipe obiskovalcev. V Butlerjevem modelu začetno fazo 

raziskovanja predstavljajo alocentriki po Plogu oz. raziskovalci po Cohenu, željni »novih« 

krajev brez razvite turistične infrastrukture. V fazi angažiranja število obiskovalcev postopoma 

narašča. S prihodom večjega števila turistov pride destinacija v razvojno fazo. Z odpiranjem 

destinacije se spremeni tudi vrsta obiskovalcev, ki jih v tej fazi predstavljajo srednje-centriki 

ali institucionalizirani turisti. Faza konsolidacije prinaša prve težave, ki se izražajo v upadanju 

stopnje rasti obiskovalcev, čeprav absolutno število le-teh še vedno narašča. Alocentriki se iz 

destinacije umikajo in največje število gostov je tipa psihocentrikov. V fazi stagnacije doseže 

število obiskovalcev vrhunec, turistične kapacitete pa zgornje meje zmogljivosti. V destinaciji 

prevladujejo organizirani masovni turisti in psihocentriki. V fazi umiranja destinacija izgubi 

turiste in postaja odvisna od enodnevnih in »week-end« obiskovalcev. Pomlajevanje vključuje 
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iskanje novih privlačnosti in novih trgov. Destinacija se mora repozicionirati oz. znova 

»postaviti« na turistični trg (Butler, 1980: str. 6-9; Vodeb, 2014: str. 89-92).  

 

Alocentriki po Plogu, »željni novih krajev brez razvite turistične ponudbe in infrastrukture«, 

in raziskovalci po Cohenu so v akademskih krogih sprejeti kot predhodniki nahrbtnikarjev 

(Ateljević s sod., 2004: str. 60), kar potrjuje, da so nahrbtnikarji v Butlerjevem modelu 

predstavniki začetne faza življenja destinacije.  

 

Nahrbtnikarji so raziskovalci novih destinacij, na katerih njihovo bivanje spodbudi razvoj 

osnovne turistične infrastrukture. S širitvijo informacij in vse večjim obiskom se vzpostavlja 

vse bolj bolj sofisticirana nahrbtnikarska infrastruktura. Nekoč neokrnjena območja se razvijejo 

v destinacije množičnega turizma (Welk, 2010: str. 173). Butler (1980: str. 10) in njegovi 

predhodniki so opazili vzorce, po katerih zaradi turističnega razvoja in njegovih učinkov 

postane prvotnim raziskovalcem destinacija nezanimiva in odidejo odkrivati nova turistično še 

nerazvita območja, na katerih se razvojni cikel ponovi.  

 

Krippendorf (1997: str. 38) je pred tremi desetletji predstavil problematiko vpliva različnih 

tipov turistov na razvoj destinacije. Popotnik »odkrije« neobljuden otok in na njem preživi 

čudovito poletje. Naslednje poletje se vrne z nekaj prijatelji, čez dve leti s še večjo skupino 

prijateljev in tako se glas o neobljudenem idiličnem »raju« širi od ust do ust. Na otoku se prične 

razvoj lokalne ponudbe dobrin za obiskovalce. V nekaj letih se vzpostavi nujna infrastruktura, 

ponudba in povpraševanje naraščata in ribiška vasica postane destinacija. Prvi popotniki so tako 

nehote postali pionirji masovnega turizma (Mihalič, 2006: str. 112, 113).  

 

V 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja je Južna Azija postala najpopularnejša destinacija hipijev. Ti 

predhodniki današnjih nahrbtnikarjev so pomembno prispevali k razvoju destinacij kot so Goa 

v Indiji in Kuta na otoku Baliju. Rastoče povpraševanje je spodbudilo odprtje skromnih 

nastanitvenih obratov in gostinskih obratov (Hampton, 2010: str. 9; Paris, 2010, str. 46). Prve 

nahrbtnikarske enklave so se pričele pojavljati konec 60-ih let sočasno s hipijevskimi potmi 

(angl. hippy trail) v Azijo. Chicken Street v Kabulu in Freak Street v Katmanduju sta bili eni 

prvih enklav. Kot posledica razvoja čezoceanskih poletov se je v začetku 80-ih let razvil Khao 

San Road v Bangkoku, kmalu zatem pa Kings Cross v Sydneyu. Na Kings Cross-u so bili 1987 

le trije hostli, danes pa jih je ogromno. Na ulici Khao San je bil leta 1997 en sam internet cafe, 

čez dve leti pa kar okoli sto (Welk, 2010: str. 172, 173).  

 

4 SKLEP 
 

 

Nahrbtnikarski turizem je kompleksen globalni fenomen. Na številnih destinacijah povzroča 

pomembne ekonomske učinke in izkazuje podobne značilnosti institucionaliziranosti kot 

masovni turizem. V življenjskem ciklu destinacij igrajo nahrbtnikarji pomembno vlogo, saj 

iščejo nove, odmaknjene in tudi manj varne destinacije in jih odpirajo množičnemu turizmu. 

Nahrbtnikarji so umeščeni v začetne faze Butlerjevega modela življenjskega cikla destinacije.  

Nahrbtnikarska infrastruktura se razvija sočasno s tem, ko nahrbtnikarji odkrivajo nova 

območja. Z razvojem postane turistična infrastruktura na destinaciji preveč sofisticirana in 

posledično se raziskovalno usmerjeni nahrbtnikarji iz destinacije umaknejo, nadomestijo pa jih 

zlasti množični turisti.  
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Danes institucionalizacija in komercializacija usmerjata nahrbtnikarske poti v udobne 

destinacije. Še vedno sicer drži, da raziskovalno usmerjeni nahrbtnikarji »odpirajo« destinacije 

množičnemu turizmu, vendar pa večina nahrbtnikarjev destinacij ne »odkriva«, ampak so z bolj 

ali manj agresivno ciljno usmerjeno promocijo »potisnjeni v raziskovanje« destinacij. Razvoj 

sofisticirane nahrbtnikarske in množične turistične infrastrukture pogosto poteka vzporedno. 

Najbolj očiten primer je Avstralija, kjer je nahrbtnikarski sektor dosegel pozicijo, da ne sledi 

trendom, temveč jih ustvarja. 
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Abstract  

In this paper, we present the most important scientific contributions in agritourism literature. 

The main aim of the paper is to give critical perspective into the most important agritourism 

topics from both sides of the agritourism market: farmers’ view and tourists’ view. In the last 

part of the paper, concrete instruction for future agritourism research in Slovenia is illustrated. 

Methods used in this paper are: descriptive method, comparative method, analytical and 

deductive method and desk research method. 
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1 INTRODUCTION 
 

 

Besides nature-based tourism, agricultural-based tourism is one of the fastest growing segments 

in the tourism industry (Busby & Rendle, 2000). The term “agritourism” describes nearly all 

activities in which a visitor to the farm or other agricultural setting contemplates the farm 

landscape or participates in an agricultural process for recreation or leisure purposes (Tew & 

Barbieri, 2012). Agritourism usually includes many activities, such as daily visits, recreational 

self-harvest, hunting and fishing for a fee, nature and wildlife observation, and other outdoor 

activities (Barbieri et al., 2008). Agritourism is a series of types of products rather than one 

homogeneous entity (Flanigan et al., 2014).  

Agritourism is a sustainable form of tourism, often integrated into regional development, which 

aims to promote rural capital and be a stimulus for local economies (Flanigan et al., 2014). It is 

usually promoted as part of rural, green tourism by organizations rather than a distinct product 

(Dubois et al., 2017).  

An analysis of European countries shows that practitioners and researchers apply the term 

agritourism differently (Potocnik-Slavik & Schmitz, 2013), which cause difficulties in terms of 

improving knowledge of this activity and for branding and promotion. Although different 

definitions of agritourism highlight different European socio-cultural contexts, political and 

economic contexts and natural or geographic resources (Dubois et al., 2017).  

The symbiotic relationship between tourism and agriculture that can be found in agritourism is 

a key element of an environmentally and socially responsible tourism in rural areas. Rural 

hospitality offers new employment and income generating opportunities for rural populations, 

including agritourism as expression and cultural exchange of agricultural practices, artistic 

heritage and craftsmanship and culinary traditions (Kuo & Chiu, 2006). In agritourism, 

agriculture becomes the ‘currency’ for exchange, whereby visitors make a physical contribution 

to the farm economy in return for their tourism experience, as reported by other exploring 

working farm stays (Flanigan et al., 2015).  

Labels such as agritourism, farm tourism, farm-based tourism, and rural tourism are often used 

interchangeably with agritourism and each other, but have also been used explicitly to denote 

similar but distinct concepts. Agritourism is not synonymous with rural tourism, rather it is a 

more specific subset of rural tourism as a broader concept (Phillip et al., 2010).  

Agritourism is a green or non-traditional business that is easy to develop (Wu, 2016). Farmers 

successfully engaging in agritourism reap tangible benefits, including diversified income 

sources, new opportunities to engage family members in farm operations, and public 

appreciation (Getz & Carlsen, 2000). Agritourism and various other types of tourism in rural 

areas represent distinctive concepts of guest stays within rural tourism, which significantly 

differ depending on the degree of authenticity of the offer and possible participation in 

agricultural life (Streifeneder, 2016).  

 

2 DEFINITIONS OF AGRITOURISM 
 

 

Definitions of agritourism in the literature could be classified in three groups: 1) definitions 

related to the type of setting (farm, any agricultural setting); 2) the authenticity of the 

agricultural facility or the experience and 3) the types of activities involved (lodging, education) 

(Arroyo et al. 2013). Most studies state that an adequate setting for agritourism includes a farm 

(Carpio, 2008) or any other type of agricultural setting, such as farms, ranches, nurseries and 

others (Tew & Barbieri, 2012). In literature, there are two concepts related to the authenticity 
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of the agricultural facility of the experience. The first one includes a “working” agricultural 

setting and the other is a “non-working” agricultural setting (McGehee, 2007; Carpio et al., 

2008). Discussing the types of activities involved in agritourism, some studies suggest that the 

important part of agritourism is on-farm accommodation (Sonnino, 2004; Tew & Barbieri, 

2012), while a study in Australia (Ollenburg & Buckley, 2007) did not include it.  

In response to changing business climates, evolving consumer preferences, and intensifying 

pressures on farm viability, farms increasingly turn to diversity enterprise, one of the most 

promising being agritourism or leisure farm. Agritourism is a green or non-traditional business 

that is easy to develop. Farmers successfully engaging in agritourism reap tangible benefits, 

including diversified income sources, new opportunities to engage family members in farm 

operations, and public appreciation (Getz & Carlsen, 2000). However, the potential benefits of 

agritourism extend beyond the farm operation (Wu, 2016).  

Phillip, Hunter & Blackstock (2010) developed agritourism typology based on three key areas: 

whether the product is based on a »working farm«, the nature of contact between the tourist and 

agricultural activity and the degree of authenticity in the tourism experience.  

While many definitions and activities associated with agritourism are recognized in literature, 

researchers have struggled to develop a classification system with respect to both the 

characteristics and the broad definition of agritourism. One exception, however, is Phillip et al. 

(2010), who developed a theoretical classification of agritourism operations based on three 

criteria: whether the setting is a working farm, the level of contact between the tourist and 

agricultural activity (i.e., passive, direct or indirect), and whether the visitor’s experience is 

authentic or staged. From those three criteria, a non-hierarchical five-class typology of 

agritourism was developed: (1) Non-working farm agritourism, such as a bed and breakfast on 

a former farm; (2) Working farm, passive contact agritourism, such as a bed and breakfast on a 

current farm; (3) Working farm, indirect contact agritourism, such as serving farm products in 

meals on the farm; (4) Working farm, direct contact, staged agritourism, such as viewing 

farming demonstrations; and (5) Working farm, direct contact, authentic agritourism, such as 

helping with farm chores.  

The term agritourism is used to describe nearly any activity in which a visitor to the farm or 

other agricultural setting contemplates the farm landscape or participates in an agricultural 

process for recreation or leisure purposes (Fleischer & Tchetchik, 2005). Agritourism is usually 

understood to take place on a working farm or other agricultural setting and to generate income 

for or add value to the farm. Many activities are classified as agritourism, including daily visits 

(e.g., orchard tours, hayrides), recreational self-harvest (e.g., pick-your-own operations), 

hunting and fishing for a fee, nature and wildlife observation, and other outdoor activities 

(Barbieri et al., 2008).  

Authentic agritourism is carried out on a fully functioning working farm where the agricultural 

activities are predominant over the touristic ones, and where familiar and direct contact with 

the hosting household and its members takes place in an unaltered agricultural environment. 

The authentic lifestyle of a farm is very important in this context (Streifeneder, 2016).  

According to the results of their study, conducted on the three types of agritourism stakeholders 

(farmers, residents and extension faculty), Arroyo, Barbieri & Rich, (2013) suggest that a 

conciliatory definition of agritourism that captures stakeholders’ perspectives should include 

the staging of authentic agricultural activities or processes occurring in working agricultural 

facilities either for “entertainment” and “education” purposes. The strong inclination for the 

terms: “agricultural setting”, “entertainment”, “farm”, and “education” across farmers, 

residents and extension faculty suggest that these three stakeholders have a shared 

understanding of the meaning of agritourism and what this activity entails.  

The development of typology that integrates provider (supply) and visitor (demand) 

perspectives of agritourism (Flanigan et al., 2014) incorporates five types of agritourism based 
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on three discriminating features of different agritourism products: 1) whether visitors have 

direct or indirect interaction with agriculture; 2) whether or not the product is based on a 

working farm and 3) whether or not the visitor experiences authentic working agriculture.  

Jaworski & Lawson (2005) in their survey of publications relating to agritourism in Poland 

reveal a dominance of generic images of rurality relating to landscape, friendly people, 

traditional food, recreational activities. The image of agritourism promoted by organizations is 

based, to some extent, on the perceived expectations of tourists. Research on the latter is an 

important contribution to the promotional efforts of the organization (Dubois et al., 2017).  

Flanigan et al. (2014, 2015) modified agritourism typology and found both commonalities and 

differences in the definition of agritourism among providers and tourist. A working farm was 

considered an important element by both groups, but more important by the farmers than the 

tourists. It provides direct, staged interaction with agriculture and appears to best meet the 

expectations of both groups.  

Authentic agritourism is carried out on a fully functioning working farm where the agricultural 

activities are predominant over the touristic ones, and where familiar and direct contact with 

the hosting household and its members takes place in an unaltered agricultural environment 

(Streifeneder, 2016). In this context, the authentic lifestyle of a farm is important, 

“characterized by tight agricultural connection as its name says, local culture [and] rural 

lifestyles” (Ciervo, 2013).  

Authentic agritourism is based on the specific concept of a touristic offer on a working farm 

where the main income should be generated through agriculture and the offers do not represent 

commodification decoupled from the agricultural assets of the farm. It should be differentiated, 

firstly from other types of rural tourism and secondly from other types of tourism on a working 

farm, such as commercial agritourism and open agritourism (learning/exploration and 

participation). In other words, agritourism holds no meaning as a type of rural tourism if there 

is no clear terminological distinction between agritourism and the other types of rural tourism. 

In Italy is well developed one specific form of agritourism, named organic ecological 

agritourism. It is based on the mix between organic agriculture and ecotourism, and it cares for 

ecological balance, biodiversity, respect of local traditional cultures and landscape (Ciervo, 

2013). In Slovenia, ecological agritourism is developed on ecological farms, which offer 

ecological produced products marked with label “ekološko” (Pažek et al., 2005).  

 

3 DIFFERENT VIEWS ON AGRITOURISM 
 

 

One implication of this is that farmer and tourist perceptions of authenticity can potentially be 

quite different, primarily because their original understanding of agriculture and what it entails 

is quite different. This also shows how agricultural activities staged by the farmer for tourism 

may be perceived by tourists as providing a genuine insight into farming practices. However, 

ultimately an authentic experience of agriculture may only be had by tourists where agricultural 

activities are practiced as they normally would be. The prospect of tourists experiencing 

authentic agricultural activity is quite rare and normally involves physical participation in farm 

tasks. In most cases where tourists have the opportunity to come in direct contact with authentic 

agricultural activities, there will be at least some element of staging (Phillip et al., 2010).  

In response to these challenges, a study was undertaken in 2011 to unveil the understanding of 

agritourism among three stakeholder groups: providers (i.e., Farmers), current and potential 

consumers (i.e., Residents), and those assisting in maximizing the farmer/visitor dynamic (i.e., 

Extension Faculty). Taking into consideration different stakeholders’ perspectives to develop a 

shared understanding of agritourism can lead to a more fluent communication, collaboration, 

and networking among stakeholders, as well as promote local empowerment and sustainability. 
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A shared understanding of agritourism that embodies key stakeholders` perspectives can also 

facilitate its promotion among the public, technical diffusion among farmers, and furthering the 

development of related study fields, such as rural sociology and tourism. Identifying different 

meanings is important to develop successful definitions of tourism-related activities, in which 

case it is imperative to incorporate meanings from the supply and demand sides because of their 

academic and marketing implications (Gilbert, 2003).  

In their study, Choo & Patrick (2014) examined and integrated social interaction in agritourism 

service encounters into four distinctive relationships, including: 1) agritourist-to-service 

provider; 2) agritourist-to-local resident; 3) agritourist-to-companion tourist, and 4) agritourist-

to-other customer. They also examined the link between agritourists’ social interactions and 

satisfaction with their service experience.  

Holistic consideration of agritourism as an inseparable supply and demand-side phenomenon 

depends on concurrent consideration of both supply and demand-side perspectives (Flanigan et 

al., 2015). A study conducted by Flanigan, Blackstock and Hunter (2015) had three objectives: 

1) to explore the main drivers of agritourism supply and demand; 2) to evaluate how agritourism 

supply corresponds with demand and 3) to consider the implications of these relationships and 

the benefits provided for agritourism policy and practice. The main conclusion of their study 

was that agritourism examples in Scotland are dominated by products and services that are not 

predominantly focused on agriculture and are connected as a “conventional tourism 

transaction”.  

Providers and visitors suggest that direct interaction with agriculture in the context of 

agritourism is a valuable opportunity for agricultural experiences and education, which are 

otherwise unavailable due to the large proportion of society (Flanigan et al., 2015).  

In their study Dubois, Cawley & Schmitz (2017) analysed the associated imagery and the 

relationships with what is provided, expected and experienced by tourists on working farms in 

Wallonia (Belgium) and the Grand Duchy of Luxembourg. The central objectives of their 

research were to identify the elements included in the imagery promoted by tourism agencies, 

imagery of farmers involved in agritourism and their perceptions of tourism expectations and 

activities provided on a farm and the imagery held and the experiences expected by tourists 

who had and had not visited a farm.  

 

3.1 TOURISTS’ VIEW 
 

Numerous authors note the importance of physical environment (images and ideals) that attract 

visitors to countryside areas (Carpio et al., 2008; Frisvoll, 2013). The demand is growing for 

agritourism and most of that demand is coming from urban areas (Flanigan et al., 2015). The 

main reasons for agritourism growth demand are: general growth in the short break activity 

markets, and increasing numbers of tourists reacting against conventional mass-market tourism 

(Blekesaune et al., 2010).  

In their study, Flanigan, Blackstock & Hunter (2015) admit that visitors’ demand of agritourism 

is primarily motivated by general drivers that relate to tourism and recreation more broadly 

(including location, value for money, and attractive scenery).  

In their study Dubois, Cawley and Schmitz (2017) revealed three broad, cross-cutting market 

segments: 1) tourists who prefer a rural environment incorporating farm animals, agriculture 

and a natural setting; 2) tourists who prefer a farm holiday as an opportunity for enjoying farm 

and regional products and 3) tourists who seek farm accommodation in an area that provides 

access to tourist sites, cities and provides a swimming pool.  

Streifeneder (2016) presents the minimum required characteristics concerning agritourism 

activities from the demand-side: overnight stay or same-day visit, a certain minimum 

interaction with the farmer and/or members of his family, no performance of agricultural 



 

274 

 

 

activities for a long time without financial reimbursement and payments for the agritourism 

services or products receiving receipt.  

 

3.2 FARMERS’ VIEW 
 

Agritourism offers farmers the possibility of diversifying and generating additional income 

through touristic on-farm activities to help balance the continuously decreasing income from 

agricultural activities (Barbieri et al., 2008). This enables farmers to stay on their farms and 

maintain cultivation of the land by increasing their operational income without altering the 

dominant agricultural character. The more general understanding of agritourism is that it’s 

activities should support and promote agricultural resources, traditions, activities and culture. 

From an agroeconomic theory point of view, the development of agritourism is linked to 

internal and external push-and-pull factors within the framework of structural change and rural 

area development. Agritourism, as one internal income diversification strategy, may arise due 

to a lack of off-farm income opportunities; it also may arise due to the farm's appropriate 

operational and social structures or its location in a touristic destination.  

Therefore, a study was conducted in 2008 to examine the perceived benefits of agritourism in 

Missouri (US) by assessing the importance of agritourism in the accomplishment of 16 

entrepreneurial goals specific to farmers. The goals were selected to represent four dimensions 

(i.e., farm profits, market opportunities, family connections, and personal pursuits) that 

previous studies reported to be relevant in the development of on-farm enterprises, including 

agritourism (Tew & Barbieri, 2012).  

A complex arrangement of economic and noneconomic goals drives the development of overall 

farm enterprise diversification and, specifically, agritourism (Tew & Barbieri, 2012). The most 

common goals associated with agritourism are economic, including compensating for 

fluctuations in agricultural income, generating additional revenues and expanding market share, 

as well as non-economic goals, such as keeping the farm in the family, developing a hobby, or 

enjoying the rural lifestyle (McGehee & Kim, 2004; Ollenburg & Buckley, 2007). 

Several studies have classified goals driving agritourism development into fewer dimensions 

or categories, the most predominant being the following four. The first goal dimension relates 

to the farm [household] profitability, such as stabilizing or increasing farm revenues and 

reducing farm debts (Barbieri, 2009; 2010; McGehee & Kim, 2004; Nickerson et al., 2001; 

Ollenburg & Buckley, 2007). The second goal dimension relates to external factors, including 

those related to responding to market opportunities and social bonding, such as the ability of 

the farm family to interact with customers and educate the public (Barbieri, 2009, 2010; 

McGehee & Kim, 2004; Nickerson et al., 2001). The third goal dimension relates to the farm 

household, such as keeping the farm within the family, their ability to continue farming and 

providing opportunities to keep the family together (Barbieri, 2009, 2010; Ollenburg & 

Buckley, 2007). The fourth goal dimension refers to personal pursuits, such as those related to 

the individual hobbies and interests of the farm operator, including their enjoyment of the rural 

lifestyle, retirement plans, or to retain their business independence (Barbieri, 2009, 2010; 

Ollenburg & Buckley, 2007). 

In their study, Flanigan, Blackstock & Hunter (2015) admit that agritourism supply is primarily 

motivated by socio economic drivers (income, employment, labour) in association with 

contextual factors and resource consideration. For farmers, the primary appeal of working farm 

stays is the practical and financially feasible solution offered by the tourism market to fulfil 

farm labour shortages.  

Farmers often respond to the tourist expectations by modifying their farming activities in ways 

that pose a threat to their authenticity (Di Domenico & Miller, 2012). Some farmers are moving 
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towards developing agritourism separate from the farm enterprise where accommodation is on 

a working farm, but with no connection to agriculture (Dubois, Cawley, & Schmitz, 2017).  

Streifeneder (2016) presents all key features a provider of authentic agritourism should provide, 

divided into two groups. Primary features are: an authentic working farm, complementary to 

predominating farming activities, monitoring of income, accommodation on farmland, enabled 

interaction and accessibility. Secondary features are: quality/standard of the accommodation, 

infrastructure and facilities, supply of agricultural products and/or gastronomic services based 

on a certain number and variety of products from the farm, the possibility of buying a certain 

number of agricultural products from the farm and the variety of products produced on the farm 

that are offered to guests, specific quality of the environment and landscape of the location, 

number and variety of on-farm leisure facilities offered, educational services of individual 

courses offered on the farm by the farmer or members of the family, explanations of the 

production process of agricultural products, presentation of normal agricultural activities 

inherent in the daily life of the farm, openness regarding the farm facilities and the possibility 

to partake in the farmer’s family life and activities and whole-day presence of at least one family 

member as a contact person for the guest on the farm.  

 

4 CONCLUSIONS  
 

 

Agritourism is one of the important tourism segments, as it offers tourists something more 

unique and personal than other massive tourism activities. Maybe this is the reason, why it has 

become more popular in recent decades. Benefits of agritourism are not reserved to tourists 

alone, but also farmers. This is the reason, why many farmers in Europe started to develop 

agritourism offerings.  

Slovenia is a country with potential for agritourism development. Besides natural resources, it 

also has plenty of cultural resources, which can be included in Slovenian agritourism offerings. 

However, there is a lack of research conducted in the area of agritourism. Besides numerous 

agritourism potential, there is no strategy for developing this tourism segment in Slovenia. 

Future research in the field of agritourism should first determine potential agritourist customers 

and how to motivate them to visit Slovenian farms and countryside. It is also necessary to 

differentiate between authentic agritourism activities and other countryside activities. In the 

next stage of research, it is key to develop a high-quality agritourism marketing strategy based 

on both agritourism and agriculture diversification. The results of this research will provide an 

excellent basis for future agritourism development strategy in Slovenia.  
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Povzetek 

Trg dela v Sloveniji trpi za pomanjkanjem usposobljene delovne sile. Ta deficit se rešuje na 

različne načine: študentsko delo, delo na črno, zaposlovanje migrantov, pripadnikov 

marginalnih skupin, idr. Tudi dejavnost hotelirstva in gostinstva se sooča s takimi problemi. O 

pomenu upravljanja s tako raznoliko delovno silo v tem sektorju govorimo tudi v zvezi z visokim 

deležem zaposlenih žensk, delavcev s posebnimi potrebami in drugih marginalnih skupin. 

Raznolikost se pojavlja predvsem v primeru manj kvalificiranih del, kjer je povpraševanje 

delodajalcev največje, ponudba pa nezadostna. V prispevku ugotavljamo, kakšna je struktura 

delavcev migrantov v Sloveniji, kako je članstvo Slovenije v EU vplivalo na število in 

narodnostno sestavo delavcev migrantov, kolikšen je delež migrantov v gostinstvu. 

Osredotočamo se na management raznolikosti in njegove prednosti za dejavnost gostinstva, če 

je pravilno razumljen in zastavljen. Predlagamo tudi širši, celovit pristop k upravljanju z 

raznoliko delovno silo in izrabi prednosti, ki jih prinaša vključevalni trg dela. 

Ključne besede: trg dela, Slovenija, raznolikost, migranti, management raznolikosti 

 

Abstract 

The Slovenian labour market suffers from low employment rates of skilled workers, this deficit 

is being solved with student work, black economy, recruitment of members of marginal groups, 

migrant workers, etc. The hospitality industry faces all these problems as well. Diversity is 

obvious also in high employment rates of women and members of marginal groups. Lists of 

unmet labour demand reveal that there is a constant shortage of cooks, waiters, chambermaids, 

etc. where wages are low and working conditions less favourable. Since employers cannot find 

workers with such profiles on the domestic labour market in sufficient numbers, immigrants are 

often recruited to fill these places instead. In this article we investigate the number and 

structure of migrant workers in Slovenia, as well as their recruitment in the hospitality industry. 

We also concentrate on the benefits of diversity management for this industry if properly 

perceived and introduced. We propose a different approach in order to make use of the diverse 

workforce in the inclusive labour market.  

Keywords: labour market, Slovenia, diversity, migrant workers, diversity management 
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1 UVOD 
 

 

Raznolikost je nedvomno aktualna tema današnjega globalnega družbenega in ekonomskega 

okolja in posebno razvidna na trgih delovne sile. Z raznolikostjo v strukturi delovne sile se 

gostinstvo na Slovenskem sooča že dolgo časa, predvsem zaradi permanentnega pomanjkanja 

usposobljene delovne sile na manj kvalificiranih in slabše plačanih delovnih mestih, kjer 

delodajalci zapolnjujejo deficite z delom študentov, pripadnikov marginalnih skupin, z delom 

na črno, z migrantsko delovno silo. Poleg tega je v gostinstvu tradicionalno zaposlen velik delež 

ženske delovne sile. Raznolikost je torej prisotna, zastavlja pa se vprašanje, koliko se z njo 

ukvarjamo, kakšen je odnos do te problematike, zlasti v sklopu managementa človeških virov 

(HRM), ali poznamo njene prednosti in ali izrabljamo instrumente managementa raznolikosti.  

Za razliko od tujine, je v SLO razmeroma malo raziskav s tega področja (npr. Malačič, 2010); 

še najbolj znani in raziskani so primeri izkoriščanja delavcev migrantov v gradbeništvu (Medica 

in sod., 2010). Med številnimi raziskavami v tujini (Bell in sod., 2004; Kossek in sod., 2005; 

Baum in sod., 2007; Groeschl, 2009; Aigner, 2014; Yap in sod., 2016; Madera in sod., 2017; 

Ravichandra,2017) pa prevladujejo zlasti raziskave med delavci, manj jih je med delodajalci, 

problematika raznolikosti je pogosto obdelana v sklopu tematike managementa človeških virov 

(Shen in sod., 2009; Gehrels in Suleri, 2016; Kossek in sod., 2017), nekateri avtorji (Syed in 

Kramar, 2009) so razvili modele upravljanja z raznolikostjo, Kalargyrou in sod. (2016) pa so 

pripravili pregled literature in raziskav na managementa raznolikosti in njegove perspektive. V 

Sloveniji pa, čeprav je delovna sila v gostinstvu tradicionalno heterogena, obstaja malo zapisov 

o HRM praksah, ki zajemajo izzive raznolikosti delovne sile. 

Namen prispevka je pridobiti poglobljen pregled nad migrantsko delovno silo v Sloveniji, njeno 

strukturo (in raznolikost) glede na nacionalnost, dejavnosti, kjer je nacionalna raznolikost 

najbolj prisotna, starostno strukturo delavcev migrantov in njihov nivo izobrazbe, spol in 

delovna mesta, ki jih zasedajo. Namen je tudi ugotoviti, ali je članstvo Slovenije v EU vplivalo 

na vire in tokove migrantov. Cilj prispevka je raziskati odnos do raznolike delovne sile in 

prednosti upravljanja z raznolikostjo, s poudarkom na dejavnosti gostinstva.  

 

2 ZAPOSLOVANJE TUJE DELOVNE SILE 
 

 

Migrantski delavci so vir prepotrebne delovne sile v številnih državah. Demografski dejavniki, 

staranje prebivalstva, odklonilen odnos domačega prebivalstva do dela v določenih dejavnostih, 

ipd., zahtevajo od delodajalcev, da iščejo delovno silo tudi med tujimi delavci. Kot poročajo 

Bell in sod. (2004: str.5) gre največkrat za predelovalno industrijo, zdravstvene storitve, 

kmetijstvo, hotelirstvo in gostinstvo ter izobraževanja. Z izjemo slednje, je situacija v Sloveniji 

analogna. Razlogi, zakaj migranti odhajajo v druge države, so različni, lahko gre za tzv. »push« 

faktorje, npr.: omejene možnosti za zaposlitev v domači državi, ali »pull« faktorji, kot je npr. 

atraktivna ciljna država z višjim življenjskim standardom prebivalstva, višje plače, možnosti 

napredovanja, aktivno privabljanje delavcev iz tujine, ipd. Kot meni Malačič (2011: str.3), gre 

večinoma za ekonomsko povzročen proces, ljudje primerjajo ekonomske, socialne, politične in 

druge razmere doma in drugod, pri mednarodnih migracijah v tujini, in na tej osnovi sprejmejo 

odločitev o tem, ali se bodo preselili ali ne. 

Statistika kaže, da je v Sloveniji razmeroma veliko povpraševanje po tuji delovni sili, saj kljub 

razmeroma visoki brezposelnosti iskalci zaposlitve strukturno ne ustrezajo povpraševanju 

delodajalcev na trgu dela ali pa jih dela v teh sektorjih ne privlačijo.  
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2.1 ZAPOSLOVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V GOSTINSTVU  

 

Za gostinstvo velja, da spada med dejavnosti, ki so odvisne od tuje delovne sile. Tujci praktično 

omogočajo nekaterim dejavnostim, da funkcionirajo, ker se jih domači iskalci zaposlitve 

izogibajo. Odnos domače delovne sile do zaposlitve v gostinstvu je problematičen, pogosto 

odklonilen: gostinstvo ne uživa image-a privlačne in perspektivne dejavnosti, velika fluktuacija 

delovne sile je rezultat težkega in stresnega dela, nizkih plač, skromnih možnosti za 

napredovanje in druge beneficije, težkih delovnih pogojev, neprijaznega urnika in splošnega 

nezadovoljstva z delodajalci (Rok in Mulej, 2014).  

Stalno rast turističnega obiska pa konstantno spremlja tudi potreba po kvalificirani delovni sili. 

Gostinstvo kot delovno intenzivna dejavnost sloni na kakovostni delovni sili, ki zagotavlja 

kakovostne storitve. Samo kompetentni zaposleni, predani in motivirani, lahko uspešno 

operativno delujejo, skrbijo za razvoj in konkurenčnost organizacije. Delodajalci pa si jih težko 

zagotavljajo. Permanentna kadrovska podhranjenost v gostinstvu je prisotna predvsem na manj 

kvalificiranih delih, kjer delodajalci zato iščejo kader tudi med tujimi delavci. Kot ilustrira 

situacijo Glazer (2008: str. 63), tuji delavci mehčajo probleme na trgu dela, povzročene z 

demografskimi faktorji. Obenem pa Malačič (2011: str. 1) opozarja, da je zaposlovanje tujih 

delavcev ena od najbolj prožnih oblik zaposlovanja v naši državi, in zato za delodajalce še 

posebej privlačna. V času, ko je težko dobiti posel, se delodajalci z zaposlovanjem tujcev veliko 

hitreje in lažje prilagajajo večjim nihanjem in negotovostim v proizvodnji. Hkrati pa so tuji 

delavci največkrat še precej cenejši od domačih. 

 

2.2 STRUKTURNE ZNAČILNOSTI ZAPOSLENIH TUJIH DRŽAVLJANOV V 

SLOVENIJI 

 

Tujec je oseba, ki nima slovenskega državljanstva, ima pa prijavljeno bivališče, stalno ali 

začasno. Konec leta 2016 je bilo v Sloveniji po podatkih SURS (2017) 107.766 tujih 

državljanov (tabela 1). 

 
Tabela 1: Tujci po skupinah državljanstva (Surs, 2017) 

število % spol - skupaj moški ženske 

Tujci skupaj 100 107.766 70.471 31.295 

Nekdanja Jugoslavija 76,4  82.337 55.877 26.460 

EU 16,3 17.597 11.122  6.475 

Druge države  7,3  7.832  3.472  4.360 

 

Pri iskanju zaposlitve in dela v Sloveniji so tuji državljani v različnih položajih; delavci iz držav 

EU, EGP in Švice, se lažje zaposlujejo kot tisti izven EU. Prvi so praktično izenačeni z 

domačimi državljani. Tujci iz tzv. tretjih držav pa potrebujejo dovoljenje za prebivanje in delo 

v Sloveniji, od 1.9.2015 je to enotno dovoljenje, ki ga izdajo upravne enote.  

V tabeli 2 prikazujemo strukturo državljanov EU, EGP in Švice, ki so se v letu 2016 zaposlili 

v Sloveniji. Kot je razvidno iz tabele, je na delu v Sloveniji iz držav EU največ Bolgarov, 

Romunov in Madžarov, sledijo Italijani in Slovaki.  

 
Tabela 2: Državljani EU, EGP in Švice, ki so se zaposlili v Sloveniji, 2016 (prirejeno po ZRSZ, 2017) 

država št. oseb država št. oseb skupno št. oseb 

Avstrija 49 Litva 13   

Belgija 16 Luksemburg 1   

Bolgarija 2.937 Madžarska 959   

Ciper 1 Malta 1   
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Češka republika 42 Nemčija 69   

Danska 5 Nizozemska 33   

Estonija 3 Poljska 135   

Finska 3 Portugalska 51   

Francija 62 Romunija 1.376   

Grčija 31 Slovaška 273   

Irska 3 Španija 31 Skupno države EU 7.090 

Italija 913 Švedska 14 Ostale države 9 

Latvija 10 Velika Britanija 59 Države skupaj 7.099 

Op.: podatki se nanašajo na zakon o zaposlovanju in delu tujcev in ne vključujejo podatkov o enotnih dovoljenjih 

za prebivanje in delo po zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.  

 

Za ostale tuje državljane je torej postopek zahtevnejši. A kot kaže že tabela 1, je v Sloveniji več 

državljanov tzv. tretjih držav. V tabeli 3 prikazujemo statistiko izdanih in veljavnih dovoljenj 

tujcem v Sloveniji med leti 2011 in 2017. 

 
Tabela 3: Zaposlovanje tujcev v Sloveniji, 2011-2017 (ZRSZ, 2017) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-VI 2017 

Izdana delovna dovoljenja 27.010 20.519 21.033 17.457 14.811  7.033   5.263 

Veljavna delovna dovoljenja 34.266 32.734 27.124 22.853 22.805 16.993 17.632 

  

Statistika še razkriva, da so tuji delavci pretežno mlajši moški, slabše izobraženi ali čisto brez 

izobrazbe, delajo v razvitejših slovenskih regijah in pretežno v sekundarnih dejavnostih 

(Malačič, 2011). Po podatkih ZRSZ (tabela 4), so se v letu 2016 tuji delavci zaposlovali največ 

v gradbeništvu, predelovalni industriji, kmetijstvu, trgovini, prometu in gostinstvu  

 
Tabela 4: Izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev po dejavnostih, januar - december 2016 

(prirejeno po ZRSZ, 2017) 
Dejavnost Skupno število delovnih dovoljenj   v % 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo    445   7 

Predelovalne dejavnosti    655  10 

Gradbeništvo    807  13 

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil    124    2 

Promet in skladiščenje 1.873  30 

Gostinstvo    120        2 

… … … 

skupno 6.237 100 
 

 

Op.: Podatki se nanašajo na zakon o zaposlovanju in delu tujcev in ne vključujejo podatkov o enotnih dovoljenjih 

za prebivanje in delo po zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 

 
Ugotavljamo, da je - kljub pričakovanjem po večjem angažiranju delavcev iz tujine, v 
gostinstvu njihov delež razmeroma skromen. Delodajalci v gostinstvu se sicer konstantno 

pritožujejo, da težko dobijo primeren kader in da ga bodo iskali v tujini, vendar statistika še ne 

kaže povečanja.  
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Kot pa kaže tabela 5 (na primeru iz aprila 2017), se iz tretjih držav poleg državljanov bivše 

Jugoslavije v Sloveniji največ zaposlujejo državljani Rusije in Ukrajine, zastopanost ostalih pa 

je skromna.  

 
Tabela 5: Veljavna delovna dovoljenja po državljanstvu, april 2017 (ZRSZ, 2017) 

država število država število 

Bosna in Hercegovina 11.649 Ruska federacija 426 

Hrvaška 2.528 Ukrajina 179 

Srbija 977 Kitajska 45 

Kosovo 557 Kazahstan 22 

Makedonija 338 Turčija 9 

Črna gora 26 Belorusija 9 

  
ZDA 8 

  
Ostalo 97 

Skupno države z območja nekdanje Jugoslavije 16.075 Skupno ostale države 795 

Skupaj                                                                                                                                                16.870                                         

 

Op.: v prehodnem obdobju do 2018 potrebujejo delovna dovoljenja tudi državljani Hrvaške 

 

Kljub članstvu v EU in zapletenim postopkom pridobivanja dovoljenj za ne-EU državljane, je 

torej pri slovenskih delodajalcih značilno naslanjanje na delovno silo iz bivše skupne države. 

Čeprav narodnostna raznolikost prinaša tudi kulturno, versko in socialno raznolikost, je 

sprejetost oz. toleranca do teh delavcev večja kot to velja za državljane drugih držav (npr. 

Romune in Bolgare). Raziskovalci to pripisujejo skupni zgodovini, lažjem sporazumevanju 

zaradi podobnosti jezikov, poznavanja kulture, navad in mentalitete. Ugotavljamo tudi, da je 

delež moških v tej strukturi kar 94%. 

Izobrazbena struktura tujcev v Sloveniji je zelo nizka, kar 31% teh delavcev dosega I. in II. 

raven izobrazbe (OŠ ali brez), 56% pa III. raven (nižje ali srednje poklicno izobraževanje). V 

celotnem gospodarstvu Slovenije le izjemoma zasledimo tujce na zahtevnejših položajih, 

običajno gre za mednarodne organizacije. Kot ugotavlja Malačič (2011: str. 8), so iz starih 

članic EU prihajali v Slovenijo pretežno vodstveni in strokovni delavci v podjetja, katerih 

lastniki so bili iz teh držav, vendar je njihovo število izredno skromno. Skorupan (2006: str. 38) 

to dejstvo pojasnjuje s tem, da pač ni mogoče pričakovati, da bi si z migracijo v Slovenijo 

izboljšali svoj materialni status. 

 

3 UPRAVLJANE Z RAZNOLIKOSTJO 
 

 

Upravljanje z raznolikostjo (diversity management) ima, kot je običajno, veliko definicij. 

Kossek in sod. (2005) menijo, da je raznolikost širok pojem, ki zajema razlike tako v 

etničnem/narodnostnem, spolnem pomenu, v zmožnostih posameznika, jeziku, starosti, religiji, 

kognitivnih značilnostih. Upravljanje z raznolikostjo pa je sistematična in načrtna obveza 

podjetja, da rekrutira in obdrži zaposlene z raznolikimi ozadji in zmožnostmi. To je podsistem 

HRM, ki skrbi za pridobivanje, selekcioniranje, ocenjevanje, nagrajevanje in razvoj zaposlenih.  

Številne raziskave dokazujejo, da je homogenost zaposlenih šibka točka podjetja, da vodi v 

zastarelost razmišljanja in delovanja. Raznolika delovna sila pa razgiba strukturo zaposlenih in 

če je pravilno vodena, vodi v številne prednosti, »empowerment« zaposlenih, nižje stroške in 

večjo konkurenčnost.  
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Moore (1999) razlaga, da se pristopi podjetij k upravljanju z raznolikostjo rangirajo takole: od 

popolnega zanikanja, sovražnosti do tujcev, nevtralnosti, pa do strateškega pristopa, ki 

prepoznava potenciale za razvoj podjetja in jih implementira v strategije. Raziskav, ki bi 

razkrile, kakšen je odnos delodajalcev v Sloveniji do raznolikosti, še nismo zasledili. 

 

4 PREDNOSTI UPRAVLJANJA Z RAZNOLIKOSTJO  
 

 

S prednostmi upravljanja z raznolikostjo se ukvarjajo številni avtorji (npr.: Kossek in sod., 

2006; Shen in sod., 2009). Raziskave razkrivajo številne koristi, ki jih prinaša raznolika delovna 

sila: 

- Nacionalno raznolika delovna sila v stikih z gosti iz različnih okoljih lažje razume 

potrebe gostov z vseh koncev sveta in nudi ustrezno kakovostno storitev. 

- Izboljšuje zmožnost odločanja, reševanja problemov, fleksibilnost in kreativnost 

- Izboljšave pri kakovosti 

- Raznolikost povečuje inovativne zmožnosti, zlasti v primerih timskega dela 

- Raznolikost izboljšuje konkurenčnost organizacij 

- Izboljšuje delovne odnose, zmanjšuje absentizem in stroške delovne sile 

- Omogočen je transfer znanja, tako znotraj organizacije kot v širši skupnosti. 

- Manjša je fluktuacija delovne sile in manj tožb 

- Vodi v boljšo kolektivno orientiranost zaposlenih 

- Podjetja, ki negujejo in promovirajo pozitiven odnos do vklučevanja raznolikosti, si v 

javnosti pridobijo pozitiven image. To je posebej pomembno pri delih na višjih 

položajih, kamor se tuji delavci težko prebijejo.  

- Upravljanje z raznolikostjo zajema tudi talent management, s pridobivanjem kadrov s 

širšim potencialom si podjetja okrepijo konkurenčne zmožnosti. 

 

Ključen je torej odnos top managementa do raznolikosti. Management mora biti dovolj 

občutljiv za kulturne odtenke, ki vplivajo na odnose med delavci. Pri tem pa strokovnjaki 

opozarjajo, da so ključen problem tudi komunikacijske vrzeli med domačo in tujo delovno silo. 

Ko delujejo skupaj delavci različnih nacionalnosti in kulturnih korenin, se pogosto pojavi 

nerazumevanje, tako v verbalnem kot neverbalnem komuniciranju, kar predstavlja ovire za 

delovne odnose in produktivnost. Možni so konflikti zaradi predsodkov in stereotipov, to pa 

vodi v nelagodje na delovnem mestu, stres in celo diskriminacijo. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

V prispevku smo pripravili pregled zaposlovanja delavcev migrantov v Sloveniji z namenom, 

da ugotovimo, kakšen je delež in perspektiva njihove zaposlitve v gostinstvu in razmislekom o 

zmožnostih vključevalnega trga dela v tem sektorju. 

Na visoko konkurenčnem turističnem trgu so ljudje ključen dejavnik uspeha, visoke standarde 

kakovosti storitev lahko zagotovijo le predani, motivirani in kompetentni kadri. V gostinstvu 

ustreznega kadra konstantno primanjkuje, zato se delodajalci ozirajo tudi preko meja države.  

V Sloveniji je tujcev iz tretjih držav okoli 83 odstotkov, z območja EU, EGP in Švice pa okoli 

17 odstotkov. Članstvo v EU ni pomembneje spremenilo strukture delavcev migrantov, večji je 

le delež delavcev iz Bolgarije, Romunije in Madžarske, predvsem zaradi potreb gradbene 

industrije, prometa in kmetijstva. Pričakovali bi, da nizka izobrazbena struktura delavcev 

migrantov ustreza potrebam gostinstva, ker je povpraševanje največje prav na tem segmentu. 
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Vendar se delodajalci v gostinstvu raje poslužujejo drugih virov (npr. študentske delovne sile). 

Smatramo, da je njihov pristop razumljiv; gostinstva ne moremo primerjati z gradbeništvom. 

Od delavcev se ne pričakuje zgolj samo delo. V stikih s turističnimi delavci gosti pričakujejo 

avtentično lokalno vzdušje, tradicijo in kulturo. Kot poudarjajo Brezovec in sod. (2009: str. 

119), se taka izkušnja ne dobi na destinacijah z občutno velikim deležem prišlekov med 

zaposlenimi, ker se ti ne morejo identificirati z drugačnim kulturnim okoljem, kamor so prišli 

delati in prebivati. Tak problem razkriva tudi Sedmakova raziskava (2008: str. 4) v Istri, sicer 

turistično najbolj razvitem delu Slovenije, kjer pa je le 43 % kadra v gostinstvu domačega. 

Ustreznega vzdušja ne morejo ustvariti niti delavci z drugih koncev države, kaj šele migranti iz 

povsem drugačnih okolij, druge kulture, jezika, vere, navad in vrednot. Možnosti zaposlitve 

migrantov, glede na njihovo zelo nizko izobrazbeno raven, zato vidimo predvsem na delih, kjer 

ne prihajajo v stik z gosti.  

Nedvomno ima management raznolikosti v HR oddelkih gostinskih podjetij svoje mesto. 

Prednosti takega upravljanja s kadri so nedvomne, raziskave (Madera in sod., 2017; Shen in 

sod., 2009) pa razkrivajo, da je odločilen predvsem odnos top managementa do te problematike. 

Pomembno je, da: 

– oddelki HRM v zvezi z zaposlovanjem tujcev upoštevajo zakonodajo, zagotavljajo 

enake možnosti in jih prenašajo v interne akte  

– pri rekrutiranju in selekciji zagotavljajo enake možnosti  

– napredovanja in razvoj zaposlenih morajo zajeti vse delavce 

– sistematično izvajajo aktivnosti oziroma programe, ki bi tujcem olajšale integracijo 

– sistematično izvajajo tudi aktivnosti za domačo delovno silo, ki bi pospešile integracijo 

tujih delavcev 

Le tako se bodo lahko izrabile prednosti, ki jih prinaša raznolikost delovne sile v korist podjetja. 

V bodoče predlagamo poglobljene raziskave med zaposlenimi tujimi delavci: njihove izkušnje, 

stališča in pričakovanja; prav tako pa med zaposlenimi v podjetjih z izkušnjami s tujo delovno 

silo in ki se ukvarjajo z rekrutiranjem kadrov ter linijskimi vodji, ki implementirajo tehnike in 

strategije upravljanja z raznolikostjo. Za odpravo ovir pri uspešnem integriranju tuje delovne 

sile na delovnih mestih in v družbi je to ključnega pomena.  
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Povzetek 

Bogata snovna in nesnovna dediščina čebelarjenja na Slovenskem omogoča razvijanje novejših 

dejavnosti in pristopov, s katerimi se slovenski čebelarji dejavno vključujejo v slovensko 

turistično ponudbo. V prispevku je prikazan čebelarski turizem, ki kot dopolnilna dejavnost 

pomeni veliko dodano vrednost za čebelarstvo in lahko bistveno pripomore k njegovi boljši 

ekonomičnosti. Predstavlja pa tudi razvoj in promocijo zelenega, ekološkega, trajnostnega 

turizma. Med največjimi konkurenčnimi prednostmi čebelarskega turizma so okoljski, družbeni 

in gospodarski vidik zagotavljanja trajnostnega razvoja. Predstavljen je vzorčni primer 

čebelarskega turizma, ki se s svojimi bogatimi in strokovno relevantnimi vsebinami, pestrim in 

zanimivim programom, kakovostno ponudbo, predvsem pa veliko zavzetostjo za varovanje 

narave, okolja, dediščine in prijaznih medčloveških odnosov uvršča med uspešne zgodbe 

slovenskega turizma.  

Ključne besede: čebelarjenje, snovna in nesnovna dediščina, čebelarstvo, čebelarski turizem  

 

Abstract 

The rich material and intangible apicultural heritage in Slovenia enables the development of 

new activities and approaches by means of which Slovene beekeepers are actively involved in 

Slovene tourist offers. The present article discusses api-tourism which, as a complementary 

activity, brings great added value to beekeeping and can significantly contribute to its 

economical success. The paper also deals with the development and promotion of green, 

ecological and sustainable tourism. The environmental, social and economic aspects of 

ensuring sustainable development are among the most competitive advantages of api-tourism. 

A sample of api-tourism is presented with its rich and professionally relevant contents and a 

varied and interesting programme. It is a quality offer and with its passion for heritage, the 

protection of nature, the environment, and friendly human relations, it is certainly one of the 

success stories in Slovene tourism.  

Keywords: apiculture, material and intangible heritage, beekeeping, api-tourism 
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1 UVOD 

 

 

V predlogu Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 je zapisano: »Slovenija 

je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznovrstna in aktivna 

doživetja, notranji mir in osebno zadovoljstvo.« V nadaljevanju sledi, da tako opredeljena 

strateška vizija za razvoj slovenskega turizma temelji na raznolikostih Slovenije ter na 

njihovem pretvarjanju v izkušnje in doživetja, ki so svetovno konkurenčna in privlačna.  
Po prepričanju Tanje Mihelič, koordinatorice projekta za pripravo predloga in soavtorice 

citiranega dokumenta, se je slovenski turizem odločil za zeleno deželo in zelene turistične 

produkte. Med zanimiva doživetja, ob katerih »obiskovalec občuti zadovoljstvo, izpolnitev, 

samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in možnosti za učenje ter nova spoznanja« 

(Strategija, 2017: str. 5), lahko upravičeno uvrščamo čebelarski turizem. 

 

2 DEDIŠČINA ČEBELARJENJA NA SLOVENSKEM 
 

 

2.1 OPREDELITEV POJMA DEDIŠČINA 

 

V širšem pomenu je dediščina pojmovana kot gmotne, družbene in duhovne sestavine kulture 

in načinov življenja, ki vsakokratno sedanjost povezujejo s prejšnjimi obdobji. (Slovenski 

etnološki leksikon, 2004: str. 76)  

Tako pojmovanje dediščine se je najprej uveljavilo v etnologiji Slovencev v 70. letih 20. 

stoletja. Etnološko pojmovanje dediščine temelji na prepričanju, da so oblike dediščine le 

sredstvo za razkrivanje življenjskih slogov v določenih časovnih okoljih, saj nam kažejo 

kontinuiteto do današnjega časa, ga s svojimi razsežnostmi bogatijo in dajejo motive za 

razmisleke o novih oblikah ustvarjalnosti. Dediščine torej ne smemo razumevati le kot oblike 

preteklosti, ampak kot oblike sedanjosti oz. sodobnosti z razsežnostjo zgodovine. (Bogataj, 

1992: str. 12)  

Sodobna etnološka stroka v izhodišče postavlja pravilen odnos do dediščine: iskanje vezi med 

preteklostjo in sodobnostjo ter odkrivanje novih oblik za prihodnost. V tem kontekstu se pomen 

dediščine čebelarjenja kaže tudi v novejših pojavnih oblikah in čebelarskih praksah, prikazanih 

v nadaljevanju prispevka.  

 

2.2 SNOVNA IN NESNOVNA DEDIŠČINA ČEBELARJENJA  

 

Čebelarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom pridobivanja 

njihovih proizvodov, poleg tega pa pomembno vpliva na opraševanje rastlin in posledično na 

zviševanje pridelka. (DEDI Enciklopedija)  

Čebelarjenje ima na Slovenskem bogato tradicijo, ki je prepoznavna v svetovnem merilu. 

Slovenija se upravičeno oglašuje kot dežela čebelarjev, saj so izmed tisoč Slovencev kar štirje 

čebelarji, kar je edinstven primer v svetu. Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) ali sivka, 

kot jo radi imenujemo, je druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu in po svojih lastnostih 

sodi med najkakovostnejše čebelje rase medonosnih čebel. Slovi po svoji krotkosti, mirnosti in 

medonosnosti. Naši predniki so kranjski čebeli izkazovali veliko spoštovanje, kar se odraža v 

ljudski govorici - saj velja, da čebela ne pogine, ampak umre - v pregovorih, likovni umetnosti 

na poslikavah panjskih končnic, v izročilu izčrpnega čebelarskega znanja, priljubljenosti 

čebelarjenja in čebelnjakov, ki zaznamujejo slovensko kulturno krajino na prav poseben način.  
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Slovenski čebelarji so s svojimi strokovnimi razpravami in delovanjem tudi danes prepoznani 

v svetu, o čemer med drugim priča tudi odmevnost svetovnega čebelarskega kongresa 

Apimondia 2003, ki je potekal v Sloveniji. Tudi prizadevanja slovenskih čebelarjev, da bi 20. 

maj razglasili za svetovni dan čebelarjev, bodo v kratkem obrodila sadove. Dejstvo, da bo za 

svetovni dan čebelarjev izbran datum, ki obeležuje obletnico rojstva znamenitega slovenskega 

čebelarja Antona Janše, začetnika modernega čebelarjenja, priča o pomembnosti slovenskega 

čebelarjenja tako v preteklosti kot v današnjem času. 

 

3 ČEBELARSKI TURIZEM 
 

 

Čebelarski turizem je dopolnilna dejavnost čebelarstva. Predstavlja ključni segment zelenega 

gospodarstva in s tem turistični produkt, ki temelji na inovativnosti, razlikovalni prednosti in 

visoki dodani vrednosti. Osnova za uspešen razvoj je povezovanje čebelarstev, ponudnikov 

turističnih proizvodov, turističnih društev, lokalnih skupnosti in države ter partnerski nastop pri 

oblikovanju ponudbe, pozicioniranju in trženju. (Kaj je apiturizem, ČZS) 

 

Slovenci se lahko pohvalimo, da smo bili med njegovimi začetniki, saj so nekateri podjetni 

čebelarji začeli ponujati turistične oglede svojih čebelarstev, degustacije in prikaze dela v 

čebelnjaku že pred več kot dvajsetimi leti. Zdaj je postal čebelarski turizem eden od razvojnih 

projektov Čebelarske zveze Slovenije, njegova duša in glavna gonilna sila pa je čebelar, 

fotograf, popotnik Franc Šivic. Prav on je bil med njegovimi začetniki na svojem čebelarstvu v 

Šempasu, zdaj pa že nekaj let spodbuja in opogumlja naše čebelarje k takšnemu ustvarjanju 

dodane vrednosti čebelarstva. (Čebelarski turizem, 2011: Delo) 

V nadaljevanju prispevka je povzet pogovor s Francem Šivicem, v katerem je predstavil svojo 

dejavnost. 

 

3.1 VZORČNI PRIMER ČEBELARSKEGA TURIZMA 

 

3.1.1 Začetki, pobude 

 

F. Šivic je pred več kot 20 leti začel razmišljati o tem, da bi bilo škoda, če se bogato izročilo 

čebelarskega znanja in kulture ne bi ohranjalo ter razširjalo, zato se je porodila ideja o poučnih 

srečanjih z namenom izmenjavanja izkušenj in spoznanj. Glavni zagon pa je ideja o 

čebelarskem turizmu dobila ob vsem dogajanju, povezanem z organizacijo in izpeljavo 

svetovnega čebelarskega kongresa Apimondia 2003. F. Šivic je bil predsednik pripravljalnega 

odbora za kongres in je že pred tem veliko pisal o čebelarjenju na Slovenskem, v času samega 

kongresa pa so bili tuji čebelarji deležni gostoljubnega sprejema in prijaznih pogostitev na naših 

čebelarstvih. Pozitivni odzivi, veliko navdušenje, objavljanje prispevkov v tujih strokovnih 

revijah so zbudili zanimanje širom po svetu. Številni so se obračali nanj s prošnjo, da bi si želeli 

ogledati slovenska čebelarstva. Tako je začel organizirati obiske tujih čebelarjev v Sloveniji, 

med prvimi je sprejel skupino Angležev. Zanje je pripravil program in jih spremljal na 

enotedenskem gostovanju. Nastanjeni so bili v Ljubljani, od koder so vsak dan potovali na 

strokovne in turistične oglede v drugo pokrajino. 

Sčasoma je ugotovil, kaj tuje obiskovalce najbolj zanima. Tako je na svojem čebelarstvu na 

Primorskem začel urejati botanični vrt. Zasadil je medovite rastline, jih opremil s tablicami v 

slov., lat., angl., nem., it. jeziku, to je v jezikih najpogostejših obiskovalcev. Ugotavlja, da bo 

moral dodati napise tudi v francoščini. 
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3.1.2 Koncept čebelarskega turizma (Franc Šivic) 

 

V ospredju ni ekonomski vidik, ampak predvsem entuziazem. F. Šivic je čebelar od rane 

mladosti, čebele so njegova prva ljubezen, kar se odraža v vsem njegovem delovanju. Njegov 

osnovni namen je zbujati zanimanje za čebele in čebelarjenje, širiti znanje, povezovati in 

združevati ljudi ob kakovostnih (strokovnih) vsebinah, promovirati Slovenijo. Med dejavniki, 

ki jih dosledno upošteva, je na prvem mestu urejenost. Skrbi, da je posestvo vedno pokošeno, 

čisto, lepo obdelano. Sledi pestrost in zanimivost ponudbe, ki se mora prilagajati strukturi in 

interesom obiskovalcev. Kot gostitelj in vodnik po svojem posestvu mora imeti dobro razvite 

govorniške spretnosti, pomembno je tudi znanje tujih jezikov, saj kot čebelar najbolje pozna 

strokovne izraze. Dogajalo se je namreč, da turistični vodniki, ki so povečini nečebelarji, niso 

pravilno povzemali njegove razlage, zato se z obiskovalci v glavnem pogovarja v njihovem 

jeziku, za vodnike pa je organiziral osemurne tečaje o osnovah čebelarjenja.  

 

3.1.3 Struktura obiskovalcev 

 

Skupine enodnevnih obiskovalcev prihajajo z avtobusi in štejejo od 40 do 55 oseb. Šivic svoj 

program prilagaja njihovi starosti, interesom, narodnostno-jezikovni pripadnosti.  

 

- Tujci so povečini čebelarji 

Med tujimi obiskovalci prevladujejo Evropejci, ki prihajajo iz sosednjih in tudi oddaljenih 

držav, poleg njih pa pri njem gostujejo tudi turisti iz Amerike, Argentine (potomci naših 

izseljencev) in celo skupina profesoric biologije z Japonske je že bila na obisku. Povečini so 

čebelarji in se želijo seznaniti s posebnostmi slovenskega čebelarstva. Predvsem jih zanimajo 

AŽ panji, ki so zaradi lažjega rokovanja čedalje bolj priljubljeni npr. tudi v Ameriki, saj 

omogočajo čebelarjenje tudi za invalide, ženske, starejše upokojence. Pritegne jih tudi naš 

koncept čebelam prijaznega čebelarjenja, navezanost slovenskega človeka na čebelo itd. Poleg 

strokovnih razprav o specifičnih čebelarskih temah je v središču zanimanja spoznavanje 

medovitih rastlin in drevesnih vrst. Seveda pa jih navdušuje tudi slovenska pokrajina z naravno 

in kulturno dediščino. 

 

- Domači čebelarji 

Na prvem mestu je izmenjavanje izkušenj, razprava o specifičnih strokovnih vprašanjih, želijo 

pa tudi spoznati, kako je urejeno čebelarstvo za turistične namene. Šivic občasno za te skupine 

organizira različne tematske delavnice: fotografiranje čebel, spoznavanje povzročiteljev 

gozdnega medenja, obisk učne poti (Panovec) in spoznavanje medonosnih drevesnih vrst.  

 

- Nečebelarji 

Šivic ugotavlja, da se povečuje število obiskovalcev, ki niso čebelarji, vendar se želijo seznaniti 

z življenjem čebel in skupaj preživeti čebelarski dan. V to skupino obiskovalcev se uvrščajo 

skupine predšolskih in šolskih otrok, udeleženci univerze za tretje življenjsko obdobje, skupine 

upokojencev, različna interesna združenja (duhovniki, pevci, zdravniki). Zanje pripravlja 

tematska predavanja z vodenimi ogledi: biologija čebel, zgodovina čebelarstva na Slovenskem, 

apiterapija, medovite rastline.  

 

Univerzalna tema tako za čebelarje kot za nečebelarje je apiterapija. Za piko na i pa Šivic 

običajno vsem skupinam obiskovalcev pove svojo osebno čebelarsko zgodbo, ki je zelo bogata, 

zanimiva in navdihujoča. 
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3.1.4 Ponudba: celodnevni program – »čebelarski dan« 
 

Šivic sprejema obiskovalce na svojem posestvu v Šempasu, na približno 1 ha veliki, povsem 

zasajeni in obdelani parceli, ki ima urejen dostop za avtobus (pomembno za starejše 

obiskovalce). Obiskovalcem ponuja voden ogled lastnega botaničnega vrta, dveh čebelnjakov, 

sadnega in zelenjavnega vrta, čebelarskega muzeja, lokalnih kulturno-zgodovinskih 

znamenitosti, kosilo na bližnji turistični kmetiji, obisk bližnjih turističnih oz. kulturnih središč. 

Po sprejemu Šivic svoje obiskovalce običajno najprej popelje na učni ogled botaničnega vrta, 

v katerem jih seznani z glavnimi medovitimi rastlinami. O vsaki pove tudi njeno zgodbo, npr. 

od kod je prišla, značilnosti, kdaj medi. Pravi, da se v vrtu zadržijo okoli pol ure. Mnogi 

obiskovalci želijo od njega dobiti semena ali sadike trajnic, zanimajo se tudi za ekološki način 

pridelave sadja in zelenjave ter koncept samooskrbe, ki ga na svojem posestvu prakticira Šivic. 

Nato jih popelje do čebelnjakov, kjer jim predstavi življenje in delo čebel ter ostale čebelarske 

vsebine. 

Potem se sprehodijo skozi vas, da spoznajo kulturno-zgodovinske znamenitosti Šempasa in 

obiščejo čebelarsko hišo. Nekdaj bivanjska hiša je preurejena za potrebe in namen čebelarskih 

dejavnosti in opravil: v spodnjem prostoru je sodobna točilnica za med z vsemi potrebnimi 

pripravami in pripomočki, skladišče za čebelarske potrebščine, v prvem nadstropju pa je v enem 

delu urejen prostor za predavanja in razgovore, v drugem delu pa je fotogalerija s stalno zbirko 

Šivičevih fotografij na temo čebelarstva. V bližnji stavbi je urejen čebelarski muzej z manjšimi 

zanimivimi predmeti.  

Po končanem ogledu sledi kosilo na turistični kmetiji v vasi. 

Popoldanski program Šivic oblikuje po izbiri in željah obiskovalcev. Ponuja več možnih 

destinacij, npr. Sveta gora (Skalnica), Gorica, obisk Krasa z zaključkom v Štanjelu. Ti obiski 

vključujejo oglede lokalnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti, srečanja z lokalnimi čebelarji, 

umetniki, kulturnimi delavci in degustacijo oz. ponudbo lokalnih dobrot (kraški pršut in teran).  

Program se zaključi v poznih popoldanskih urah, sledi povratek domov.  

 

3.2 POMEN IN UČINKI  

 

Šivic na prvo mesto postavlja zadovoljstvo obiskovalcev, saj pravi, da je le-to zanj največja 

nagrada. Želi, da spoznajo čim več, zato ne ponuja izključno čebelarskih vsebin, ampak 

celostno doživetje pokrajine, ljudi, kulturne in naravne dediščine. Veliko pozornost posveča 

povezovanju in sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ostalimi turističnimi čebelarstvi v 

Sloveniji in tujini, turističnimi agencijami, lokalnimi ponudniki gostinskih, turističnih in drugih 

storitev. Poudarja, da je bil njegov namen spodbuditi ostale čebelarje, da bi razvili turistično 

dejavnost. Danes je v Sloveniji okoli 40 turističnih čebelarstev, ki sodelujejo, si izmenjujejo 

izkušnje, se izobražujejo na seminarjih, ki jih organizira ČZS.  

Gospodarski (finančni) učinek je za Šivica drugotnega pomena, vendar pa ugotavlja, da lahko 

čebelarji z dopolnilno dejavnostjo čebelarskega turizma nadomestijo izpad dohodka ob slabi 

čebelarski letini, npr. s prodajo čebeljih pridelkov, vstopninami, trženjem storitev (apiterapija). 

Učinek je tudi širši - v lokalnem okolju oz. slovenskem turizmu nasploh (povečujejo se nočitve 

tujih obiskovalcev, prihodek v gostinstvu, promocija Slovenije v tujini). Čebelarski turizem 

privabi obiskovalce na podeželje, v manjše in bolj odročne kraje, kamor običajno turisti morda 

ne pridejo. Tako spoznavajo skrite, manj obljudene, vendar lepe kotičke naše dežele in mnogi 

se ponovno vračajo v Slovenijo. 
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4 UGOTOVITVE 
 

 

Prikazan je en segment sicer obsežnejše turistične ponudbe, ki npr. vključuje tudi enodnevne 

strokovne ekskurzije na čebelarstva v tujino. Ob prikazanem primeru lahko strnemo, da 

kakovostna ponudba v namene čebelarskega turizma temelji na strokovnosti, zanimivih 

vsebinah, prilagajanju starostni strukturi in željam obiskovalcev, prijaznem in gostoljubnem 

medčloveškem odnosu, na povezovanju, skrbni urejenosti čebelarstva. Pomembno je imeti svoj 

koncept oz. vizijo in razviti celostni pristop. Zadovoljni domači in tuji turisti se ponovno 

vračajo, o svojih doživetjih navdušeno pripovedujejo svojim prijateljem in znancem, ki se tudi 

začnejo zanimati za čebelarsko doživetje in za naravne ter kulturne znamenitosti naše dežele. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Čebelarski turizem je novejša dejavnost, ki ohranja slovensko naravno in kulturno dediščino, 

uspešno promovira slovensko čebelarstvo v svetu in privablja vedno več turistov. Prispeva k 

višji kakovosti življenja, ljudi izobražuje in v njih razvija visoko stopnjo spoštovanja in 

odgovornosti do naravnega, kulturnega in družbenega okolja. Čebele so naše učiteljice, ob 

spoznavanju in občudovanju njihove čudovite organiziranosti, delavnosti in pripadnosti lahko 

razvijamo vrednote za življenje v medsebojnem spoštovanju in harmoniji.  
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Povzetek 

Evropski projekt Key Skills for European Union Hotel Staff ponuja študentom oz. vsakomur, ki 

dela na področju turizma in s tujimi obiskovalci širok izbor gradiva za učenje, ponavljanje ali 

utrjevanje tujih jezikov na jezikovni ravni A2/B1, in sicer v 12 evropskih jezikih (DE, EN, EL, 

ES, FR, HR, HU, IT, LV, RO, RU, SI). Študijsko gradivo vsebuje gradivo za učenje, npr. na 

recepciji, v restavraciji, v mestu, in različne tipe nalog, s katerimi uporabniki preverjajo svoje 

znanje. Naloge preverjajo bralne, slušne, govorne in pisne spretnosti. Na voljo so tudi 

interaktvini zemljevidi in gradivo za raven B2/C1 v angleškem jeziku. V okviru projekta je 

nastal tudi računalniški program FrontDesk, ki je uporaben predvsem v turistični industriji, saj 

prevaja različne uporabne fraze s področja turizma v 12 evropske jezike. Na osnovi tega 

programa so nastale mobilne aplikacije za pametni telefon. Gradivo, računalniški program in 

mobilne aplikacije so brezplačno dostopne na Moodle e-platformi. Projekt je tudi vir 

dragocenih vpogledov v kulturne razlike med različnimi evropskimi državami, z nekaj nasveti 

o tem, kaj lahko naredimo in rečemo, ko delamo in govorimo s tujci. 

Ključne besede: spletno učenje, interaktivno učenje, e-platforma Moodle, jezikovna raven 

  

Abstract 

The European project Key Skills for European Union Hotel Staff offers students and anyone 

who works in tourism and with foreign visitors a wide range of material for learning, practising 

or improving foreign languages on the A2/B1 language level in 12 European languages (DE, 

EN, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LV, RO, RU, SI). The study material consists of learning material, 

for ex. at the reception or restaurant, in the city, and different types of tasks to check the users' 

knowledge. The tasks check reading, listening, speaking and writing skills. There are also 

interactive maps and material for B2/C1 level in English available. Also the computer program 

FrontDesk was created, useful in the tourism industry as it translates different useful tourist 

phrases in 12 European languages. Based on this program mobile applications for smartphones 

were developed. The study material, the FrontDesk program and the mobile applications can 

be accessed free of charge on the Moodle e-learning platform. The project is also a source of 

valuable insights of cultural differences among different European countries with some advice 

about what to do and say when we work with or talk to foreigners.  

Keywords: online learning, interactive learning, Moodle e-platform, language level 
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1 UVOD  
 

 

V okviru evropskih projektov, predvsem v okviru programa Erasmus+, se srečujemo ne le z 

namenom ustvarjanja, ampak tudi z namenom mreženja. Mreženje nam omogoča, da 

namenoma ali mimogrede pridobivamo in navezujemo nove stike, s katerimi lahko sodelujemo 

v novih projektih. Ker z nekaterimi partnerji v tem projektu sodelujemo že vrsto let in ker 

prihajamo iz šol s podobnimi programi, seveda ni bilo presenetljivo, da smo se spet zbrali v 

skupnem projektu. Kot učitelji in predavatelji tujih jezikov se običajno srečujemo s podobnimi 

težavami, zato ni trajalo dolgo, da smo se odločili, da ustvarimo nekaj, kar bo uporabno tako za 

posameznika kot tudi za delo v razredu. Čeprav na področju turizma obstaja veliko literature v 

tujem jeziku, smo se odločili za ta projekt. Namen je bil ustvariti čim več uporabnega gradiva 

na enem mestu, ki bo brezplačno na razpolago komurkoli, ki se zanima za učenje ali izboljšanje 

tujega jezika. 

 

1.1 CILJ PROJEKTA  

 

Cilj projekta je bil ustvarjanje in oblikovanje materiala, ki bo nudil hotelskemu osebju, 

pripravnikom, študentom in dijakom zelo širok izbor odgovorov na vprašanja in prošenj gostov 

v 12 jezikih – na hotelski recepciji, v hotelski restavraciji, kavarnah, barih in drugih gostinskih 

obratih in prav tako v drugih delih hotela. V širšem pogledu je vse to enako dragoceno za 

vsakogar, ki dela na področju turizma in s tujimi obiskovalci. Projekt tudi hotelskemu vodstvu 

ponuja ideje in material v 12 jezikih (angleščina, italijanščina, hrvaščina, latvijščina, 

slovenščina, romunščina, madžarščina, nemščina, francoščina, ruščina, španščina, grščina), ki 

jim omogoča, da skupini turistov priskrbijo informacije, da opravijo predstavitve, da 

promovirajo hotel, da pomagajo pri zaposlovanju osebja, da izboljšajo mednarodno sodelovanje 

in da vodijo hotel in osebje bolj učinkovito. Projekt je tudi vir dragocenih vpogledov v kulturne 

razlike med različnimi evropskimi državami in ključnimi državami izven Evrope, od koder 

prihajajo turisti, s poglobljenim svetovanjem o tem, kaj lahko naredimo in rečemo in česa se 

naj izogibamo, ko delamo in govorimo, v različnih državah in v različnih kontekstih in ko 

govorimo s tujci. Prvi del projekta se je osredotočil na oblikovanje materiala za poučevanje 

in/ali učenje strokovnega jezika v gostinski industriji (A2/B1 raven) v 12 jezikih. Drugi del 

projekta se je osredotočil na ustvarjanje 6 poglobljenih modulov za učenje angleškega jezika 

(B2/C1 raven), povezanih z delom v turistični in gostinski industriji. 

 

1.2 MATERIAL ZA POUČEVANJE/UČENJE (A2/B1) V 12 JEZIKIH 

 

Material je pripravljen za šest modulov: Hotel reception, Restaurant, Restaurant kitchen, Hotel 

Business centre, City in Management offices. Za vsak modul je pripravljeno študijsko gradivo 

z vajami za ponavljanje in utrjevanje. Študijsko gradivo je namenjeno tistim, ki se želijo 

pripraviti, preden se odločijo za reševanje nalog oz. vaj. Iz izkušenj vemo, da se predvsem dijaki 

in študenti najprej lotijo reševanja nalog in nato preverijo študijsko gradivo, če je potrebno. 

Zaposleni v turizmu pa si vzamejo čas za študijsko gradivo in se nato lotijo reševanja nalog. 

Tipi nalog oz. vaj so različni. Nekatere naloge so pripravljene v obliki kviza, kjer so podani 

trije odgovori na vprašanje ali trditev in moramo najti pravilnega. Pri nekaterih nalogah moramo 

povezati opis in besedo. Pri nalogah, kjer preverjamo bralno razumevanje, gre za to, da 

ugotovimo, ali so dane trditve pravilne ali nepravilne. Modul City ponuja različne interaktivne 

zemljevide in načrte hotelov, ki jih lahko uporabljamo tudi za utrjevanje govornih spretnosti. 

Nekatere naloge pa poleg besedišča preverjajo tudi slovnično znanje. 
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1.2.1 Moduli za jezikovno raven A2/B1 
 

Modul Hotel reception ponuja študijsko gradivo, ki vključuje tri področja – sea, ski in village. 

Ponuja dialoge na različne teme, ki so povezane s turisti, ki bivajo ob morju, v smučarskem 

središču ali na vasi. Tako na primer v gradivu najdemo dialoge o vremenu, nakupovanju, 

znamenitostih, preživljanju prostega časa ter druge uporabne fraze in besede. Dialoge in 

besedišče potem vadimo, utrjujemo in izboljšujemo z nalogami, ki so pripravljene v obliki 

kviza. Na vprašanje ali trditev so podani trije možni podobni odgovori, vendar je samo eden 

pravilen. Ko nalogo rešimo, odgovore oddamo. Sistem preveri odgovore in nas obvesti o 

pravilnosti naših odgovorov, pri čemer nam pokaže tako pravilne kot nepravilne odgovore. 

Primere obeh vidimo na sliki 1 in 2. 

 

  
Slika 1: Pravilni odgovor (lastni vir, 2016) 

 

  
Slika 2: Nepravilni odgovor (lastni vir, 2016) 

 

Modul Restaurant ponuja študijsko gradivo oz. dialoge na teme, kot so rezervacija mize, prihod 

v restavracijo, naročanje hrane in pijače, plačilo računa in odhod iz restavracije. Dialoge in 

besedišče potem vadimo, utrjujemo in izboljšujemo z nalogami, ki so pripravljene v obliki 

kviza. Na vprašanje ali trditev so podani trije možni podobni odgovori, vendar je samo eden 

pravilen. Ko nalogo rešimo, odgovore oddamo. Sistem preveri odgovore in nas obvesti o 

pravilnosti naših odgovorov, pri čemer nam pokaže tako pravilne kot nepravilne odgovore. 

 

Modul Restaurant kitchen ponuja študijsko gradivo, v katerem najdemo opise 50 tipičnih 

angleških, hrvaških, italijanskih, latvijskih, romunskih in slovenskih jedi – jedi iz držav 

projektnih partnerjev. Vse jedi so prevedene v vseh 12 jezikov. Dodan je tudi slovar hrane, ki 

jo najdemo v opisih jedi – od različnih vrst mesa, rib, sadja in zelenjave do začimb in drugih 

sestavin. Naloge so pripravljene tako, da iz opisa moramo ugotoviti, za katero jed gre in najti 

ime jedi. 
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Modul Business centre ponuja pozdravne nagovore na različnih poslovnih in konferenčnih 

dogodkih. Z nalogami tipa »pravilne«/«nepravilne« trditve preverjamo bralno razumevanje le-

teh. 

 

Modul City ponuja interaktivne zemljevide za obalo, smučarsko središče in vas (glej sliko 3). 

Kjerkoli na zemljevidu kliknete, se bo prikazal opis zgradbe, kulturne ali naravne znamenitosti, 

športnih in drugih objektov in podobno. Na razpolago imamo dva tipa nalog. Naloge v obliki 

kviza preverjajo bralno razumevanje, saj iz opisov na interaktivnem zemljevidu moramo najti 

pravilne odgovore. Drugi tip naloge ponuja opise različnih objektov ali znamenitosti in 

ugotoviti moramo, za katero zgradbo ali znamenitost gre. Tudi pri tej nalogi gre za preverjanje 

bralnega razumevanja, prav tako pa preverimo orientacijo na zemljevidu. Interaktivni 

zemljevidi lahko služijo tudi kot pripomoček pri utrjevanju in izboljševanju govornih 

spretnostih. Dodatno so na razpolago še načrti treh različnih hotelov, ki jih prav tako lahko 

uporabljamo za utrjevanje in izboljševanje govornih spretnostih. 

 

 
Slika 3: Interaktivni zemljevid za village (lastni vir, 2016) 

 

Modul Management offices ponuja naloge oz. vaje za različna področja, kot so zaposlovanje 

osebja, upravljanje hotela in osebja, promoviranje hotela, kako privabiti goste in mednarodno 

sodelovanje. Vaje preverjajo besedišče, povezano z našteto tematiko, prav tako pa slovnico. 

Tipi nalog so različni. Pri nekaterih povezujemo besede in opise, pri drugih dopolnjujemo 

manjkajoče besede ali odgovarjamo na vprašanja. Modul ponuja tudi slovnične naloge, kot je 

pravilna uporaba členov, časov, predlogov in podobno. Dodatno ponuja še preverjanje bralnega 

razumevanja. 

 

1.2.2 FrontDesk programi in mobilne aplikacije za pametni telefon 

 

FrontDesk programi so načeloma namenjeni uporabi na recepcijah hotelov, restavracijah in 

drugih gostinskih obratih. Receptorjem so lahko v pomoč, ko sprejemajo tuje goste, jim dajejo 

napotke, opisujejo znamenitosti ali jim svetujejo, kako preživeti prosti čas, strežejo gostom v 

restavraciji in drugo. Gradivo je tisto, ki ga najdemo v modulih Hotel reception in Restaurant. 

Izberemo izvorni jezik in jezik, v katerega želimo prevesti fraze ali dialog. Programi so 
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brezplačno dostopni na e-platformi za učenje, ki je nastala v okviru projekta. Prav tako najdete 

na e-platformi navodila, kako jih naložimo na računalnik. 

Mobilne aplikacije za pametni telefon vsebujejo dialoge, ki jih najdemo na e-platformi v 

modulih Hotel reception in Restaurant, vendar je prednost le-teh, da jih lahko imamo vedno pri 

roki. V principu delujejo kot Front Desk programi, vendar so prirejeni za pametni telefon. 

Aplikacije so na voljo brezplačno. Navodila, kako jih naložiti na telefon, najdete na e-platformi. 

 

1.3 MATERIAL ZA POUČEVANJE/UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAVNI 

B2/C1 

 

Za raven B2/C1 smo pripravili module Hotel Front office, Catering service, Conference and 

Business services, Off site services, Financial management in Hotel management. Moduli so 

pripravljeni le v angleškem jeziku, vendar na bolj zahtevni ravni B2/C1. Gradivo zajema 

različne vrste nalog – naloge za ogrevanje, bralno in slušno razumevanje ter naloge, s katerimi 

spoznamo in utrjujemo novo besedišče in na ta način izboljšujemo raven angleškega jezika. Vsi 

moduli vsebujejo različna avtentična besedila, ki nam približujejo tematiko omenjenih modulov 

na zanimiv in privlačen način. 

 

1.3.1 Moduli za jezikovno raven B2/C1 

 

Modul Hotel Front office ponuja različne teme, kot so Customer satisfaction, Front desk, 

Personnel, Teamworking in Intercultural aspects. Vsa področja vsebujejo naloge za ogrevanje, 

pri čemer so to običajno naloge, ki preverjajo besedišče s povezovanjem besed in opisov le-teh. 

Vse teme ponujajo bralno razumevanje, pri čemer gre za daljša in bolj zahtevna besedila, saj 

gre za višjo raven jezika. Naloge so različnega tipa in preverjajo tako bralno razumevanje kot 

tudi slovnično uporabo. Dodatno so na voljo še slušna razumevanja za vsa področja. Naloge so 

različne in preverjajo razumevanje z dopolnjevanjem manjkajočih besed ali s 

»pravilnimi/nepravilnimi« trditvami. 

 

Modul Catering service ponuja različne teme, kot so Hygene and safety, Catering management, 

Special dietary needs, Recipes in Intercultural aspects. Ponuja tudi naloge za ogrevanje, naloge 

za bralno in slušno razumevanje ter naloge za preverjanje besedišča in slovnice. Besedila so 

avtentična, daljša in bolj zahtevna. Tipi nalog so različni, npr. dopolnjevanje ali povezovanje 

besed, ugotavljanje, ali so trditev pravilne ali nepravilne in drugo. 

 

Modul Hotel and Business service ponuja različne teme, kot so Conferences, Event 

management, Organising a conference, Intercultural aspects in MICE. Vse teme ponujajo 

različna avtentična besedila, ki so daljša in bolj zahtevna. Naloge za preverjanje bralnega in 

slušnega razumevanja so različnega tipa, na primer dopolnjevanje ali povezovanje besed, 

pravilne in nepravilne trditve. Modul ponuja tudi slovnične naloge, pri čemer preverja pravilno 

uporabo predlogov, pogojne stavke, aktiv in pasiv, uporabo pravilnih fraz in besedotvorje. 

 

Modul Off site services ponuja različne teme, kot so Off site services, Events / Festivals, 

Guiding, Tourist attractions, Chartering flights in Promoting resorts. Vse teme ponujajo naloge 

za ogrevanje, naloge za bralno in slušno razumevanje, slovnične naloge in naloge za utrjevanje 

besedišča. Tudi v tem primeru so besedila avtentična in bolj zahtevna. Naloge so, kot pri 

predhodnih modulih, različnega tipa. Pri nalogah za ogrevanje gre v glavnem za naloge 

povezovanja besed in opisov. Bralno razumevanje preverjamo z nalogami dopolnjevanja 

pravilnih besed, s pravilnim in nepravilnimi trditvami in z odgovarjanjem na vprašanja. 
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Slovnične naloge preverjajo pravilno uporabo časov, pravilno uporabo predlogov, pogojne 

stavke, aktiv in pasiv ter besedotvorje.  

 

Modul Financial management je bil glede na specifično besedišče najbolj zahteven za pripravo 

in je tudi sicer precej zahteven, saj gre za področje, ki zahteva posebno znanje. Ponuja različne 

teme, kot so Starting a hotel, Hotel financial management, Balance sheet, Graphs and charts in 

Presenting charts. Besedila so še posebej zahtevna, ne le z vidika samih besed, ampak zaradi 

razumevanja procesov v celoti, saj gre za finančne in računovodske predpise in procese, s 

katerimi običajno nismo podrobneje seznanjeni. Je pa brez dvoma modul, iz katerega se lahko 

največ naučimo, in sicer v smislu novih znanj. Slovnične naloge preverjajo pravilno uporabo 

pogojnih stavkov, direkten in indirekten govor ter modalne glagole. Nekatere naloge preverjajo, 

ali pravilno beremo oz. razumemo grafe. 

 

Modul Hotel management ponuja različne teme, kot so Different types of hotels, Hotel chains, 

Hotel facilities, Hotel locations in Intercultural issues. Tudi ta modul ponuja besedila, ki so 

avtentična in bolj zahtevna. Prav tako ponuja naloge za ogrevanje, naloge za bralno 

razumevanje ter naloge za preverjanje besedišča in slovnice. Tipi nalog so različni, npr. 

dopolnjevanje ali povezovanje besed, ugotavljanje, ali so trditev pravilne ali nepravilne in 

drugo. 

 

1.4 NAVODILA ZA UPORABO MOODLE E-PLATFORME, FRONTDESK 

PROGRAMA IN MOBILNIH APLIKACIJ 

 

Moodle e-platforma za poučevanje/učenje (glej sliko 4) je dostopna na povezavi 

http://esolams.eu/elearning/. 

Brezplačno je dostopna dijakom, študentom, zaposlenim v turizmu in komurkoli, ki ga zanima 

učenje tujih jezikov ali ki želi preverjati svoje znanje tujega jezika. Za uporabo e-platforme se 

je potrebno najprej registrirati.  

Na e-platformi najdete učne načrte za A2/B1 raven v vseh 12 projektnih jezikih. V tabelah so 

dodani cilji jezikovnih in medkulturnih kompetenc, učni rezultati in metode poučevanja. 

Objavljena je tudi dodatna literatura v vseh jezikih. Na e-platformi je objavljen tudi učni načrt 

za B2/C1 raven v angleškem jeziku. Dodana je tabela s cilji jezikovnih kompetenc, rezultatih 

učenja in metodah poučevanja. Prav tako najdete dodatno literaturo za posamezna področja. 

Učni načrti bodo v pomoč predvsem učiteljem. 

Objavljena so tudi tehnična navodila, v katerih je opisano, kako dostopati do platforme in kako 

jo uporabljati. 

Medkulturna navodila dajejo nasvete glede etikete, običajev in medkulturne komunikacije, še 

kako pomembnih v turizmu, za 36 evropskih držav, ki so ali še niso članice Evropske unije. 

Na e-platformi je objavljena povezava do spletne strani projekta, na kateri najdete vse dogodke 

diseminacij, srečanja projektnih partnerjev in javno objavljene dokumente, ki so nastali v 

okviru projekta. Prav tako najdete navodila, kako naložiti FrontDesk program na računalnik in 

mobilne aplikacije na pameten telefon. 

 

http://esolams.eu/elearning/
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Slika 4: Moodle e-platforma z učenje (lastni vir, 2016) 

 

1.5 ZAKLJUČEK  
 

 

Ker smo gradivo in platformo med projektom pilotirali po različnih šolah, tako srednjih, višjih 

kot fakultetah, smo od sodelujočih v pilotiranjih dobili povratne informacije o tem, kaj je dobro 

in kaj bi bilo potrebno izboljšati in popraviti. Nekateri so predlagali, kakšnih nalog in besedil 

bi si še želeli. Dobili smo tudi navdih za kakšno novo temo. Vse skupaj nas je potem pripeljalo 

do novega projekta, ki se je začel oktobra lani in v katerem ponujamo gradivo v 16 evropskih 

jezikih, dodatne module in več nalog za delo doma in v šoli. Ampak o tem mogoče kaj več na 

naslednji konferenci naslednje leto, ko se projekt zaključi.  

 

2 LITERATURA IN VIRI 
 

 

Za pripravo referata je bila kot vir uporabljena le platforma, ki je izdelek vseh partnerjev in 

sodelujočih v projektu. 
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RAZPRŠENI (DIFUZNI) HOTEL  
 

DIFFUSION HOTEL 
 

Janja Blatnik 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

janjablatnik@siol.net 

 

Povzetek 

Razpršeni oz. difuzni hotel se pojavlja kot alternativa novodobnih hotelskih kompleksov, ki 

želijo s svojo ponudbo zadostiti vsem željam gostov in jih hkrati zadržati v svoji bližini oz. bolje 

rečeno » v sebi« in s tem svoje goste omejiti na izkušnje, ki jih dajejo zgolj sami. Razmah »all 

inclusive« je izpuhtel kaj kmalu. Prav tako so v upadanju klasični dopusti. V hotelskih 

kompleksih, ki nudijo običajne 3 S-je (Sea & Sand & Sun), je zaznana močna konkurenca, le-ti 

si medsebojno znižujejo cene, temu posledično sledi padec kvalitete, ki pa jo ustrezni segmenti 

gostov zapolnijo. Destinacije, ki se zavedajo, da so njihove kapacite omejene in so pravočasno 

zaznale svojo konkurenčno prednost v drugačnosti, lahko danes uživajo v novih izzivih in 

dosegajo uspehe, ki so poleg kulturoloških in okoljskih prednosti tudi ekonomsko dokazani. 

Zavzetost za primarnost oz. izvornost in za odgovorni turizem je nedvomno vodilni trend v 

razvoju novodobnega turizma. 

Vasica, ki je hkrati hotel, je neprimerljivo doživetje. Popotnik ga podkrepi z druženjem z 

vaščani, ki ga sprejmejo v svoj način življenja, dovolijo mu, da vstopi v njihov dom, mu zaželijo 

dobrodošlico, hkrati pa ga opomnijo, da je tu gost, ki naj spoštuje njihovo tradicijo, ki je ne 

sme spreminjati. 

Ključne besede: razpršeni hotel, trajnostni in odgovorni turizem, razvoj podeželja  

 

Abstract 

The diffused hotel is emerging as an alternative to modern hotel complexes, which try to fulfill 

all of the guest's wishes and are also trying to keep them in their close vicinity in order to limit 

their experiences exclusively to those offered by the hotel. All-inclusives are disappearing 

quickly and so too are classic vacations. Hotel complexes that offer the traditional 3 S-es (Sea 

& Sand & Sun) are under increasing pressure from competition to lower their prices, this 

subsequently leads to a loss in quality which is filled by the appropriate segment of guests. 

Destinations that are aware of their capacity and have figured out their competitive advantage 

in a timely manner, can enjoy new challenges and achieve successes that have cultural, 

environmental and also economic advantages. Focus on primary activity and for responsible 

tourism is undoubtedly a leading trend in the development of modern tourism. 

A village that doubles as a hotel is an incomparable experience. The traveler reinforces this 

experience by interacting with the villagers, who accept him into their way of life, allow him 

entrance into their private homes, welcome him while at the same time reminding him, that he 

is a guest who should respect their traditions, and not try to change them. 

Keywords: diffused hotel, sustainable and responsible tourism, rural development 
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1 UVOD  
 

 

Izraz »razpršeni hotel« oz. difuzni hotel se v zadnjem času pojavlja vedno pogosteje, predvsem 

zato, ker predstavlja za ta čas novo, inovativno obliko nastanitve, ki je tesno povezana s 

trajnostnim turizmom. Primarno se je porodila iz potrebe po razvoju podeželja, ta potreba pa 

sovpada s sodobnimi trendi turistov, ki iščejo izvornost oz. avtentičnost. Pravzaprav gre za 

obuditev temeljev na katerih se je razvil današnji, sodobni turizem. Potovanja, ki jim danes 

pravimo turizem, so bila znana že v antiki. Dolga romanja v razna svetišča so zahtevala 

postanke in nočitve na dolgi poti. Popotniki so prosili domačine za gostoljubnost in skromen 

obrok, za kar so se jim zahvalili v obliki plačila (denarnega ali materialnega).  

In ravno takšen je današnji novi trend, ki osvaja številne popotnike.  

Iščemo nova doživetja, nova poznanstva, nove izkušnje. Iščemo nove okuse in navade. Iščemo 

nove ljudi in njihovo kulturo. Iščemo nova obzorja, v smislu spoznati nekaj novega, ga zaznati, 

predvsem pa ga ne želeti spreminjati. V primeru razpršenega hotela vstopamo v domove 

gostiteljev in spoznavamo njihov način življenja. Tak način nastanitve zagotavlja razvoj 

podeželja, izpolnjuje vse zahteve trajnostnega in odgovornega turizma in hkrati zapolni 

radovednost »novega turista«.  

 

1.1 KAJ JE RAZPRŠENI (DIFUZNI) HOTEL 

 

Osnovna definicija ga opredeljuje kot obliko nastanitve v zasebnih apartmajih ali sobah, ki so 

razpršeni v istem kraju ali v njegovi neposredni bližini, in imajo skupno recepcijo oz. ustrezno 

usposobljeno in opremljeno centralno enoto. Le-ta je zadolžena za organizacijo vseh potrebnih 

storitev (čiščenje, rezervacije, informacije, obroki…). Takšna oblika ji narekuje obveznost, da 

bo zadostila potrebam vseh udeleženih v tem procesu in seveda ustrezno organiziranost. 

Običajno se takšne skupnosti organizirajo v obliki turističnih zadrug oz. kooperativ. 

 

2 PRIMER DOBRE PRAKSE: RAZPRŠENI HOTEL »BORGO 

SOANDRI« SUTRIO 
 

 

2.1 SUTRIO (pokrajina Friuli-Venezia-Giulia oz. Furlanija-Benečija-Julijska krajina) 

 

Sutrio, s približno 1400 prebivalcev in slabih 21 km2 površine, se nahaja v severovzhodnem 

delu Julijske krajine v Videmski provinci na 600m nadmorske višine in v bližini avstrijske meje. 

Ugodna pozicija ob samem vznožju smuščišča Zoncolan, ki je poznano tudi med Slovenci, in 

v bližini starorimskih term »Arta Terme« zagotavlja dobre možnosti za razvoj turizma. 

Obnovljeno staro vaško jedro se ponaša s tipičnimi lesenimi in kamnitimi hišami v ozkih 

tlakovanih uličicah. 

 

2.1.1 Kratek pregled razvoja 

 

Leta 1976 je pokrajino prizadel močan potres, sledila sta mu še dva in sicer leta 1989 in 1998. 

Potresi so za seboj so pustili nešteto porušenih in zapuščenih domov. Prebivalci so se znašli 

pred izzivom obnove, ki naj bi dala zagon za nove razvojne smernice tega področja. Idejo o 

obnovi je podal furlanski domačin in pesnik Leonardo Zanier.  
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V sodelovanju s Politehničnim inštitutom iz Zuricha so pripravili študijo, kako oživeti 

zapuščene in porušene domove in jih predati turističnim namenom. Prvo vzorčno prenovo so 

izvedli v Saurisu leta 1989, nekoliko kasneje pa so v okviru civilne iniciative ustanovili pilotni 

razpršeni hotel v vasi Maranzanis. 

 

Leta 2000 v Sutriu nastane razpršeni hotel “L’Albergo Diffuso Borgo Soandri”, ki je do danes 

razširil kapacitete na preko 160 ležišč in letno ustvari preko 9000 nočitev. 

 

2.1.2 Vloga pokrajine, province in lokalnih oblasti 

 

Pokrajina FVG je leta 2002 objavila zakon (2/2002 art.N° 64), ki priznava razpršeni hotel kot 

novo obliko nastanitve. Njegova definicija se glasi: »Razpršeni hoteli morajo biti sestavljeni iz 

najmanj 3 ločenih nastanitvenih enot v eni ali več ločenih zgradbah (s skupno kapaciteto 

najmanj 80 ležišč) in so med seboj povezani s centralno enoto, kot je recepcija, skupen 

večnamenski prostor.« 

 

Projekt »razpršeni hotel« v Sutriu je nastal z namenom poenotenega razvoja skupnosti. Prvi 

pogoj za uspeh je, da ga lokalna oblast prevzame kot strateško prioritetno nalogo.  

 

Najprej je občina Sutrio popisala neuporabne zgradbe, ki bi bile primerne za preobrazbo v 

nastanitvene turistične zmogljivosti. Skladno s temi ugotovitvami so pričeli s prenovo cestnega 

omrežja, razvijali storitve skupnega pomena, spodbujali odprtja obrtniških delavnic in trgovin 

ter skupaj z lokalno turistično organizacijo organizirali kulturne dogodke z močno turistično 

odmevnostjo.  

 

Istočasno pa so pa tudi dodajali ponudbo v centralni enoti razpršenega hotela. Sprva je bila to 

predvsem gostinska ponudba, kasneje pa so dodali še možnosti za razne izposoje koles, 

smučarske opreme, organizacijo izletov in podobno. 

 

2.1.3 Organiziranost in upravljanje razpršenega hotela “Borgo Soandri” 

 

“Borgo Soandri” je ustanovljen v obliki zadruge z omejenimi odgovornostmi (Cooperativa a 

r.l.). Ustanovitelji so Občina Sondrio, kot predstavnik drave, lastniki nastanitev, zaposleni v 

“Borgo Soandri” (6 oseb) in večina ponudnikov (približno 25) iz različnih dejavnosti 

(restavracije, lekarne, cvetličarne, pralnice, trgovine...). 

 

Pogoji, ki so potrebni za vključitev v »Borgo Soandri« so sledeči: 

- Občina je primarno zadolžena za izbor stavb, ki imajo ustrezne arhitekturne 

karakteristike in bi bile primerne za prenovo.  

- Lastniki stavb, ki jih je občina prepoznala za primerne za vključitev v razpršeni hotel, 

lahko uveljavijo do 50% povratne vrednosti investicije, vendar z lastnim vložkom v 

višini najmanj 200.000 Eur.  

- Ob zaključku investicije mora biti objekt popolnoma opremljen. Takrat ga prevzame 

Borgo Soandri v upravljanje za 10 let. Lastniku se vsakoletno obračuna ustrezno 

povračilo glede na letno zasedenost njegovih kapacitet. 

- V času upravljanja z objektom »Borgo Soandri« prevzema tekoče stroške (električne 

energije, gretja, plina, zavarovanja, čiščenja) in redne stroške vzdrževanja. Izredni 

stroški vzdrževanja (npr. zamenjava grelnega sistema) pa so v breme lastnika. 

- Po 10-tih letih se lastnik lahko odloči za podaljšanje pogodbe ali pa svoj objekt izvzame 

iz ponudbe »Borgo Soandri« 
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2.1.4 Delovanje in opremljenost 

 

“Borgo Soandri” trenutno upravlja z 42 enotami s skupno cca 150 ležišči (gre za apartmaje od 

2 do 8 ležišč). Vse enote so sestavljene iz kuhinje in dnevne sobe, ene ali več spalnic in ene ali 

več kopalnic. Osnovni najem seveda vključuje tudi posteljnino, brisače ter vmesno in končno 

čiščenje. Prav tako je zagotovljeno avtonomno oz. individualno neodvisno ogrevanje. 

 

V vseh enotah so nameščeni sistemi s pametnim upravljanjem preko TV aparata: preko tega 

sistema imajo gostje dostop do informacij glede recepcije, ponudb restavracij, ki so vključene 

v sistem, raznih dogodkov, internetne povezave, ... Preko te povezave lahko recepcija posreduje 

informacije prirejene za posameznega gosta posebej ali pa splošne informacije, ki jih posreduje 

vsem gostom.  

 

Prav tako je povsod nameščen sistem “Building Automation”. To je sistem, ki ga nadzirajo 

kamere iz recepcijske enote in omogoča vklop in izklop gretja ter nadzira status osvetlitve. S 

tem je omogočen pomemben prihranek energije, bodisi iz vidika ekonomskega prihranka 

energije, kot tudi svetlobnega onesnaženja. 

 

Recepcija je zadolžena za storitve, ki so skladne s storitvami, kot jih izvaja klasičen hotel:  

- Rezervacije, prijava in odjava, dosegljivi so 24h na dan, izven delovnega časa so 

dosegljivi preko prenosljivega klica, 

- zajtrk: dostavljen vsako jutro v košarici, ki vsebuje tipične lokalne proizvode, 

- polpenzion: večerjo ali kosilo lahko gostje koristijo z napotnico (vaučerjem), ki jo izda  

            recepcija in velja v 9-tih pogodbenih restavracijah na območju Sutrio –Zoncolan. 

 

Recepcija je tudi zadolžena za delovanje Centralne enote za informacije, kjer sta gostom na 

voljo dve brezplačni enota z osebni računalnikom in tiskalnikom in z brezplačno internetno 

povezavo. Prav tako je zadolžena za organizacijo lokalnih izletov in najem koles. V njihovi 

pristojnosti so tudi razni dogovori z različnimi podjetji v Sutriu (restavracije, najem smuči, 

vstopnine v Treme di Arta, prodaja smučarskih vozovnic,...). 

 

2.1.5 Dogodki  

 

Celostni razvoj kraja je odvisen tudi od dogodkov, ki privabijo obiskovalce. Razpršeni hotel 

“Borgo Soandri” oz. njegovi lastniki tesno sodelujejo z lokalno turistično organizacijo in letno 

organizirajo več kulturnih in gastronomskih dogodkov.Zadnjo nedeljo v juliju gostijo praznik 

posvečen košnji, v septembru se posvetijo vsemu, kar je v povezavi z lesom, decembra pa 

priredijo veliko mednarodno razstavo jaslic. Jasno se zavedajo, da privlačni družabni dogodki 

bistveno pripomorejo k prepoznavnosti kraja. Le-ti pomenijo dodano vrednost za obiskovalca, 

mu omogočijo, da spozna tradicijo kraja, poleg tega ga spodbudijo k ponovnemu obisku.  

 

Navsezadnje pomenijo podporo in promocijo kraja, ki lahko nudi edinstveno gastronomsko in 

kulturno izkušnjo. 

 

3 SKLEP  
 

 

Prednosti, ki jih prinaša razpršeni hotel v Soandriju so številne. Pomemben je za gospodarski 

razvoj kraja. Prenova nefunkcionalnih zgradb je pomembna iz estetskega vidika, še bolj pa iz 

vidika razvoja kraja in gospodarstva. S tem so spodbudili tako trgovino, kot tudi nove 
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dejavnosti, ki jih kraj pred tem ni ponujal (pralnica, masažni center, različne restavracije in 

vinoteka). Vse to pa je doprineslo k večji kvaliteti življenja prebivalcev v kraju. 

 

Seveda se soočajo tudi s težavami. Največjo predstavljajo visoki stroški upravljanja in prenizka 

zasedenost, predvsem večjih apartmajev. Po njihovih izračunih bi morali doseči najmanj 12.000 

nočitev letno, da bi dosegli prag rentabilnosti. V letu 2014 do dosegli približno 9000 nočitev, 

kar pa je vseeno napredek v primerjavi z letom 2006, ko so zabeležili slabih 4000 nočitev. 

 

Velik izziv predstavlja tudi število predpisanih ležišč (najmanj 80). Glede na to, da lahko vsak 

lastnik ležišč odstopi od dogovora po 10 letih, obstaja velik riziko, da morda ne bodo imeli 

dovolj kapacitet, da bi zadostili pravnim pogojem. Prav tako se srečujejo z nezadostnim in 

neusklajenim sodelovanjem vseh lokalnih turističnih organizacij v regiji, kar povzroča visoke 

stroške za promocijo. 

 

Vsekakor je »Razpršeni hotel« optimalna optimalna oblika za razvoj turizma na podeželju tudi 

pri nas. Predvsem velja proučiti to obliko nastanitve iz vidika razvoja vaških skupnosti in 

njihovega oživljanja. 

 

V Sloveniji je trenutno v teku kar nekaj (približno 18) podobnih projektov. Najbližje cilju so v 

Padni, majhni vasici v zaledju Občine Piran. Trenutno ponujajo slabih 40 ležišč. V zadnjih 

nekaj letih pripravljajo tradicionalne dogodke, ki so izjemno dobro obiskani (npr. Praznik olja 

in bledeža v aprilu), izlet v Padno, ki ga ponujajo gostom križark, ki prispejo v Koper, pa je že 

vrsto let uspešnica in najbolj prodajan izlet.  

 

Ne dvomim, da lahko takšna oblika nastanitvene ponudbe bistveno prispeva k razvoju 

trajnostnega gospodarstva, kjer je turizem pomemben sestavni del. 
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Povzetek 

V današnjem času ljudje pogosto povezujejo šport, prosti čas in turizem, saj se vse več 

posameznikov zaveda pomena aktivnega življenja. Prosti čas je čas, ki ni zapolnjen z 

vsakdanjimi obveznostmi, je čas za razbremenitev od naporov, ko se svobodno odločamo za 

različne dejavnosti in preživljanje časa v naravi. Zaradi časovnih in prostorskih sprememb 

postanejo športniki turisti, turisti pa športniki. Namen prispevka je vpeljati nov turistični 

produkt, ki v Sloveniji še ni tako zelo poznan in predstavljen. Gre za preživljanje prostega časa 

v naravi z vlečnimi psi. Prednost športov z vlečnimi psi je, da ne zahtevajo posebnih specifičnih 

znanj in da je vodnik psa precej fizično soaktiven. V sami ideji lahko vidimo veliko priložnost 

za trženje novega turističnega produkta v Sloveniji. V prispevku pa bo predstavljena idejna 

zasnova novega turističnega produkta. 

Ključne besede: športni turizem, aktivne počitnice, vleka psov, trženje, ciljne skupine. 

 

Abstract 

Nowadays, people often connect sport, leisure (free time) and tourism, because more and more 

individuals are aware of the importance of physical activity in everyday life. Free time is not filled 

in with everyday obligations. It is time for relaxing, taking time off while we are able to freely 

decide for various of the activities and spending time in nature. Time and place changes make 

sportsmans become tourists while the tourists turn into sportsman. The main goal of the article 

is to introduce the new touristic product that was not presented before in Slovenia. The product 

is about spending active past time in nature with the sled dogs. The advantage of this sport 

activity is that one does not need special knowledge and still the rider gets a nice workout. 

There are many opportunities for marketing the inovative product in Slovenia. The article will 

present the main idea of it. 

Keywords: sports tourism, active holidays, sled dogs, marketing, target groups  
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1 UVOD 
 

 

Tek, kolesarjenje in različni drugi športi so v vedno večjem razcvetu. Danes je »živeti zdravo« 

način življenja številnih posameznikov, vse več ljudi je športno zelo aktivnih in tak način 

življenja pogosto vključujejo tudi v čas svojih turističnih obiskov drugih krajev oz. držav. 

Ljudje prosti čas preživljajo na različne načine, zato obstaja tudi veliko definicij, ki 

opredeljujejo prosti čas. Prosti čas lahko opredeljujemo kot čas izven delovnih obveznosti, čas 

počitka in sprostitve ipd. 

Prosti čas kot množični pojav je produkt industrijske družbe, za katero je značilno ločevanje 

med delovnim in bivalnim okoljem, med produkcijo, reprodukcijo in potrošnjo (Černigoj, 

Sadar, vs Svetlik, 1997: str. 197). 

 

Prosti čas tako pogosto namenjamo različnim aktivnostim, med drugim tudi športu, turizmu, ki 

sta sicer različna pojma, a hkrati tudi zelo povezana – v športni turizem. Definicija CIEPSA 

(Mednarodni svet za telesno vzgojo in šport Unesca) iz leta 1968 povzema šport kot: »Vsaka 

športna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s 

prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati 

v viteškem duhu. Ni športa brez Fair Playa.« Definicija nakazuje štiri klasične prvine športa: 

telesno dejavnost (motorika/gibanje), igra (igrivost), boj (tekma) in fair play (poštena igra). 

Bistvo vsakega športnega udejstvovanja je v uživanju (užitku), zato se ljudje športno 

udejstvujem (Šugman in sod., 2002: str. 169).  

Športni turizem opredeljujemo kot alternativno turistično obliko, pri kateri turisti vadijo, 

trenirajo ali se ukvarjajo z drugimi športnimi aktivnostmi. Ta oblika turizma je znana kot športni 

turizem sprostitve ali rekreacije. Športniki oziroma ljudje, ki se s športom ukvarjajo 

profesionalno (atleti, trenerji, spremstvo, podporno osebje), potujejo, da bi se udeležili tekem. 

Pred, med in po samih tekmovanjih pa se udeležujejo tudi turističnih dejavnosti, ki so prav tako 

oblika športnega turizma. Športni turizem je torej potovanje, ki spodbudi posameznika, da se 

začasno oddalji od svojega vsakdanjega prebivališča z namenom aktivnega ukvarjanja s 

športom, gledanja športnih tekmovanj ali občudovanja atrakcij, povezanih s športom 

(Stražiščnik, 2005: str. 5 - 12). 

Športni turizem je v ožjem pomenu odvisen od raznolikosti športne kulture, če se ne želimo 

ukvarjati zgolj z lastno športno kulturo pod prostorskimi in klimatskimi pogoji (povzeto po 

Schwark, 2002: str. 23). 

Športni turisti so strastni, zapravljivi, uživajo v novih športnih izkušnjah in spodbujajo ostale 

turiste. Njihov neposredni doprinos destinaciji je denar, indirektni pa, da jim ostali turisti sledijo 

na izbrane destinacije. Športni turizem je orodje za dosego različnih ciljev: ustvarja se dobiček, 

na nova delovna mesta in celo pomagala pri spremembah kulture (Sport Business Group, 2004: 

str. 4). 

 

1.1 AVANTURISTIČNI TURIZEM 

 

Šport je lahko eden od glavnih motivov za potovanje. Lahko je kot dodatna izkušnja ali 

dodana vrednost pri raznovrstnosti turistične ponudbe. Športni turizem je eden od najhitrejše 

rastočih segmentov turistične industrije. Je potovanje povezano s športom in fizično 

aktivnostjo. Turizem in šport sta dve ključni aktivnosti modernega človeka in visoko 

motiviran činitelj pri odločanju na katero destinacijo potovati. Usmerjen je lahko na 

profesionalne ali amaterske oblike športnega udejstvovanja (Gibson, 1998).  
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Avanturistični turizem je vrsta turizma, ki zajema potovanja oz. izlete z namenom doživljanja 

novih izkušenj, posebej vznemirljivih doživetij; ta pogosto vključujejo določeno stopnjo 

kontroliranega tveganja in predstavljajo posamezniku osebnostni izziv (Termania, 2017). 

Ta vrsta turizma zahteva predvsem njihovo fizično vključitev, kar pomeni bolj delo, kot pa 

dopust za poležavanje (Hudson, 2003: str: 364). 

Avanturistični dopust je globalno v velikem porastu, ker so gore jezera, reke, oceani, džungle, 

zapuščeni otoki in ostala divja mesta predmet vse večjega zanimanja, ker vzpodbujajo občutek 

vzhičenosti, stimulacije in sprostitev (Valant, 2007: str. 22). 

Spletni portal The Times je v letu 2000 objavil, da se avanturistični turizem od drugih oblik 

turizma razlikuje predvsem po zahtevnih pripravah in načrtovanju (Termania, 2017).  

Na osnovi podatka Adventure Travel Trade Association (ATTA) je mogoče razbrati trend rasti 

dejavnosti avanturističnega turizma. Če bo dejavnost avanturističnega turizma po državah rasla 

po sedanjem modelu, bo za 50 % turistov do leta 2050 glavna motivacija za potovanje. Leta 

2013 je skoraj 42 % turistov, ki so sodelovali v raziskavi ATTA, kot glavni vzrok po potovanju 

navedlo ravno doživetje avanturističnih aktivnosti na zadnjem potovanju. Implementacija 

management sistema varnosti v avanturističnem turizmu lahko ponudnikom omogoči 

preprečitev incidentov, izboljšanje kvalitete storitve aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu 

razumevanju pričakovanih zahtev turistov (Isera, 2017). 

Današnji turist zahteva, da potencialne avanture zapakiramo v dobro organiziran paket, ki nudi 

usluge avanturističnih počitnic, ki zahtevajo maksimalno izkoriščenost razpoložljivega časa. 

Pri tem je zelo pomembno obvladovanje rizika oz. kako ga zmanjšati na najmanjšo možno mero 

in opredelitev težavnosti avanturističnega dopusta (Valant, 2007: str. 22). 

 

Vsekakor pa lahko športni turizem z vključeno vleko psov predstavlja določeno vrsto 

avanturističnega turizma, saj ta poteka s psi, ki jih kot turisti ne poznamo in v okolju, ki od 

udeležencev te vrste turizma zahteva določene izkušnje z namenom preprečevanja tveganj.  

 

1.1.1 Šport kot sestavni del celotnega turističnega proizvoda destinacije 

 

Svetovna turistična organizacija obravnava šport kot enega izmed motivov za potovanja.  

Športni programi - dodatni motiv za prihod turistov  

- turisti kot rekreativni športniki - aktivni dopust 

- vrhunski športniki (priprave, tekmovanja, spremljevalci športnikov) 

- gledalci 

 

2 PREDSTAVITEV NOVEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA 
 

 

V preteklosti so imeli vlečni psi pomembnejšo vlogo, saj so premagovali dolge razdalje ter 

prenašali tovor. Z modernizacijo pa je pomen vlečnih psov upadel. Današnji čas pa je prinesel 

tudi nove trende. Veliko ljudi si za novega družinskega člana umisli štirinožnega prijatelja, kar 

nam kažejo tudi podatki Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin (UVHVVR), saj je bilo leta 2016 v Sloveniji registriranih 225.580 psov, na dan 17. 

avgusta 2017 pa 228.569 psov. Podatki nam nakazujejo, da število registriranih psov v Sloveniji 

še vedno narašča (povzeto po Ščuka, 2017).  

A pogosto se ljudje ne zavedajo, kaj vse potrebujejo psi. Zanje moramo poskrbeti in jim 

posvetiti veliko prostega časa. 

 

Pes je lahko tudi v veliko pomoč ostalim ljudem. V Sloveniji se je z vzgojo psov prva pričela 

ukvarjati vaditeljica Maja Golob, ki je pse izšolala za pomoč diabetikom. In ne le to, terapevtski 
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psi lahko pomagajo osebam, kot so otroci, ostareli in bolniki, izboljšati njihovo fizično in 

psihično počutje, pri relaksaciji, saj delujejo sproščujoče, lahko pomagajo tudi izboljšati 

socialno počutje oziroma vključenost v družbo in zadovoljujejo človekovo potrebo po 

pozornosti in telesnem stiku, pobirajo in prinašajo predmete, odpirajo in zapirajo vrata, 

prižigajo in ugašajo luči itd. (povzeto po Društvo za šolanje psov K9 SERVIS). Izšolan pes je 

v prvi fazi spremljevalec človeku in njegov zvest prijatelj, ki lahko reši življenje in marsikatero 

težavo ter ugodno vpliva na človekovo počutje in zdravje. 

 

V iskanju primernega športa, kjer bi lahko sodeloval tudi pes se vse bolj odkrivajo nove 

možnosti. V svetu je znanih mnogo športov, ki so povezani s psi. Vsi pa težijo k aktivnemu 

preživljanju prostega časa. Psi, ki več časa preživijo v družbi svojih lastnikov, so bolj 

socializirani in poslušni. Tako ljudje, kot tudi psi uživajo v teku in to predvsem vlečni psi. V 

tujini so športi s psi bolj razširjeni kot pri nas. Poleg poslušnosti, reševanja, so v Sloveniji 

razširjeni še agiliti, lure-couring, rally-obedience, frizbi (freesby), flyball in mondioring, nekaj 

posebnega pa so tudi športi z vlečnimi psi. Prednost športov z vlečnimi psi je, da ne zahtevajo 

posebnih specifičnih znanj in lastnik psa pa mora biti precej fizično soaktiven. Skupaj s psom 

tvori moštvo, ki mora delovati kot celota. V Sloveniji pa je vedno več športnih navdušencev in 

hkrati ponosni lastniki psa.  

Med športe z vlečnimi psi spadajo: skijoring (to tehniko prikazuje slika 1), mushing (to tehniko 

prikazuje slika 2), canicross, bikejoring, dog scootering (to tehniko prikazuje slika 3), pulka in 

rollerjoring.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Tehnika Skijoring (Stilwell, 2017) 

 

To so športne discipline, kjer sodelujeta eden ali več psov ter človek. Bistvo vseh teh disciplin 

je doseganje čim boljšega časa na tekmovanju, oziroma zdravega in prijetnega preživljanja 

prostega časa na rekreativni ravni. Vse discipline so sestavljene iz vodnika, ki usmerja enega 

ali več psov. Skijoring, mushing in pulka se dogajajo na snežni podlagi, tako da psi vlečejo sani 

oziroma se vodnik poganja na tekaških smučeh. 
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Slika 2: Tehnika Mushing (Bearskin Lodge, 2017) 

 

Canicross, bikejoring, dog scootering in rollerjoring se dogajajo na suhih površinah, vodnik 

vozi kolo, skiro, rolerje ali pa je odvisen od hitrosti svojega teka. Pri vseh disciplinah je 

potrebna oprsnica za psa in vlečna vrv, ki jo pritrdimo na vozilo (sani) ali vodnika. 

 

2.1 NAMEN IN CILJI 

 

Namen prispevka je predstaviti nov turistični produkt oziroma novo možnost aktivnega 

preživljanja prostega časa v naravi, ki je lahko tudi nova oblika turizma pri nas v Sloveniji. V 

zimskih mesecih so to skijoring in vlečne sani, saj imamo naravne danosti, da tudi v Sloveniji 

lahko oblikujemo to vrsto turizma za ljudi, ki se že ukvarjajo s to športno panogo ali pa se bi za 

to šele navdušili. V poletnem času pa je to možno uvesti s canicross (tek s psom), bikejoring 

(kolesarjenje s psom) in cart (vozički), ki jih vlečejo psi.  

 

Ker v Sloveniji te vrste športa še ni, je tovrstna ideja o novem turističnem produktu odlična 

ideja za »start up«. Vedno več je ljudi, ki aktivno preživljajo počitnice, ki potrebujejo nekaj 

drugačnega, novega in ne le sprehode ali pa kampiranje v naravi. Torej, namen tega prispevka 

je predstavi športne aktivnosti, ki v Sloveniji še niso tako močno razširjene, in sicer kot novo 

možnost za umestitev v slovenski turizem, ki predvsem poudarja vez med človekom in psom. 

 

2.2 IDEJNI NAČRT 

 

Prijateljstvo, ljubezen ter vez med človekom in psom sega daleč v zgodovino. Vleko psov 

najdemo skoraj po celem svetu, obstajajo pa določene razlike v vleki psov med posameznimi 

kraji sveta. Ideja o novem produktu je nadvse zanima, saj ljudje, ki se želijo udeležiti te oblike 

športnega turizma ne potrebujejo veliko predznanja o tem. Omenjenih športnih aktivnosti se da 

hitro osvojiti, pomembno pa je predvsem to, da ima človek ustrezen odnos do psa ter fizične 

sposobnosti, da se s tem športom lahko ukvarja. Na ponudnikih teh produktov pa seveda je, da 

imajo ustrezno znanje o psih in delu s psi, zlasti pa znanje in izkušnje o športnih disciplinah s 

psi. Psi morajo bili za tako obliko športa dobro pripravljeni, predvsem pa morajo biti to 

socializirani psi, ki se ne bojijo ljudi in seveda niso napadalni. 

  

Zakaj je ideja o novem produktu nadvse zanimiva?  
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Raziskave namreč kažejo, da pri druženju s psi, ljudem, zlasti pa otrokom le-ti zvišujejo 

samopodobo, pomagajo razvijati socialne veščine in celo sklepati nova prijateljstva (Mlakar, 

2014). 

 

Pri športu z vlečnimi psi je prednost tudi ta, da lahko potekajo čez celo leto in tako lahko 

aktivnosti ponujamo skozi celoletno turistično sezono, saj so rekviziti, ki jih uporabljamo pri 

tem športu preprosto nadomestljivi, npr. smuči lahko zamenjamo z rolerji itd.  

 

Slovenija ima čudovito naravo in veliko znamenitosti ter krajev, kjer bi idejo o novem 

turističnem produktu lahko izvajali. Ta produkt bi lahko zelo dobro vključili predvsem na 

področje Kranjske gore, saj je pot med Kranjsko Goro, Ratečami in Planico kot nalašč odlična 

za to vrsto športa. Zraven pa bi lahko ponudili tudi ogled raznih kulturnih in naravnih 

znamenitosti. Druga lokacija, ki je prav tako na Gorenjskem in je čudovita v vseh letnih časih 

ter zelo primerna za to obliko športnega turizma je Pokljuka, ki je visoka kraška planota na 

vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka. Prekrivajo jo smrekovi gozdovi, tu je svež in 

čist zrak ter energetske točke ugodno vplivajo na zdravje in počutje. Pravi raj za ljubitelje 

aktivnosti v naravi v prav vseh letnih časih, tako kolesarjenja, teka na smučeh, sankanja itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Tehnika Scootering (Alpine Outfitters, 2011) 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Tako ljudje kot psi uživamo v naravi in v različnih športnih aktivnostih. Kajti ta način 

preživljanja prostega časa nudi aktivnost, sprostitev in veliko zadovoljstvo ter poseben odnos 

med psom in človekom. Ideja je vsekakor prenosljiva v prakso in je takoj izvedljiva. Potrebno 

se bo usmeriti v segment oziroma ciljno skupino - družine, aktivni športniki in posamezniki, ki 

jih ta športni turizem zanima. Izkoristimo prosti čas in podprimo nove ideje, saj Slovenija ima 

vse potenciale, da se ta oblika športnega turizma začne razvijati. 
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Povzetek 

BIC Ljubljana je vključen v različne oblike mednarodnih sodelovanj z namenom, da stalno 

krepi mednarodno razsežnost šole in zagotavlja sodelovanja v mednarodnih projektih, 

izmenjavo izkušenj in izboljševanje lastnega izobraževalnega procesa preko prenosa dobrih 

praks, sledenja trendom strokovnih področij, za katera izobražuje in usposablja dijake, 

študente ter udeležence izobraževanj odraslih. Mednarodna sodelovanja potekajo preko 

razvojnih projektov ter mobilnosti dijakov, študentov, zaposlenih (znotraj držav programa 

Erasmus+ ter preko drugih programov in sodelovanj izven EU), v mednarodnih združenjih kot 

je AEHT (Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme), preko sodelovanj 

na mednarodnih konferencah, kot so konference združenja ISEKI_Food Association itd. 

Posebno sodelovanje pa je BIC Ljubljana razvil z mednarodno šolo italijanske kulinarike Alma 

– La Scuola Internazionale di Cucina Italiana iz Colorna blizu Parme, kjer je zavod vključen v 

mednarodno mrežo šol Alme s področja kulinarike. V referatu je predstavljeno sodelovanje z 

Almo – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ki ga je BIC Ljubljana začel ob pomoči 

Erasmus programa, s posebnim poudarkom na projektu »Next Generation Chef« in podpisom 

zaveze Magna Carta. 

Ključne besede: ALMA, Erasmus +, gostinstvo, kulinarika, mednarodno sodelovanje, Magna 

Carta 

 

Abstract 

BIC Ljubljana is engaged in various forms of international cooperation in order to strengthen 

the international dimension of the centre and ensures participation in international projects, 

exchange of experiences and improving its own learning process through the transfer of best 

practices, tracking trends in professions for which BIC Ljubljana carries out education and 

training for students and adult learners. 

International cooperation is carried out through development projects and mobility of students 

and employees (among Erasmus+ program countries; BIC Ljubljana has cooperation also in 

other programs outside EU countries) through participation in international associations such 

as AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), through participation in 

international conferences such as conferences of the ISEKI_Food Association, etc. BIC 

Ljubljana has developed a special cooperation with the international school of Italian cuisine 

Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana from Colorno, where BIC Ljubljana is 

included in the global network of Alma's schools in the field of culinary. The paper presents 

cooperation of BIC Ljubljana with Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana (started 
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with the supported of the Erasmus program), with a special focus on the Next Generation Chef 

project and the signing of the Magna Carta commitment. 

Keywords: ALMA, Erasmus +, hospitality, culinary, international cooperation, Magna Carta 

 

1 UVOD 
 

 

Vpetost vsake izobraževalne inštitucije v mednarodne projekte in aktivnosti zagotavlja 

dragoceno priložnost za študente kot za zaposlene, da izmenjajo izkušnje, pridobivajo nova 

znanja in razvijejo nove spretnosti, spremljajo trende na področju stroke v tujini, po drugi strani 

pa tudi posredujejo svoje znanje inštituciji, kjer mobilnost poteka. Preko mobilnosti 

pridobivamo različne informacije, med drugim lahko tudi potrditve, da sami določeno področje 

zelo dobro obvladamo ali pa na tem področju potrebujemo nova znanja, ki jih lahko pridobimo 

prav preko mobilnosti. Zelo pomembno je, da pridobljena znanja in spretnosti znamo ustrezno 

vključiti v svojo institucijo po vrnitvi, jih posredovati tudi širši javnosti.  

 

Mednarodna mobilnost študentov je še vedno najbolj razširjeno in pomembno sredstvo 

internacionalizacije. Skupaj z mobilnostjo zaposlenih prinaša mnoge koristi tako institucijam 

kot posameznikom. Mednarodna mobilnost omogoča vsem udeleženim neposredno izkušnjo in 

stik s predstavniki drugih narodov in kultur. Sistematična nadgradnja v tuji državi pridobljenih 

izkušenj skupaj z razvojem medkulturnih kompetenc posamezniku omogoča večjo 

konkurenčnost na globalnem in mednarodnem trgu dela ter kakovostno soustvarjanje v družbi. 

Poznavanje in razumevanje drugih kultur in narodov ter obvladovanje tujih jezikov so bolj kot 

kdaj koli prej bistvenega pomena za delovanje v sodobnem medkulturnem in globalnem okolju. 

Študentom mora biti ponujeno najsodobnejše izobraževanje in praksa, da bodo postali 

kompetentni za delo, poklic in življenje v sodobni družbi, ki od diplomantov zahteva 

interdisciplinarnost, kritično razmišljanje, sposobnost reševanja problemov, sposobnost 

medsebojnega komuniciranja in sodelovanja (Strategija internacionalizacije slovenskega ..., 

2016: 6). 

 

Za vsako šolo pa je zelo pomembna tudi skrb za stalno usposabljanje zaposlenih in tudi to 

možnost nudi program Erasmus+ preko mobilnosti. Namen teh aktivnosti je dvig 

usposobljenosti in kakovosti zaposlenih, posredno tudi same šole, hkrati pa v okviru mobilnosti 

zaposlenih potekajo še druge aktivnosti. Med te sodi navezovanje stikov z organizacijami, ki bi 

lahko sprejele študente na Erasmus+ strokovno praktično izobraževanje v tujini, obisk 

partnerskih institucij, s katerimi ima šola že sklenjeno aktivno izmenjavo študentov v okviru 

programa Erasmus+ ali s katerimi ima (ali želi šola skleniti) projektna sodelovanja, sodelovanje 

na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na izobraževalnih 

institucijah v tujini ipd. 

 

BIC Ljubljana, Višja strokovna šola je v letu 2007 prvič pridobila razširjeno Erasmus 

univerzitetno listino za obdobje do leta 2013, v letu 2014 pa tudi Erasmus listino za visoko 

šolstvo za obdobje od 2014 – 2020. Na podlagi pridobljene listine v 2014 tako tudi v obdobju 

2014 – 2020 preko programa Erasmus + šola sodeluje v procesu mobilnosti študentov z 

namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja in z 

namenom poučevanja. Ker pa je BIC Ljubljana, VSŠ članica Skupnosti VSŠ, študente in 

zaposlene pošilja na mobilnosti tudi preko Konzorcija za mobilnost Skupnosti VSŠ (prav tako 

program Erasmus+), saj je interesa za mobilnosti s strani študentov in zaposlenih skoraj vedno 

več kot ima šola sama dodeljenih mest.  
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Sodelovanja na mobilnostih so lahko zelo različna, nekatera se lahko razvijejo tudi v daljša 

sodelovanja. Tak primer je zagotovo sodelovanje med BIC Ljubljana in Almo - La Scuola 

Internazionale di Cucina Italiana iz Colorna, ki se je začelo v letu 2013 prav preko programa 

Erasmus. 

 

2 ALMA – LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA 
 

 

ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana (v nadaljevanju: ALMA) je mednarodno 

zelo priznana šola v svetovnem merilu za izobraževanje o italijanski kulinariki, ki sodeluje s 

svetovno znanimi podjetji (Barilla, Illy, Electrolux, Mutti, Poretti ipd.) in nagrajenimi 

restavracijami, hoteli. Kot prikazuje slika 1, ima Alma vzpostavljeno močno mednarodno 

sodelovanje z vrhunskimi gostinskimi in turističnimi šolami iz Amerike, Kanade, Južne Koreje, 

Turčije, Malezije, Japonske, Kitajske, Mehike, Argentine, Brazilije, Hong Konga, Južne Afrike, 

Indije, Hrvaške, Švice, Anglije itd. V aprilu 2013 je del te mreže šol postala tudi Slovenija z 

vključenim BIC Ljubljana.  

 

Slika 1: Mednarodna mreža izobraževalnih inštitucij – partnerskih šol ALMA (Alma International 

Network, 2017) 

 

Rektor ALME in »chef« Gualtiero Marchesi je med vodilnimi strokovnjaki na področju 

italijanske kulinarike in med najbolj vplivnimi italijanskimi kuharskimi mojstri danes.  

 

Na ALMI predavajo najboljši italijanski kuharski in slaščičarski mojstri, v izobraževalni proces 

redno vključujejo vabljene vodilne kuharje iz različnih regij Italije in pogosto iz restavracij z 
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Michelinovimi zvezdicami (kot npr. Alessandro Gavagna – iz »La Subida«, Marco Dalla Bona 

iz “Locanda stella d’oro”, Massimo Bottura iz Osteria Francescana itd.), ki študentom 

predstavijo pripravo značilnih italijanskih jedi svoje regije. ALMA ima svoje prostore v Palazzo 

Ducale v Colornu blizu Parme.  

 

Parma je bila leta 2015 razglašena za italijansko kreativno UNESCOVO mesto gastronomije 

(gre za način življenja; med drugim je to področje, kjer proizvajajo Parmigiano-Reggiano, 

Prosciutto di Parma, Culatello itd.) in pomembno vlogo na področju zagotavljanja izjemne 

gastronomske ponudbe Parme ima prav ALMA, z Gualtiero Marchesijem (Parma …, 2017).  

 

Med drugim, ALMA že vrsto let sodeluje tudi pri organizaciji in izvedbi tekmovanja S. 

Pellegrino Young Chef, in sicer njeni strokovnjaki na tekmovanju sodelujejo kot ocenjevalci.  

 

Na tekmovanju za leto 2018 je med več kot pet tisoč prijavljenimi mladimi kuharji (do 30. leta 

starosti) z vsega sveta med 210 polfinalisti izbran tudi diplomant BIC Ljubljana Mojmir Marko 

Šiftar (Plesec Kontrec, 2017: 56), ki se bo v oktobru 2017 na naslednji stopnji tekmovanja 

potegoval za naziv najboljšega mladega kuharja v določeni regiji, pred komisijo ki jo sestavljajo 

najbolj priznani svetovni kuharji. 

 

2.1 SKUPNI MEDNARODNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM O ITALIJANSKI 

KULINARIKI 

 

V vsaki državi ALMA sodeluje le z eno šolo (razen Kanade in Kitajske, kjer sodeluje z dvemi) 

- v Sloveniji je to prav BIC Ljubljana. Po vzpostavitvi partnerskega sodelovanja z ALMO v 

letu 2013, je BIC Ljubljana najprej na dvomesečno usposabljanje v Italijo na ALMO poslal 

svojo predavateljico za področje kuharstva. Sledilo je več obiskov inštruktorjev iz ALME v 

Ljubljano, kjer sta BIC Ljubljana in ALMA organizirala nekaj skupnih izobraževanj za svoje 

študente ter za širšo strokovno slovensko javnost z namenom izobraževanja in hkrati promocije 

skupnega izobraževalnega programa o italijanski kulinariki.  

 

Tako je ALMA do sedaj na BIC Ljubljana izvedla šest zelo obiskanih demonstracijskih 

delavnic italijanske kulinarike za študente in zunanje udeležence. Delavnice je izvajal kuharski 

mojster Luciano Tona (kuharski mojster in nekdanji pedagoški vodja ALME, do prihoda na 

ALMO tudi lastnik restavracije z Michelinovo zvezdico) in Laura Toresin (inštruktorica za 

področje kuharstva na ALMI) ter kuharski mojster in učitelj Cristian Broglia. Vseh delavnic 

smo se udeležili tudi zaposleni na BIC Ljubljana s strokovnega področja gostinstva, saj je bila 

to odlična priložnost tudi za izobraževanje zaposlenih.  

 

Poleg delavnic pa je ALMA skupaj z BIC Ljubljana oblikovala že omenjeni skupni mednarodni 

izobraževalni program o italijanski kulinariki, ki omogoča študentom (zaključnih letnikov) in 

diplomantom gostinstva in turizma iz cele Slovenije (ni vezano le na BIC Ljubljana) ter tudi 

vsem ostalim gostincem, ki so zaposleni na področju gostinstva, hotelirstva, da si pridobijo ali 

pa nadgradijo svoje znanje na področju italijanske kulinarike v okolju, kjer je ta nastajala in se 

razvija še danes.  

 

Skupni program, kar prikazuje slika 2, je sestavljen tako, da vključuje obdobje priprave, ki 

poteka na BIC Ljubljana. Udeleženec tega mednarodnega izobraževalnega programa mora 

namreč imeti pred odhodom v Italijo osnovno zanje o kulinariki ter osnovno znanje 

italijanskega jezika, saj 5-mesečna praksa v restavracijah poteka v italijanskem jeziku. Te 

predpriprave potekajo na BIC Ljubljana, vključno s preverjanjem znanja. Sledi obdobje 2- 

https://picasaweb.google.com/108563950345698927706/PredstavitevMednarodneSoleItalijanskeKulinarikeALMAInBIC
https://picasaweb.google.com/108563950345698927706/PredstavitevMednarodneSoleItalijanskeKulinarikeALMAInBIC
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mesečnega izobraževanja o italijanski kulinariki na ALMI v Colornu (izobraževanje tu poteka 

v angleškem jeziku po programu, ki je predstavljen v tabeli 1, in sicer 5 dni na teden po 8 ur na 

dan) ter 5 - mesečno praktično izobraževanje v najbolj znanih italijanskih restavracijah (tu so 

vključene restavracije po celotni Italiji, večina med njimi je nosilk Michelinovih zvezdic). 

Slušatelji po opravljenem dvomesečnem izobraževanju v ALMI opravljajo izpite iz vseh 

predmetov, po opravljeni 5 - mesečni praksi pa opravijo še praktični del izpita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Potek mednarodnega izobraževanja o italijanski kulinariki 
 

Do sedaj smo v to izobraževanje vključili že nekaj naših študentov. Vsako leto ALMA pripravi 

vsaj tri izobraževanja in usposabljanja – mednarodni program italijanske kulinarike, z začetki 

v januarju, v maju in v oktobru. 

 
Tabela 1: Izobraževanje na ALMI v Italiji – skupni izobraževalni program (Alma International Network, 

2017):  

PREDMETI  ŠT. UR 

Zgodovina italijanske kulinarike 16 

Demonstracijske ure: priznani italijanski gostujoči kulinarični mojstri predstavijo 

tipično regionalno italijansko kuhinjo 
54 

Kuharske tehnike in organizacija dela;  

Praktične vaje kuharstva, metode in recepti; 

Surovine in proizvodi. 

180 

Svet italijanskih vin 24 

Italijansko tradicionalno in sodobno pecivo 40 

Italijanski jezik 24 

The Italian Food Valley: Ekskurzije v lokalne živilsko-proizvodne obrate  24 

»The Lesson« - srečanje študentov mednarodnega programa z Gualtiero Marchesi  

 

2.2 OSTALA SODELOVANJA ALME IN BIC Ljubljana 

 

Preko ALME je BIC Ljubljana začel sodelovati tudi z ICE - Agencijo za promocijo v tujini in 

internacionalizacijo italijanskih podjetij, ki deluje v Ljubljani. Sodelovanje poteka predvsem na 

kulinaričnih dogodkih, ki promovirajo italijansko kulinariko (kuharski tečaji, javni dogodki oz. 

različne prireditev kot npr. Try It – Italijanski okusi in show cooking v centru Ljubljane itd.). 

 

Pripravljalni 

del na BIC  

Ljubljana 

 

2 meseca 

izobraževanja  

na  

ALMI 

(Colorno, 

Italija) 

 

5 mesecev  

prakse v 

vrhunskih 

restavracijah 

po Italiji 

 

– 

CERTIFIKAT 

ALME 

SLOVENIJA

A 

ITALIJA 
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BIC Ljubljana pa je preko ALME vzpostavil tudi sodelovanje s pivovarno Birrificio 

Angelo Poretti – v nadaljevanju Poretti. V okviru sodelovanja je nastal tudi projekt »Slovenska 

kulinarika v družbi piv Poretti«, v katerega smo vključili naše študente gostinstva in turizma ter 

mentorje s področja kuharstva in strežbe, pivovarna Poretti pa je v sodelovanje vključila svojega 

predstavnika za Slovenijo. Študenti so pripravili različne slovenske jedi in jih ustrezno 

kombinirali s pivi Poretti. Pivovarna Poretti je za projekt zagotovila tudi posebna piva. Piva 

Poretti so razvrščena po številkah in v omenjenem projektu so študenti pripravili kombinacije 

slovenskih jedi s pivi:  

- Št. 4 (Premium Lager), 

- Št. 5 (Bock Chiara), 

- Št. 6 (Bock Rossa), 

- Št. 10 (Birra Champagne). 

 

Projekt se je zaključil z organizacijo javnega gostinskega dogodka, ki so ga študenti pod 

mentorstvom inštruktorjev stroke kuharstva in strežbe pripravili v sodelovanju s pivovarno 

Poretti. To je primer dobre prakse sodelovanja s podjetji iz tujine.  

 

2.3 ALMA VIVA – POVEZOVANJE ŠOL  

 

ALMA na dve leti organizira posebne dogodke – ALMA Viva, na katere poleg ostalih 

strokovnjakov s področja gastronomije, živilstva, prehrane, predstavnikov mednarodnih 

podjetij, vabi tudi vse šole, ki so združene v mednarodno mrežo šol ALME, med katere sodi 

torej tudi BIC Ljubljana. Tako ALMA skrbi za redna usposabljanja svoje mreže šol, za 

izmenjavo izkušenj, za mreženje in vzpostavljanje novih sodelovanj na mednarodni ravni. Prva 

ALMA Viva je bila organizirana leta 2013, ko so že potekale tudi priprave na dogodek Expo 

Milano 2015. ALMA Viva 2015 je potekala v okviru Expa Milano 2015, kjer je bila ALMA 

močno vpeta v izvedbo Expa Milano 2015. V letu 2017 pa je v okviru ALMA Viva potekal tudi 

zaključni dogodek projekta pod nazivom "Next Generation Chef". Vse od leta 2013 smo na 

ALMA Viva sodelovali tudi predstavniki BIC Ljubljana in s tem imeli možnost, da smo 

določene faze nastajanja Expa spremljali nekoliko bolj od blizu. V okviru ALMA Viva 2015 in 

ALMA Viva 2017 – je potekal že omenjeni mednarodni projekt ALME - "Next Generation 

Chef”, v kateri je sodeloval tudi BIC Ljubljana, kar prikazuje slika 3. Glavni poudarek projekta 

oz. raziskave "Next Generation Chef” je bil v iskanju odgovorov o tem, kakšen naj bi bil 

strokovno usposobljen kader, ki deluje na področju gostinstva v bodoče. Raziskava je potekala 

v obliki ankete v obdobju treh let. Glavne teme, ki jih je raziskava zajela, so bile: zavržena 

hrana, trajnostna pridelava, hrana in biodiverziteta, dobavitelji hrane, zdravstvena tveganja, 

primeri najboljših praks, prehranski sistem in bodočnost. Izsledki raziskave so bili predstavljeni 

na ALMA Viva 2015 (prvi del - file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/4_NGC%20Finale%20-

%20light%20per%20sito%20(2).pdf) in 2017 (celota). Na podlagi omenjene raziskave in številnih 

delavnic, ki jih je ALMA izvedla s strokovnjaki na področju prehrane, gastronomije, kmetijstva 

ter tudi predstavniki njene mreže mednarodnih šol (tudi tu je bil zelo aktivno vključen BIC 

Ljubljana) ter skupne razprave, je bila v juniju 2017 v okviru ALMA Vive podpisana zaveza v 

obliki dokumenta “Magna Carta” (med podpisnicami je tudi BIC Ljubljana), ki predstavlja 

paradigmo oz. model za usposabljanje bodočih generacij kuharjev. Zapis zavez »Magna Carta« 

predstavlja slika 4.  

 

file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/4_NGC%20Finale%20-%20light%20per%20sito%20(2).pdf
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/4_NGC%20Finale%20-%20light%20per%20sito%20(2).pdf
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Slika 3: Države, ki so bile del projekta "Next Generation Chef” (Alma, 2015) 

 

Celoten projekt "Next Generation Chef” s podpisano »Magna Carta« je del programa raziskav, 

dogodkov in izobraževanj, preko katerega ALMA razširja svoje formalno sodelovanje pri 

spodbujanju in uresničevanju načel »Milanske listine«, ki jo je ALMA podpisala na Expu 2015 

v okviru projekta Next Generation Chef, posredno preko ALME pa so bile tu vključene tudi 

vse mednarodne šole, s katerimi ALMA sodeluje. 
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Slika 4: Magna Carta (Alma, 2017) 
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3 ZAKLJUČEK 
 

 

BIC Ljubljana ima v svoji viziji (Poslanstvo in vizija, 2017) zapisano, da bo kot odlična 

izobraževalna inštitucija prepoznavna v Sloveniji in zunaj nje kot center kakovostnega 

izobraževanja in usposabljanja na področjih živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, 

biotehnologije, gostinstva in turizma ter na sorodnih področjih. Zagotovo k uresničevanju 

omenjene vizije zavoda BIC Ljubljana sodi izvajanje Erasmus + programa, ki ga zavod izvaja 

na obeh svojih srednjih šolah in na VSŠ. Preko omenjenega programa (tedaj še Erasmus) pa se 

je začelo tudi posebno mednarodno sodelovanje z ALMO – La Scuola Internazionel di Cucina 

Italiana. Sodelovanje poteka od leta 2013 dalje. Mobilnosti zaposlenih v okviru programa 

Erasmus in Erasmus+ so namreč zelo različne, pri nekaterih se po mobilnostih sodelovanje med 

institucijami sploh ne nadaljuje, pri nekaterih se vzpostavi le sodelovanje na področju 

mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, pri nekaterih, kot je predstavljen 

primer sodelovanja BIC Ljubljana z ALMO, se pa sodelovanje nadaljuje in širi na različna 

področja (v prikazanem primeru še na sodelovanje z drugimi partnerji ALME, kot so ostale 

mednarodne šole, mednarodna podjetja itd.), med najbolj pomembnimi pa vsekakor 

izpostavljamo skupno sodelovanje med ALMO in BIC Ljubljana pri širjenju znanja in 

spretnostih o kulinariki. Z vzpostavljenim sodelovanjem med obema šolama imajo študenti 

slovenskih višjih strokovnih šol in tudi ostali gostinski delavci iz Slovenije, ki se bi za to obliko 

izobraževanja odločili namreč možnost, da si pridobijo znanja o italijanski kulinariki in 

praktične izkušnje pridobijo v prestižnih restavracijah v Italiji. 

 

4 LITERATURA IN VIRI  
 

 
1) ALMA INTERNATIONAL NETWORK. (3. 9. 2017). Alma - La Scuola Internazionale di Cucina 

Italiana. 

http://www.alma.scuolacucina.it/en/international_network/default.aspx (september 2017) 

 

2) ALMA Viva 2015. Next Generation Chef Survey. 2015. Alma - La Scuola Internazionale di Cucina 

Italiana: International Culinary Center. 

file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/4_NGC%20Finale%20-%20light%20per%20sito%20(2).pdf 

avgust 2017) 

 

3) Konzorcij za mobilnost. (3. 9. 2017). Skupnost Višjih strokovnih šol Slovenije. 

http://www.skupnost-vss.si/erasmus-mobilnost-konzorcij/ (september 2017) 

 

4) Magna Carta. 2017. Parma: Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: str. 1. 

 

5) Parma. (6. 9. 2017). UNESCO Creative Cities Network. 

http://en.unesco.org/creative-cities/parma (september 2017) 

 

6) Parma, Creative UNESCO City for Gastronomy. (3. 9. 2017). Parma Incoming Travel.  

http://www.parmaincomingtravel.com/news/parma-creative-unesco-city-gastronomy.aspx (september 

2017) 

 

7) PLESEC KONTREC, A. 2017. Mojmir Marko Šiftar – Slovenec, ki se poteguje za prestižni naslov 

S. Pellegrino Young Chef 2018. Lady, 33. 

https://govori.se/dogodki/mojmir-marko-siftar-slovenec-ki-se-poteguje-za-prestizni-naslov-

spellegrino-young-chef-2018/ (september 2017) 

 

http://www.alma.scuolacucina.it/en/international_network/default.aspx
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/4_NGC%20Finale%20-%20light%20per%20sito%20(2).pdf
http://www.skupnost-vss.si/erasmus-mobilnost-konzorcij/
http://en.unesco.org/creative-cities/parma
http://www.parmaincomingtravel.com/news/parma-creative-unesco-city-gastronomy.aspx
https://govori.se/dogodki/mojmir-marko-siftar-slovenec-ki-se-poteguje-za-prestizni-naslov-spellegrino-young-chef-2018/
https://govori.se/dogodki/mojmir-marko-siftar-slovenec-ki-se-poteguje-za-prestizni-naslov-spellegrino-young-chef-2018/


 

322 

 

 

8) Poslanstvo in vizija. (9. 9. 2017). Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.  

http://www.bic-lj.si/index.php/home/poslanstvo-in-vizija (september 2017) 

 

9) Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 – 2020. 2016. Ljubljana: Center RS 

za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Ministrstvo RS za izobraževanje, 

znanost in šport. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/Visoko_solstvo/Internacionalizacija

_VS_2013/Strategija_internacionalizacije_VS_2016_2020.pdf (september 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bic-lj.si/index.php/home/poslanstvo-in-vizija


 

323 

 

 

SKRB ZA VERSKE POTREBE V TURIZMU 
 

CATERING TO RELIGIOUS NEEDS IN THE TOURISM 

INDUSTRY 
 

dr. Tina Ban 

Inštitut Ars magna s.p. / ERUDIO, Visoka šola za trajnostni turizem, Slovenia 

(Institute Ars Magna s.p. / ERUDIO School of Sustainable Tourism, Slovenia) 

tina_ban@yahoo.com 

 

Povzetek 

Da bi povečali svojo konkurenčno prednost v kompetitivnem poslovnem okolju sta tudi 

turistična in gostinska industrija primorani ves čas iskati nove ciljne skupine gostov. Zato 

poskušata svojo ponudbo prilagoditi tudi tistim segmentom populacije, ki jih prevladujoča 

ponudba turistične industrije ne doseže, kot npr. starejši, gibalno ovirani, LGBT in tudi turisti 

s tradicionalnimi verskimi identitetami. Danes potuje vedno več ljudi z Bližnjega in Srednjega 

Vzhoda, Indije, Malezije in drugih držav, ki izražajo močno religijsko pripadnost. Sekularni 

evropski trg, ki se mu verske potrebe gostov niso nikoli zdele pomembne, verske omejitve 

judovskih, muslimanskih, hindujskih in drugih tradicionalno religioznih turistov slabo pozna, 

pa vendar ti vedno številčnejši gostje pričakujejo, da bo nanje znal ustrezno odgovoriti. Ta 

prispevek poskuša osvetliti pomen zadovoljevanja verskih potreb specifične skupine turistov z 

Bližnjega in Srednjega Vzhoda (predvsem muslimanske in judovske veroizpovedi), toda obenem 

odpira vprašanje, do kakšne mere je smiselno prilagajati turistične produkte, da ob tem ne 

izgubijo svoje identitete oz. ne prihajajo v kolizijo interesov z drugimi gosti.  

Ključne besede: turizem, verske potrebe, islam, judovstvo 

 

Abstract 

In today's competitive environment, the tourism and hospitality industries are constantly 

searching for new markets and ways to improve competitiveness. For this reason, companies 

have expanded services to cater for the special needs of nieche groups such as the elderly, 

disabled tourists, gay tourists or religious tourists – all of which require special attention and 

care. In the case of religion, there is a definite rise in the number of tourists with special needs 

due to religious affiliation and Europe's historically secular tourist industry has found itself 

facing new challanges which it had largely been able to ignore in the past. The increase in 

tourism from countries in the Middle East, Malasia or India forces local providors to adapt 

their services in hope of increasing customer satisfaction. This paper discusses the importance 

in fulfilling the special needs of religious tourists (primarily Jewish and Muslim tourists from 

the Middle East), for the purpose of improving customer satisfaction, but at the same time raises 

questions regarding the extent to which local tourism services should be differentiated and 

personified to specific customer groups. 

Keywords: tourism, religious needs, Islam, Judaism 
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1 INTRODUCTION 
 

 

Allthough religion has for many years been a marginal concern in the secular West, it still plays 

an important role in the personal and collective identity of people in many parts of the world. 

The tourist industry has become aware of this and has accordingly begun implementing changes 

in order to better serve the different religious groups and raise employee awareness to their 

special needs. When religious people travel they rarely leave their religion at home. Even as 

tourists, they do not stop practicing their religion and instead, seek options that allow them to 

maintain their religious routine while away from home. Today many tourist organizations in 

Europe consider the ability to fulfill the special needs of such groups a competitive advantage 

and therefore focus on specific demografic groups. The increase in number of religious tourists 

from the Middle East (primarily the Gulf countries and Israel), a region where religion still 

plays an important role in daily life and local culture, provides a perfect example.7 Despite the 

many differences and conflicts between Judaism and Islam, there are also obvious similarities 

between both religions. Both are considered Abrahamic, monoteistic, or so called religions of 

the Book. They share similar family values, similar ideas about food, and similar attitude to the 

body, clothing and gender roles. Therefore, tourism professionals who serve any one of these 

religious groups face very similar challenges. 

 

1.1 ISLAMIC TOURISM 

 

Islamic tourism, also known as Halal8 tourism or Halal hospitality, may be defined as a type of 

religious tourism that conforms with Islamic teachings on proper conduct, dress and diet. (M.B. 

Battour in sod., 2010: 461). Halal tourists seek activities that do not conflict with Islamic 

customs and traditions. Muslim tourists are a non-homogenous group, they come from all 

corners of the globe and their needs vary greatly. Nevertheless, European Halal tour operators 

seem to focus more on the Middle Eastern demographic, in particular, families arriving from 

the Gulf countries, with conservative customs and traditions. The reasons are obvious. Saudi 

Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are considered the most lucrative outbound 

markets in the region as residents tend to travel more, for longer durations, and tend to spend 

more on up-market accommodation, shopping and entertainment. For example, with an average 

daily expenditure of 430 francs (444 USD), they are at present the highest spending tourists in 

Switzerland (Torsoli, A. in sod., 2015). 

 

In order to make their destinations more attractive to this demographic group, some European 

countries have made tangible steps towards catering to their special needs by opening tourist 

facilities that fulfill halal requirements including necessary certificates, offering of halal food, 

adequate prayer fascilities and other fascilities that offer necessary privacy. In most cases halal-

compliant tourist fascilities are supervised by special Shariah comittees and boards. Allthough 

Halal tourism is growing in size, influence and importance across the European continent, there 

is unfortunately no specific data available for Slovenia. According to media reports, there is 

indeed a growing interest in such tourism and this has resulted in more and more hotels applying 

for and obtaining Halal certification. In 2016 there were 6 Halal certified hotels in Slovenia: 

                                                 
7  There is numerous sources and statistics which report about the increasing numbers of the Middle 

Eastern tourists in Europe, such as for instance: www.swissinfo.ch, www.bfs.admin.ch, www.visitbritain.org, 

www.thelocalit.com, www.arabianindustry.com, www.salaamgateway.com etc. 
8 ‘Halal’ is an Arabic word, which means permitted for Muslims. Many associate ‘halal’ with food, but the 

word is used generically for all aspects of life with respect to what is lawful. In the Quran 'halal' is contrasted with 

'haram', which means forbidden (Battour in sod., 2010: 465) 

http://www.swissinfo.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.visitbritain.org/
http://www.localit.com/
http://www.arabianindustry.com/
http://www.salaamgateway.com/
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two in Ljubljana, one in Rogaška Slatina, one in Šmarješke Toplice, one in Maribor, and one 

in Koper.  

 

1.2 JEWISH TOURISM 

 

Another type of religious tourism is Jewish, or more specifically, Kosher9 tourism which is 

geared towards religiously observant Jews. The facilities in such destinations include kosher 

food and are - if possible – located within walking distance to a synagogue so members are able 

to attend mandatory Saturday services when they are forbiden to use vehicles. Also, flights 

serving such destinations often offer kosher meals. Because kosher food is dificult to find in 

many European restaurants, unlike other demographic groups, religious Jews tend to eat 100% 

of their meals at the hotel, making them very desirable guests in many hotels 

(www.hotelnewsnow.com). Moreover, vacation packages targetted at Kosher tourists are often 

scheduled to coincide with Jewish religious holidays like Passover, Sukkot or Hanukkah, which 

assist in increasing low season hotel capacities. Like Halal tourists, Kosher tourists are not a 

uniform group because they too come from all corners of the globe (not only from Israel) but 

more importantly, in reality, not all Jews observe kosher laws to the same extent, with many 

Jews ignoring them completely, especially while away from home. As a result, much like the 

Halal group, it is difficult to estimate the precise number of kosher observant tourists. In any 

case, records do show significant growth in the number of Israeli tourists visiting Slovenia, with 

total numbers rising by as much as 230% since 2010, and overnight stays rising by an even 

higher 280% over the same period. In 2016 Israeli guests represented 2.1% of all foreign tourists 

in Slovenia and booked 3.1% of all foreign overnight stays (Statistični podatki, 2017). 

Unfortunately, there are no records showing how many of these guests were religious or secular 

Jews, however, one may assume their growth is loosely proportional to the increase in general 

tourism from Israel. Regretfully, besides one hotel in Ljubljana, there are no records showing 

how many Slovenian hotels are suitable for Kosher tourists.  

 

2 ADJUSTMENTS OF THE TOURIST INDUSTRY TO THE NEEDS OF 

HALAL AND KOSHER TOURISTS  
 

 

Failure to fulfill the specific needs of religious tourists may result in increased anxiety for both 

the tourists and those around them. While some religious individuals may be less observant 

once they leave their restrictive home environment and are able to overlook any 

misunderstandings in services rendered to them, in reality, the majority of religious travelers 

do expect conditions that allow them to fulfill their religious obligations, and if these 

requirements are not met there is good chance they will take their frustrations out on the staff. 

By insisting on preserving their daily religious routine at all cost, religious travelers greatly 

differ from secular ones who typically consider such a break in their daily routine a blessing. 

For secular tourists trying local foods or fashions and delving into the local cultures are the 

primary reasons for travel.  

 

In order to attract religious guests, tour companies and hotels would have to implement changes 

such that the religious requirements of their target group are met. While there are different target 

                                                 
9  In Hebrew, 'kosher' refers to any food which may be eaten under Jewish 'Kashroot' laws which dictate 

what food type may or may not be consumed, how permitted food must be prepared and stored, and even when it 

may be eaten. The word 'kosher' can also be used to describe ritual objects that are made in accordance with Jewish 

law and are fit for ritual use.  
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groups of different religious denominations, customs and levels of observance, most religious 

tourists will expect the following basic services and conditions: 

 

2.1 RESPECT OF RELIGIOUS DIETARY LAWS 

 

Most world religions try to control the dietary customs of their followers but few dictate such 

strict rules as Judaism and Islam. The preparation of food in accordance with Islamic / Jewish 

law is an extremely important part of the culture, and therefore, the ability to provide halal / 

kosher food is of utmost importance in meeting the needs of Jewish and Islamic guests.  

 

In Islam, the Quran forbids consumption of certain foods – namely pork, animal blood, various 

intoxicants and any other food dedicated to other than God. All food must come from suppliers 

who are known to practice halal laws, including use of standardized slaughter for all meat. Such 

meat is then marked with a Halal certificate. Any meat that is not prepared in accordance with 

these standards may not be consumed. The Quran also prohibits the consumption of alcoholic 

beverages, which is precisely why alcohol free mini-bars and a choice of non-alcoholic bars are 

high on the Islamic traveler's list. 

 

Kosher diet is even more complex and has more limitations. Besides pork, Jewish laws also 

forbid consumption of most sea food (only fish with scales and fins are permitted), many birds 

(e.g. birds of prey), many mammals (only certain hoofed mammals are permitted) and more. 

Like in Islam, in order to obtain the Kosher certificate, the slaughtering procedure must be 

carried out by the book. Another limitation is that of meat and dairy products. Not only is it 

forbidden to consume meat and dairy products at the same time (specified intervals between 

them are required), but each food type must be served on separate sets of dishes, washed in 

separate sinks and stored on separate shelves. Orthodox Jews expect their hotel restaurants to 

provide all of the above.  

 

Another limitation to consider is the observance of fasting days by religious guests. Almost all 

religions dictate specific days of fasting during which eating and drinking is either limited or 

completly prohibited. For instance, in Judaism, 'Yom Kippur' requires full abstinence from all 

food and drink for about 24 hours while 'Passover' only limits consumption of products 

containing wheat, but for a period of one week. If they wish to serve such tourists, restaurants 

must be prepared. In Islam, fasting is required throughout the month of Ramadan to 

commemorate the first revelation of the Quran to Muhammad. This annual observance is taken 

very seriously and is regarded as one of the Five Pillars of Islam. During Ramadan Muslims 

refrain from consuming food from dawn until sunset so hotel restaurants must be able to serve 

their Muslim guests before dawn and after sunset.10  

 

2.2 RESPECT OF RELIGIOUS LIMITATIONS CONCERNING GENDER 

 

Some Islamic and Jewish denominations have very conservative views on gender roles. Their 

approach to genders is not only based on teachings of the Bible, Quran and other religious texts, 

but also on nonreligious cultural traditions. Islamic societies in the Gulf countries, Iran, 

Afghanistan and some other countries, define gender roles in a precise manner, leaving very 

little room for individual interpretation of the true male and female roles. Gender definitions 

deal with the entire specter of socially and religiously acceptable behaviours (such as, for 

                                                 
10  In fact, travelling abroad during Ramadan is not as common, at least among tourists from the Gulf 

countries. But those who do leave during this period still expect the services described above.  
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instance, appropriate clothing for both men and especially women) and at the same time allow 

very little contact between the sexes. It is believed mingling of the sexes combined with 

„inappropriate“ dress may have evil consequences such as sexual arousal leading to improper 

behavior or bad conduct. It is for this reason that gender separation remains an important 

tradition in such societies and is widely practiced in mosques, homes, schools, weddings and 

many other gatherings. Should it wish to do so, the tourism and hospitality industry could meet 

these requirements by assigning separate male and female rooms in restaurants, gyms and 

especially in swimming pools. When planning their holidays, many Halal tourists ask 

themselves: Does my hotel offer separate spa, beach or pool facilities for women? Offering 

female only spa or female bathing times, will definitely help Muslim guests to feel more 

comfortable in their surroundings. Another common request by Halal tourists is that any room 

service rendered to them be provided by female staff only. Dress codes in Islamic culture tend 

to loosen up behind closed doors and many Muslim women would not want to be seen 

uncovered by male staff. However, one must remember that not all Muslim or Halal tourists are 

of the same mold. They come from different countries, cultures and communities, and have 

different levels of observance. What may be right for one may be wrong for the other. 

 

Although Judaism seems to be less concerned with gender-defining rules, also here, especially 

in Ortodox tradition, there are a number of occasions where men and women are kept separate 

in order to fulfill the rules of the 'halakha'11. Ortodox Jews, both men and women, are obliged 

to dress modestly and cover their heads with either hats or kippas for men, or hats, scarfs or 

wigs for women. Men and women are forbidden from mingling in synagogues and other 

religious celebrations like holidays or weddings, and are actually seated in separate rooms or 

screened-off sections of a larger hall. In daily life, touching between genders is kept to a 

minimum. This may cause uneasiness in congested areas like public transportation or lines. 

Until recently some Israeli bus routes offered separate seating areas for men and women12 while 

swimming pools with separate swimming hours are still commonplace in Ortodox Jewish 

neighborhoods. Like Muslims, not all Jews are religious and many ignore all rules of religion 

or observe them in different ways, however, any hotel aiming to host Orthodox or Ultra 

Orthodox Jews must adapt to such requirements and operate separate pool and spa fascilities, 

or at the very least, separate hours in shared facilities.  

 

2.3 RESPECT OF THE NEED TO PRAY 

 

Prayer is the greatest virtue in Islam and is considered one of the five pillars of the faith. A 

faithful Sunni Muslim must pray five times a day13, at specified hours, as dictated to 

Muhammed by Allah. According to the Quran, all Muslims, regardless of location, must face 

Mecca, the birthplace of Islam, during prayer. To support this, some hotels place special 

markers indicating the direction of Mecca in all rooms. The fact that all Muslims pray facing 

the same point is traditionally used to symbolize unity of the 'Umma', or all Muslims worldwide, 

under Sharia. Skipping prayer is considered a serious offense, which explains why religious 

followers continue their daily prayer routine even when away from home. Hotels aiming to 

serve such clientele would be wise to install special rooms for prayer or mark their sleeping 

rooms as required. This would be very appreciated by their guests. In tour itineraries, Halal tour 

                                                 
11  The Halacha is the collective body of Jewish religious laws derived from the Written and Oral Torah. It 

dictates correct personal conduct in all aspects of life and covers civil, criminal and religious law.  
12  Such is the case of mehadrin bus lines which operated in certain Israely towns and neighborhoods 

between 1997-2011 (Rotem, 2003). 
13  Only Sunni Muslims are obliged to pray 5 times a day. Shia Muslims are only obliged to pray 3 times a 

day. 
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and travel agencies prepare their itineraries in such a manner that ensures their customers are 

able to fulfill their prayer duty during journeys and tours, with proper breaks and possibly 

praying mats, so their guests feel more comfortable throughout the entire day. 

 

Also in Judaism prayer is mandatory religious practice 3 times a day - at dawn, before sunset, 

and with rise of the first stars – however, different congregations tend to be a little more flexible 

in this regard. Much like Muslims who face Mecca, Jews generally face “East” during prayer 

(which was the direction of Jerusalem in days of the historical diaspora in Europe), though 

demand for installation of markers pointing East are not very common among Kosher travelers.  

 

2.4 RESPECT OF RELIGIOUS HOLIDAYS 

 

Celebration of religious holidays is another important part of religious life. In Judaism there are 

very strict rules about weekly celebration of the Sabbath (Saturday). According to the Bible, 

the Sabbath is the last day of the week and was commanded by God to be kept as a holy day of 

rest, as God rested from creation on the seventh day. It is the second holiest day of the year 

(after Yom Kippur) but it comes every week. It is even prescribed in the Ten Commandments. 

On Sabbath religious Jews must refrain from all forms of “work”, including mundane activities 

such as writing, shopping, driving, riding in any vehicle, using telephone, operating any 

electrical switch - including lights, radios, television, computer, air-conditioners, alarm clocks 

etc. Any hotels or tour agencies hoping to satisfy such clientele must adapt by not expecting 

their guests to pay bills on Saturday, not organizing sightseeings for this day, making sure all 

lights and air-conditioning in hotel rooms are managed by the staff or programmed in advance 

because their guests cannot do it on their own. They might even operate a “Sabbath Elevator” 

(an elevator that is programmed to run continuously all day long, stopping at all floors without 

human intervention) to ensure their guest are not required to break their religious vows. 

Islam has no equivalent to the Jewish Sabbath. Muslims do celebrate their own holy day of the 

week, which is Friday, but they do so in a different manner with the main obligation being to 

participate in congregational prayer at a mosque. They do not believe in a 'resting' God so there 

is no prohibition on engaging in work on Fridays.  

 

3 CONCLUSION 
 

 

In today's world, a world with increasing demands for greater respect of religious values and 

rituals, catering to the special needs of religious tourists may be a great business opportunity 

for some branches of the industry. It is a lucrative market which has set new standards in tourism 

services, however, one cannot ignore the negative impact it may have on the destination, on 

local residents, and on other non-religious visitors. At the moment various Western societies 

are burdened with increasing tension between religious minorities and secular populations. Co-

existence can be difficult for both sides. This collision also reflects in tourism. As seen in the 

past, when a swarm of religious tourists of any faith descends upon a single tourist destination, 

that destination may lose its appeal to other non-religious tourists as they themselves may feel 

out of place, experiencing similar anxiety to that felt by religious tourists when their own needs 

are not met. Given this, one must consider the fact that adaptation of tourist services to meet 

the needs of a single religious group may not be such good business after all due to loss of the 

secular market. 

 

Another disadvantage is potential cultural clashes between religious travelers and local 

communities. In smaller tourist destinations which usually take pride in a strong local identity, 
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local residents often feel threatened by the massive influx of religious guests. Such is the case 

in Zell am See, an idyllic Austrian Alpine village which has become a popular Halal tourism 

destination in recent years. The local community has voiced their concerns across the European 

media, with many residents taking a more intolerant approach. 

 

For closing, working with religious tourists is a delicate business that demands great sensitivity 

and respect for different cultural traditions. While in some cases it may prove rewarding, in 

others it is not. Each location must do its own math, never losing sight of the question that 

stands above all - economics aside, how far do we allow ourselves to change our own 

environment in order to satisfy the needs of short term visitors? Is it not the point of tourism to 

experience local cultures? On the other hand, a greater influx of such visitors creates an 

opportunity for building bridges and understanding between cultures that would otherwise 

remain foreign to each other. As in all things in life, the answer probably lies in the delicate 

balance in which each side is able to maintain its own identity, but at the same time respect that 

of others. 
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Povzetek 

Projekt Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana ali na kratko 

poimenovan Uživam tradicijo, je projekt, ki je bil odobren v okviru Programa sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020 in je sofinanciran s 

sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt bo izveden v 30 mesecih, z 

zaključkom 31. decembra 2019. V projekt je vključenih 8 partnerjev, po 4 partnerji iz Slovenije 

in po 4 partnerji s Hrvaške. Namen projekta Uživam tradicijo je aktivno ohranjanje dediščine 

preko trajnostnega turizma in prikazati kulinarično dediščino na avtentičen, a moderen način. 

Glavni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo 

obiskovalcem ponudila doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih 

programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali na 

različnih območjih dediščine trajnostnega turizma. V referatu so predstavljene glavne 

značilnosti projekta.  

Ključne besede: Interreg Slovenija – Hrvaška, ESRR, Uživam tradicijo, dediščina, kulinarika 

 

Abstract 

The “Enjoy tradition along the culinary trail from Pannonia to the Adriatic” project with 

acronym "Uživam tradicijo - Enjoy Tradition" is implemented within the framework of the 

Cooperation Programme Interreg V-A Slovenia – Croatia 2014 – 2020 and is co-financed by 

the European Regional Development Fund (ERDF). The project will be implemented for a total 

of 30 months, ending on 31 December 2019. The project includes 8 partners, 4 partners from 

Slovenia and 4 partners from Croatia. The purpose of the project "Uživam tradicijo - Enjoy 

Tradition" is to actively preserve heritage through sustainable tourism and to present the 

culinary heritage in an authentic but also fashionable way. The main objective of the project is 

to establish a culinary trail from Pannonia to the Adriatic, offering visitors a unique experience 

of local traditions and cuisine by organizing attractive programs that will be based on 

sustainable co-operation of local providers, and will take place in unique areas of the heritage 

of sustainable tourism. The paper presents the main characteristics of the project. 

Keywords: Interreg Slovenia – Croatia, ERDF, Enjoy Tradition, heritage, culinary 

 

1 UVOD 
 

 

Različne javne inštitucije, med katere sodijo tudi izobraževalni centri, so z namenom 

uresničevanja svojih razvojnih načrtov, da zagotovijo udeležencem najvišjo kakovost 

izobraževanja, ki med drugim omogoča tudi določen nadstandard, hkrati pa sodelujejo s širšo 

javnostjo in prenašajo svoje znanje na različne deležnike (torej, tudi izven svojega matičnega 

šolskega okolja), vse bolj aktivne pri pridobivanje projektov na različnih javnih razpisih. 

Nekateri javni razpisi za prijavo ne zahtevajo oblikovanja projektnih partnerstev, pri številnih 

pa je to osnovni pogoj. Tako sodelovanje različnih izobraževalnih inštitucij ter ostalih javnih 

inštitucij, društev, podjetij v nacionalnih in mednarodnih projektih omogoča nova partnerstva 

ali poglabljanje že vzpostavljenih partnerstev, omogoča izmenjajo znanj, izkušenj, omogoča 

nove produkte in posledično lahko tudi nova delovna mesta, omogoča tudi razvoj posameznih 

krajev, če so projekti tako zastavljeni. Vse pa se začne s pravo idejo in nadaljuje z iskanjem 

pravih ter zanesljivih in odzivnih partnerjev ter pripravo in oddajo projektne dokumentacije na 

razpis. Tako se je začel tudi mednarodni projekt Uživam tradicijo.  

 

Projekt Uživam tradicijo ali Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana 

je odobreni projekt v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v 
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programskem obdobju 2014–2020 in sodi v področje ohranjanja in trajnostne rabe naravnih 

in kulturnih virov. Sofinanciran je s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Projekt bo potekal 30 mesecev, in sicer od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Za Program sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je značilen tudi poseben logotip, ki je prikazan na sliki 1.  

 

 
 

Slika 1: Prikaz logotipa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (Priročnik o 

izvajanj, 2016) 

 

»Program sodelovanja Slovenija–Hrvaška je sicer namenjen razvoju trajnostnega, varnega in 

živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji 

in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo 

območje. Vizija v tem okviru je »Povezani v zelenem«, ki izpostavlja splošno usmeritev v 

trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja 

za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in 

izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-

ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je 

bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno 

sodelovanje na vseh ravneh« (11.5 milijonov evrov za projekte, 2017). 

 

V projekt Uživam tradicijo je vključenih 8 partnerjev, in sicer po 4 partnerji iz Slovenije in po 

4 partnerji s Hrvaške: 

 

Partnerji v Sloveniji: 

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – je vodilni in tudi projektni partner,  

2. PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče 

3. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,  

4. Naj Tura d. o. o.  

 

Partnerji na Hrvaškem:  

5. Javna ustanova "Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje",  

6. Udruga za zdrav život i zdravu prirodu "Trbuhovica" Prezid, 

7. Turistička zajednica općine Vrsar (TZO Vrsar),  

8. Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (ZARA). 

 

Pri projektu pa sodelujejo tudi pridruženi partnerji: JZ Turizem Ljubljana, Muzej in galerije 

mesta Ljubljana, Zavod lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i 

ugostiteljska škola Samobor in Muzeji Hrvatskog zagorja. 
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2 PROGRAM INTERREG V-A SLOVENIJA - HRVAŠKA 
 

 

Namen čezmejnega sodelovanja je reševati skupne izzive, ki so jih države (Slovenija sodeluje 

z vsemi državami, na katere meji), ki pri tem sodelujejo, skupaj prepoznale v obmejnem 

območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za 

splošni skladni razvoj Evropske unije. Med Slovenijo in Hrvaško je tako čezmejno sodelovanje 

vzpostavljeno že od leta 2003 dalje z več instrumentov EU (PHARE/ CARDS (2003), s 

programom Slovenija – Madžarska - Hrvaška (2004-2006), in Instrumenta za predpristopno 

pomoč (IPA) čezmejnim programom (2007- 2013). Novo obdobje sodelovanja (2014-2020) 

tako daje nove priložnosti in izzive za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v okviru 

Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (Program sodelovanja Interreg, 2015). 

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška obsega določene statistične regije v 

Sloveniji in županije na Hrvaškem. Izbrane regije v Sloveniji so: Pomurska, Podravska, 

Savinjska, Zasavska, Posavska, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska, Obalno-kraška 

regija in regija Jugovzhodna Slovenija. Izbrane županije na Hrvaškem so: Primorsko-goranska, 

Istarska, mesto Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska in 

Karlovačka županija (Programsko območje, b. l.). 

 

Vizija Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, ki je Povezani v zelenem, 

izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih 

in kulturnih vrednot območja, ki je prikazan na sliki 2, za ustvarjanje inovativnih, pametnih in 

učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju ter izboljšanju kakovosti okolja in njegove 

raznolike identitete na eni strani, hkrati pa aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov obeh 

držav na drugi strani. Bistvenega pomena za ljudi, kar je v programu zelo izpostavljeno, je 

zagotavljanje varnega in živahnega območja in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za 

institucionalno sodelovanje na vseh ravneh. Vizija se uresničuje preko štirih prednostnih osi in 

petih specifičnih ciljev (Program sodelovanja Interreg, 2015). 

 

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška so naslednje prednostne osi 

in specifični cilji (Programsko območje, b. l.):  

 

 Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih 

Specifični cilj 1.1: Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, 

Sotle, Drave, Mure in Bregane 

 

 Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 

Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih 

storitev 

 

 Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 

Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in 

dostopna čezmejna območja 

 

 Prednostna os 4: Tehnična pomoč 

Specifični cilj 4.1: Zagotoviti učinkovito in nemoteno izvrševanje programa sodelovanja 
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Med prednostnimi osmi in specifičnimi cilji smo partnerji v okviru projekta Uživam tradicijo 

izbrali prednostno os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov ter specifični 

cilj 2.1 : Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

 

 
Slika 2: Programsko območje, ki ga obsega Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 

(Programsko območje, b. l.) 

 

3 PROJEKT UŽIVAM TRADICIJO 
 

 

Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do 

naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med 

drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za 

razvoj turizma. Glavni izziv pa je, da je ta izjemen potencial za razvoj lokalnih okolij pogosto 

preslabo izkoriščen, ker je dediščina obravnavana parcialno in premalo strokovno, in zato ni 

dovolj privlačna za zahtevne sodobne obiskovalce. 

  

Glavni cilj projekta je zato vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo 

obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki 

privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov 

potekali v edinstvenih območjih dediščine. 

 

Projekt naslavlja skupen čezmejni izziv, kako dediščino na avtentičen in sodoben način 

predstaviti obiskovalcem – preverili bomo načine za oživitev snovne dediščine z inovativnim 

in strokovnim vključevanjem nesnovne dediščine, zlasti dediščine kulinarične kulture, 

običajev, obrti itd. Povezali bomo 8 specifičnih območij, ki so vzorčni model, kako znotraj 

naravnih in kulturnih spomenikov omogočiti pristno doživljanje tradicije, in sicer: 
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- Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Mestni muzej (Osrednja Slovenija), povezava 

oblikovane naravne in mestne kulturne dediščine, 

- Zidanica na Trški gori (Dolenjska), edinstvena etnološka dediščina, 

- Muzej na prostem Lončarska vas Filovci (Prekmurje), 

- Trubarjeva domačija (Osrednja Slovenija), edinstvena dediščina obrednega božičnega kruha 

(poprtnik), 

- Naravni park Žumberak-Samoborsko gorje (Zagrebačka, Karlovačka županija), 

- Celotno zaščiteno območje naselja Prezid v Gorskem Kotarju (Primorsko-goranska županija), 

- Staro mestno jedro Vrsarja (Istarska županija), tradicija Istre, 

- Celotno območje Krapinsko-zagorske županije z dediščino kulinarike. 

 

Z vzpostavljenimi vzorčnimi modeli v okviru projekta Uživam tradicijo bomo reševali : 

1. Izziv strokovnosti: pri raziskovanju in predstavljanju zgoraj navedenih oblik dediščine je 

premalo kapacitet in strokovnega pristopa na terenu ter premalo poslanstva prenosa dediščine 

obiskovalcem in novim generacijam. 

2. Izziv sodelovanja: manjka celovit povezovalni pristop dediščinskih skupnosti projektnega 

območja (med ponudniki snovne, nesnovne in naravne dediščine, turističnih vsebin, lokalnih 

surovin, med šolami, podjetji itd.). V ponudbi je premalo inovativnih pristopov (skupni produkt, 

zgodbarski in doživljajski turizem, ki obiskovalcem vzpodbudi vsa čutila). Posledično se 

izgubljajo priložnosti za privlačna delovna mesta v lokalnem okolju. 

3. Izziv inovativne skupne promocije: dediščina obiskovalcem ni predstavljena na dovolj 

privlačen način. 

 

Oblikovali bomo kulinarično transverzalo – skupno tematsko turo, ki bo prepletala zgodbe 

tradicije in kulinarike na vseh vključenih območjih, pomembna bo čezmejna povezanost.  

 

Projekt je zastavljen tako, da bo preko različnih pristopov vključeval določene ciljne skupine: 

- deležnike v lokalnih okoljih bomo povezali v dediščinske skupnosti in jih izobrazili, da bodo 

predajali tradicijo na mlade in na obiskovalce, 

- predstavniki javnih ustanov (šol itd.), nevladnih organizacij in podjetij se bodo znotraj 

območij in med njimi povezali v skupen večdnevni program in ponujali celoten spekter storitev, 

- obiskovalci, od mladih, družin, do starejših in tujih obiskovalcev, bodo aktivno vključeni v 

izkušnjo doživljanja tradicije v avtentičnem okolju. 

 

3.1 PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

 

Aktivnosti projekta Uživam tradicijo so razporejene v 6 različnih delovnih sklopov: Upravljanje 

(M), Komunikacija (C), Izobraževanje za izboljšanje kapacitet in strokovnosti ciljnih skupin na 

področju kulinarične dediščine (T1), Vzpostavitev čezmejne kulinarične transverzale in 

turističnega proizvoda Uživam tradicijo (T2), Inovativne interaktivne prezentacije skupne 

kulinarične transverzale (T3), Obnova šolske zidanice (I1). Vsak posamezni delovni sklop pa 

sestavlja vrsta aktivnosti. 

 

V sklopu izvedbe delovnega sklopa Izobraževanje za izboljšanje kapacitet in strokovnosti 

ciljnih skupin na področju kulinaričen dediščine (T1) se bodo pripravila formalna in neformalna 

izobraževanja za različne ciljne skupine (srednješolce, študente, dediščinske skupnosti, mlade 

in učitelje itd.). Tako bo pripravljen izobraževalni program »Interpretator dediščine« ter 4 

neformalni izobraževalni programi, izvedene bodo študijske ture, 24 delavnic za dediščinske 

skupnosti ter 27 izobraževanj različnih ciljnih skupin. 
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Po izvedbi izobraževanja ciljnih skupin, se bodo aktivnosti usmerile na Vzpostavitev čezmejne 

kulinarične transverzale in turističnega proizvoda Uživam tradicijo (T2), skozi katerega se bodo 

na oživljanju materialne kulturne in naravne dediščine vzpostavili močni temelji za razvoj 

dediščinskega turizma in novih delovnih mest. Izdelana bo skupna strategija kulinarične 

transverzale, pripravljenih in izvedenih bo 8 programov kulinaričnega sodelovanja ter izdelan 

akcijski plan dolgoročnega sodelovanja ter priročnik za vključevanje dediščinskih skupnosti. 

Aktivnosti v okviru plana dela Inovativne interaktivne predstavitve skupne kulinarične 

transverzale (T3) so usmerjene na inovativno in interaktivno predstavitev kulinarične 

transverzale in skupnega turističnega proizvoda Uživam tradicijo, s ciljem privabiti obiskovalce 

na avtentičen način doživljanja tradicije. Kot ključne rezultate teh aktivnosti se bo izdelal plan 

trženja transverzale, izvedba različnih promocijskih dogodkov in aktivnosti ter izdelava 

spletne/mobilne aplikacije. 

 

3.2 DEDIŠČINSKE SKUPNOSTI 

 

Ena od pomembnih področij projekta Uživam tradicijo je oblikovanje dediščinskih skupnosti.  

 

Farska konvencija Sveta Evrope je uvedla zelo široko definicijo dediščinske skupnosti, ki je 

skupnost, sestavljena iz ljudi, ki cenijo posamezne vidike kulturne dediščine ter jih želijo z 

javnim delovanjem ohranjati in prenašati na prihodnje rodove (Zakon o ratifikaciji, 2008: str. 

686). 

 

»Dediščinske skupnosti se lahko nanašajo na enovrsten pojav, združujoč samo tiste, ki cenijo 

določen tip stavbe, določen slog, obdobje. Lahko so časovno omejene, vzpostavljene za 

določeno obdobje, v katerem bodo uspele ali ne uresničiti svoj cilj. Lahko so lokalne, 

regionalne, državne ali naddržavne narave, nikoli pa niso prostorsko ali časovno zaprte. 

Predstavljajo družbeni model, ki omogoča različnim posameznikom brez ustreznega 

predhodnega znanja ali moči (od raziskovalcev, znanstvenikov, do obiskovalcev in ljubiteljev 

vseh vrst in porekla), da delujejo skupaj samo zato, ker pripisujejo vrednost določeni dediščini, 

jo želijo ohraniti in prenesti naslednjim generacijam« (Delak Koželj, 2013: str. 43 - 44). Delak 

Koželjeva pa še omenja, kar je tudi vodilo projekta Uživam tradicijo, da »lahko ustrezno 

(so)delovanje dediščinskih skupnosti in stroke omogoči višjo dodano vrednost – vzpostavitev 

kakovostnih regijskih razvojnih programov z dediščinskimi vsebinami kot tudi oblikovanje 

tovrstnega socialnega podjetništva. Prav razvoj slednjega bi lahko omogočil dvig 

marsikaterega od tovrstnih prizadevanj – z ljubiteljske na višjo raven« (ibis, 2013: str. 49). 

 

Torej, v okviru projekta Uživam tradicijo bodo po posameznih partnerjih oblikovane 

dediščinske skupnosti, ki bodo vključene v izobraževanje in bodo na posameznem področju 

sodelovale pri izvedbi projekta. Člani dediščinskih skupnosti so tudi šole z dijaki, učitelji, 

študenti in predavatelji. Dediščinske skupnosti partnerjev pa bodo tvorile skupno (čezmejno) 

dediščinsko skupnost z namenom ohranjanja dediščine, vzpostavitve čezmejne kulinarične 

transverzale in predvsem zagotavljanja trajnosti projekta Uživam tradicijo tudi po zaključku 

projekta. 

 

3.3 KORISTI PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO 

 

Koristi projekta uživam tradicijo so:  

- z razvojem posameznih vzorčnih modelov (kot je v primeru Biotehniškega izobraževalnega 

centra Ljubljana razvoj modela šolske turistične agencije, v primeru Udruge za zdrav život i 

zdravu prirodu "Trbuhovica" je to vzpostavitev Centra za obiskovalce, v primeru Grma Novo 
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mesto – centra biotehnike in turizma je to vzpostavitev šolske zidanice itd.) je korist projekta 

tudi v uresničevanju razvojnih načrtov vsakega projektnega partnerja, 

- privlačnejša ponudba in priložnost za privlačna delovna mesta, še zlasti na podeželju na obeh 

straneh meje, 

- povezanost in trajnejše sodelovanje med ponudniki, 

- posledica inovativne promocije bo dvig števila domačih in tujih obiskovalcev, ki bodo ostali 

dlje in zaradi drugačnega doživljanja dediščine več potrošili, 

- spodbuja diverzifikacijo dejavnosti,  

- na podlagi skupne strategije vzpostavljena enotna kulinarična destinacija, blagovna znamka 

in turistični produkt dediščine, kjer bodo partnerji prispevali svoje znanje, dediščinske 

skupnosti pa sooblikovale svojo ponudbo dediščinskega turizma.  

 

4 ZAKLJUČEK  
 

 

Projekt Uživam tradicijo je mednarodni projekt osmih partnerjev, ki bo skozi različne aktivnosti 

partnerjev, kot je razvoj že omenjenih vzorčnih modelov partnerjev, preko izobraževanj 

različnih deležnikov, preko vzpostavljene dediščinske skupnosti projekta, vzpostavil čezmejno 

kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana. Gre za skupno tematsko turo, ki združuje 

zgodbe o tradiciji in kulinarični dediščini na projektnih območjih: Osrednje in Jugovzhodne 

Slovenije, Prekmurja, Zagrebačke, Karlovačke županije, Primorsko-goranske županije, 

Istarske, Krapinsko-zagorske županije. Na novo zasnovani tematski programi (enodnevni in 

večdnevni) bodo vključevali trajno sodelovanje lokalnih ponudnikov v dediščinskih skupnostih 

(pridelovalci, predelovalci hrane, ponudniki turističnih produktov in storitev, društva, šole itd.) 

in zagotovili, da bodo obiskovalci aktivno in v celoti doživeli dediščino na moderen način. 

Pričakovani rezultati projekta so povečanje števila obiskovalcev na celotnem čezmejnem 

območju in povečanje števila obiskovalcev v 6 izbranih muzejih in 2 zavarovanih območjih. 
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Povzetek 
Višje strokovne šole veže močna povezanost s podjetji v Sloveniji in v tujini. Sodelovanje poteka 

na različne načine, in sicer preko izvajanja praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih 

(po 800 ur v 1. in 2. letniku študija), preko sodelovanja predavateljev iz gospodarstva v rednem 

izobraževalnem procesu, preko mentorjev oziroma somentorjev iz podjetij pri diplomah 

študentov. Pomembno področje sodelovanja za vsako višjo strokovno šolo so tudi različni 

projekti s podjetji, namreč namen višjih strokovnih šol je tudi ta, da omogočajo študentom, da 

lahko skozi študij rešujejo konkretne probleme, razvijajo nove produkte ali storitve in tako 

pridobijo ustrezna znanja, veščine in kompetence, ki so potrebne za njihovo nadaljnje delo. V 

referatu je predstavljeno projektno sodelovanje BIC Ljubljana, Višje strokovne šole z 

italijansko pivovarno Birrificio Angelo Poretti (Poretti) ter podjetjem Progeniem d. o. o. pri 

razvoju ponudbe jedi v kombinaciji s pivi Poretti (pivo kot sestavina ali pivo v kombinaciji z 

jedjo) za slovensko tržišče. 

Ključne besede: pivo, Birrificio Angelo Poretti, BIC Ljubljana, projekt, slovenska kulinarika, 

Progeniem d. o. o. 

 

Abstract 

Vocational colleges have strong link with companies in Slovenia and abroad. Cooperation 

between vocational colleges and companies is carried out in various ways, through practical 

training of students in companies (800 hours per year in the 1st and 2nd year of study), through 

participation of lecturers from the economy in a regular educational process, through mentors 

or co-mentors from companies in students' diplomas. Different projects with companies are 

also an important area of cooperation for each vocational college, namely the purpose of 

vocational colleges is also to enable students to solve concrete problems through their studies, 

to develop new products or services, and in this way students also acquire relevant knowledge, 

skills and competences, which are necessary for their further work. The paper presents project 

cooperation of BIC Ljubljana, Vocational College with Italian brewery Birrificio 
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Angelo Poretti (Poretti) and Progeniem d. o. o. in development of dishes in combination with 

beers Poretti (beer as an ingredient or beer in combination with dish) for Slovenian market. 

Keywords: beer, Birrificio Angelo Poretti, BIC Ljubljana, project, Slovenian cuisine, 

Progeniem d. o. o. 

 

1 UVOD 
 

BIC Ljubljana je javni zavod, ki združuje štiri enote, in sicer Živilsko šolo, Gimnazijo in 

veterinarsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. V letu 2017 

zavod praznuje 70 let obstoja. V okviru BIC Ljubljana delujejo še čajnica Primula, Šolska 

veterinarska ambulanta, modern Center kulinarike in turizma KULT316, vključen pa je tudi v 

delovanje Učilne okusov. V okviru Višje strokovne šole se študenti izobražujejo v dveh 

višješolskih strokovnih programih, in sicer v Živilstvu in prehrani ter Gostinstvu in turizmu. 

Oba programa sta zasnovana tako, da vključujeta veliko praktičnega izobraževanja (800 ur 

prakse v 1. in 2. letniku študija skupaj) in vaj. Praktično izobraževanje in vaje predstavljajo 

skoraj 40 % predmetnika v obeh programih). Praktično izobraževanje študenti opravljajo v 

okviru BIC Ljubljana, Medpodjetniškega izobraževalnega centra ter pri delodajalcih v Sloveniji 

in v tujini. Vendar pa praktična znanja, izkušnje in kompetence študenti ne pridobivajo le preko 

vaj in prakse v podjetjih, pridobijo jih tudi preko tekmovanj ter v številnih projektih, ki jih v 

okviru obeh programov izvajamo in tako študenti rešujejo različne strokovne naloge, izzive.  

 

V programu Gostinstvo in turizem je takih projektov čez leto veliko, saj nam to omogoča sama 

zasnova programa, strokovno osebje, ki izvaja izobraževalni proces ter odlične prostorske 

kapacitete in moderna opremljenost učilnice za kuharstvo ter demonstracijske kuhinje in ostalih 

učnih prostorov v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316. Znotraj Centra kulinarike in 

turizma KULT316 (velikost 1300 m2) je demonstracijska kuhinja, učna kuhinja, učna hotelska 

soba, konferenčna dvorana, računalniška učilnica, vinska klet, mikropivovarna, informacijska 

točka, restavracija in kavarna. Center kulinarike in turizma KULT316 je odprtega tipa za goste. 

Otvoritev Centra kulinarike in turizma KULT316 je potekala leta 2015. Center predstavlja 

realno učno okolje za študente obeh naših programov ter tudi za dijake in druge udeležence 

izobraževanj, tečajev.  

 

V omenjenem Centru kulinarike in turizma KULT316 je potekalo v letih 2015 – 2016 več faz 

sodelovanja z italijansko pivovarno Birrificio Angelo Poretti in podjetjem Progeniem d. o. o. 

pivovarna Birrificio Angelo Poretti (v nad. Progeniem d.o.o) pri izvedbi skupnega projekta 

razvoja ponudbe jedi v kombinaciji z njihovimi pivi (pivo kot sestavina ali pivo v kombinaciji 

z jedjo) za slovensko tržišče. 

 

2 PIVOVARNA BIRRIFICIO ANGELO PORETTI IN NJIHOVA PIVA 
 

 

BIC Ljubljana je preko sodelovanja z mednarodno šolo italijanske kulinarike ALMA – La 

Scuola Internazionale di Cucina Italiana (v nad. ALMA) vzpostavil sodelovanje s pivovarno 

Birrificio Angelo Poretti – v nadaljevanju Poretti, ki je drugače redni partner ALME pri 

različnih dogodkih in projektih. Podjetje je z ALMO že izvedlo podoben projekt, a pri tem 

projektu je ALMA za Poretti razvila kombinacije italijanskih jedi ob pivih Poretti, v projektu 

BIC Ljubljana, pivovarne Poretti in podjetja Pregeniem d. o. o. pa so bile razvite kombinacije 

slovenskih jedi s pivi Poretti. Podjetje Poretti je preko Pregeniem d. o. o. sicer že prisotno na 

slovenskem tržišču, a so želeli svojo prisotnost na slovenskem tržišču še širiti. Ker je njihovo 
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glavno vodilo, da svoja piva ponujajo tržišču na drugačen način, in sicer v kombinaciji z jedmi, 

so v sodelovanju z BIC Ljubljana videli možnost za nadgradnjo svoje ponudbe ter njihove večje 

prisotnosti na slovenskem tržišču. Tako je bil oblikovan skupni projekt »Slovenska kulinarika 

v družbi piv Poretti«, ki je potekal v več stopnjah oz. fazah. 

 

2.1 O PIVOVARNI BIRRIFICIO ANGELO PORETTI IN VRSTAH PIVA 

 

 
Slika 1: Logotip pivovarne Birrificio Angelo Poretti (The Story of …, 2017) 

 

Angelo Poretti je pred odprtjem svoje pivovarne potoval po Avstriji, Bavarski, Bohemiji in se 

učil od najboljših pivovarjev tedanjega časa (Birrificio Angelo Poretti, 2015: str. 3).  

 

Začetki proizvodnje prvih piv Poretti segajo v leto 1877, ko je Angelo Poretti odprl pivovarno 

v Valganni (Severna Italija), predvsem zaradi izvira kakovostne, čiste vode, ki je ključna 

sestavina za pivo visoke kakovosti (The Story of …, 2017). Po zaključku druge svetovne vojne 

je podjetje doživelo določene spremembe glede lastništva in od leta 2002 dalje je lastnik 

podjetja Carlsberg Group (Birrificio Angelo Poretti, B.l.). Še danes se pivovarna nahaja v 

Valganni. Pivovarna danes uporablja DraughtMasterTM tehnologijo za proizvodnjo piva. Pri 

omenjeni metodi se uporabljajo reciklirane PET cevi brez dodanega CO2, kar je prijazno do 

okolja in ljudi (The Story of …, 2017), saj ta tehnologija znatno zmanjša CO2 emisije, poleg 

tega se pri omenjeni metodi porabi manj vode (Draught MasterTM., B.l.).  

 

Tehnologija DraughtMaster TM je predstavljena na sliki 2 (stisnjen zrak (faza 1) potuje do tlačne 

posode (faza 2) in potisne pivo iz PET soda (faza 3) v kozarec).  

 

Piva Poretti so različna, razporejena po številkah in se pripravijo z uporabo različnih sort hmelja 

(po italijansko »luppolo«) v različnih fazah proizvodnega procesa. Pivovarski mojstri pivovarne 

Poretti proizvajajo vrsto posebnih piv glede na kombinacije različnih sort hmelja …, ki so jih v 

pivovarni Poretti začeli označevati s številkami (Birrificio Angelo Poretti, 2015: str. 3).  

 

Nekaterim vrstam piva Poretti je dodan tudi slovenski hmelj (Cvilak, 2016: str. 64). 
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Slika 2: Tehnologija DraughtMasterTM (House of Beers, 2017) 

 

Poznamo naslednje vrste piva Poretti (Our Beers, 2017), ki so prikazane na sliki 3 in 4:  

- 3 Luppoli,  

- 4 Luppoli Lager, 4 Luppoli Bio, 

- 5 Luppoli Bock Chiara,  

- 6 Luppoli Bock Rossa, 

- 7 Luppoli L'Ambrata, 7 Luppoli L'Esotica, 7 Luppoli La Fiorita, 7 Luppoli La Mielizia,  

- 8 Luppoli Gusto Agrumato, 8 Luppoli Gusto Tostato,  

- 9 Luppoli American Ipa, 9 Luppoli Belgian Blanche, 

- 10 Luppoli Dorata, 10 Luppoli Rose, 

- Angelo Pale Ale, Angelo Brown Ale, Angelo Blanche .  

 

   
 

Slika 3: Piva Porreti od št. 3 – 7 (Explore …, B.l), št. 8 (Fontana, 2017), št. 9 (Luppoli 9, 2017) in 

Angelo Pale Ale ter Angelo Brown Ale (Selezione Angelo …, 2014) 
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Pivovarna Poretti je bila leta 2015 izbrana kot uradni ponudnik piva v okviru Italijanskega 

paviljona na EXPO Milano 2015. Za EXPO 2015 so v pivovarni razvili posebno pivo, 

imenovano 10 Luppoli (prikazano na sliki 4), saj je pivo pripravljeno po tradicionalni 

šampanjski metodi z 10 sortami hmelja z vseh 5-tih kontinentov (Our Beers, 2017).  

 

  
Slika 4: Pivo 10 Luppoli Dorata (Poretti, B.l.) in pivo 10 Luppoli Rose (10 Luppoli, 2017) 

 

3 PROJEKT »SLOVENSKA KULINARIKA V DRUŽBI PIV PORETTI« 
 

 

Kot je že bilo omenjeno, je bilo sodelovanje med pivovarno Poretti, podjetjem Progeniem d. o. 

o. in BIC Ljubljana vzpostavljeno preko ALME, s katero BIC Ljubljana že dalj časa sodeluje. 

V okviru sodelovanja med pivovarno Poretti, podjetjem Progeniem d. o. o. in BIC Ljubljana je 

nastal projekt »Slovenska kulinarika v družbi piv Poretti«, v katerega smo z BIC Ljubljana 

vključili študente Gostinstva in turizma ter naše mentorje s področja kuharstva in strežbe, 

pivovarna Poretti pa je v sodelovanje vključila svojega predstavnika za Slovenijo iz Progeniem 

d.o.o (g. Giovanni Colombo - Progeniem). Sodelovanje je potekalo v več fazah. V projekt so 

bili vključeni študenti 2. letnika rednega študija pri predmetih Kuharstvo z organizacijo dela 2 

in Strežba z organizacijo dela 2. V januarju 2016 je podjetje Progeniem d.o.o študentom v 

Centru kulinarike in turizma KULT316 pripravilo podrobno predstavitev pivovarne Poretti in 

posameznih piv Poretti, kar kaže slika 5 (študenti so bili vključeni v vodeno degustacijo piv, ki 

so jih lahko potem ocenjevali v kombinaciji s posameznimi jedmi). Tako so študenti spoznavali 

okuse različnih piv, ki so jih v eni od naslednjih faz projekta začeli vključevati v kombinacije 

s slovenskimi jedmi (kot pijačo ali kot sestavino).  

 

V okviru predstavitve je bilo študentom, kar kaže slika 5, kasneje tudi udeležencem javnega 

gostinskega dogodka, s strani predstavnikov podjetja Progeniem d.o.o. predstavljen tudi 

poseben način točenja piva Poretti iz aparata Select 10. 

 

Pri aparatu Select 10 gre namreč za samostoječi električni aparat (10 ali 20 l), ki s pritiskom 

deluje na zunanjost soda v aparatu, in sicer v sorazmerju z njegovim praznjenjem. Na tak način 

je pivo v točilnem aparatu zaščiteno pred oksidacijo in je obstojnejše - podjetje garantira do 30 

dni enako kakovost piva (Cvilak, 2016: str. 64). 
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Slika 5: Predstavitev piv Poretti študentom BIC Ljubljana z vodeno degustacijo ter točenje piva 

Poretti iz aparata Select 10 (BIC Ljubljana, 2016) 

 

V aprilu 2016 je sledila druga faza projekta, saj so se že omenjeni študenti udeležili strokovne 

ekskurzije v Italijo, v okviru katere so v Valganni obiskali pivovarno Poretti, kjer so imeli 

podroben voden ogled pivovarne, da so spoznavali celotno filozofijo delovanja pivovarne. 

Obiskali so tudi restavracijo 7 Luppoli - Birra E Cucina v Milanu, ki deluje v okviru pivovarne 

Poretti in kjer je ponudba vezana na povezovanje piva z italijansko kulinariko (podobno 

konceptu Pivnice Union v Ljubljani, a v večjem obsegu). Ob tem so bili s strani pivovarne in 

podjetja Progeniem d. o. o. tudi deležni različnih degustacij v obliki bogate ponudbe kulinarike 

in piva v okolju, kjer pivo nastaja in se tudi trži. 

 

Po vseh informacijah je sledila tretja faza projekta, in sicer študenti so pod mentorstvom 

inštruktorjev in predavateljev začeli pripravljati kombinacije slovenskih jedi s pivi Poretti. 

Pivovarna Poretti je za projekt namenila naslednja piva: Pivo Lupolli 4, Pivo Lupolli 5, Pivo 

Lupolli 6 in Peneče pivo Lupolli 10. 

 

Študenti so po posameznih pivih oblikovali naslednje jedi in vse tudi pripravili: 

 

PIVO 4 LUPOLLI (PREMIUM LAGER): 
 REGRATOVA SOLATA S KROMPIRJEM, OCVRTO SLANINO IN PREPELIČJIM JAJCEM 
 NADEVAN KROMPIR (PANCETA, SKUTA, SIR TOLMINC) 
 JEČMENOVA RIŽOTA Z BRANCINOM IN ŠPARGLJI 

 

V Pivu 4 Lupolli (Premium Lager) prevladuje hmelj Columbus. Je svetlo pivo z bogatim 

hmeljastim priokusom in izrazito uravnoteženim okusom. Vsebuje 5,5 vol. % alkohola. 

Odlično se poda k predjedem polnega okusa in k srednje staranim sirom. Ima naslednje 

karakteristike: Vrsta piva: ležak; Barvni tip: svetel; Pena: lepo oprijeta; Videz: jasen; Barva: 

slamnato rumena; Karbonizacija: zmerna; Telo: nekoliko manj polnega okusa; Grenkoba: 

zmerna; Sestavine: voda, 4 različne sorte hmelja, ječmenov slad in glukozni sirup (Birrificio 

Angelo Poretti, 2017).  
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PIVO 5 LUPOLLI (BOCK CHIARA): 
 KRANJSKA KLOBASA KUHANA V PIVU, MATEVŽ, KISLO ZELJE 
 AJDOVI KRAPI Z MASOVNIKOM 
 BUJTA REPA, OCVIRKOVA POGAČA 

 

V pivu 5 Lupolli (Bock Chiara) prevladuje hmelj Saaz. Je svetlo pivo z izrazitim in polnim 

okusom, a s pridihom grenkobe. Vsebuje 6,5 vol. % alkohola. Najbolje se poda k zelo 

aromatičnim predjedem, hladnim narezkom in k staranim sirom. Ima naslednje 

karakteristike: Vrsta piva: bock; Barvni tip: svetel; Pena: fina, kompaktna, lepa; Videz: jasen; 

Barva: intenzivno zlata; Karbonizacija: zmerna; Telo: je pivo polnega okusa; Grenkoba: 

zmerna; Sestavine: voda, 5 različnih sort hmelja, ječmenov slad in glukozni sirup (Birrificio 

Angelo Poretti, 2017).  

 

PIVO 6 LUPOLLI (BOCK ROSSA): 
 MESNE KROGLICE S ČEBULNO OMAKO IN OCVRTO ČEBULO 
 BAKALCA, IDRIJSKI ŽLIKROFI 
 ČOKOLADNA PENA S PIVOM - TU JE BILO PIVO TUDI ENA OD POMEMBNIH SESTAVIN JEDI  

 

V pivu 6 Lupolli (Bock Rossa) prevladuje hmelj Saaz. Je pivo z okusom praženega slada 

in s pridihom karamele ter sladkega korena. Vsebuje 7 vol. % alkohola. Odlično se 

kombinira s staranim sirom ter divjačino, odlično se poda tudi k čokoladnim desertom. 

Ima naslednje karakteristike: Vrsta piva: bock; Barvni tip: jantar; Pena: fina; Videz: jasen; 

Barva: intenzivna barva jantarja; Karbonizacija: srednja; Telo: strukturirano; Grenkoba: 

poudarjena; Sestavine: voda, 6 različnih sort hmelja, ječmenov slad in glukozni sirup (Birrificio 

Angelo Poretti, 2017).  

 

PENEČE PIVO 10 LUPPOLI (BIRRA CHAMPAGNE)*  
 TATAR BRANCINA FONDA Z GRANATNIM JABOLKOM IN SOLATNO KREMO 
 BAKALA NA BELO Z OCVRTO POLENTO IN OKISANO HRUŠKO 
 GIBANICA 

*Omenjeno je že bilo, da je to pivo posebnost, saj je, tako kot šampanjci, pridelan po metodi 

fermentiranja v steklenici. Posebna je tudi steklenica, ki prav tako spominja na steklenico 

penine ali pa šampanjca. Za projekt so v pivovarni Poretti namenili svetlo varianto tega piva. 

 

V pivu 10 Lupolli (Birra Champagne) je 10 različnih sort hmelja iz celega sveta. Je 

šampanjsko pivo. Vsebuje 6 vol. % alkohola. Odlično se poda k ribjim jedem in 

lupinarjem, namazom in k posebnim aperitivom. Ima naslednje karakteristike: Vrsta piva: 

specialiteta; Barvni tip: svetel Pena: lepo oprijeta; Videz: jasen; Barva: slamnato rumena; 

Sestavine: voda, 10 različnih sort hmelja, ječmenov slad in sladkor (Birrificio Angelo Poretti, 

2017).  

 

Projekt se je zaključil s četrto fazo, ki jo prikazuje slika 6, in sicer z organizacijo gostinskega 

dogodka, ki so ga študenti pod mentorstvom predavateljev in inštruktorjev pripravili v 

sodelovanju s pivovarno Poretti in podjetjem Progeniem d. o. o. 
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Slika 6: Zaključni gostinski dogodek projekta Slovenska kulinarika v družbi piv Poretti (BIC 

Ljubljana, 2016) 

 

Primeri posameznih receptur, ki so jih oblikovali študenti (jedi so prikazane na sliki 7):  

 

IDRIJSKI ŽLIKROFI Z BAKALCO  

(za 4 osebe) 

 

Idrijski žlikrofi 

Testo: 300 g moke, 2 jajci, 1 žlička olja, voda ali mleko po potrebi 

Nadev: 300 g krompirja, 40 g prekajene slanine ali zaseke, 40 g čebule, drobnjak, majaron, 

poper, sol 

 

Iz navedenih sestavin zgnetemo testo, nekoliko mehkejše kot običajno testo za rezance. 

Zgnetemo ga v hlebček, premažemo z oljem. Pokrijemo in pustimo počivati vsaj pol ure. 

Spočito testo tanko razvaljamo. Nanj v primerni razdalji polagamo kroglice nadeva. Kroglice 

zavijemo v testo, s prsti stisnemo zrak iz zavitka ter odrežemo od preostalega razvaljanega testa. 

Žlikrofe razrežemo in jih obrnemo, stisnemo robove, da dobimo ušesca, nato pa še vdolbinico, 

ki da žlikrofu značilno obliko klobuka. Nadev pripravimo iz kuhanega pretlačenega krompirja, 

ki mu dodamo prepraženo slanino in čebulo, narezan drobnjak, majaron in začimbe. Vse skupaj 

dobro premešamo in oblikujemo kroglice. 

 

Bakalca 

Sestavine: 500 g jagnječjega mesa, 120 g čebule, 15 g moke, 40 g maščobe, 120 g korenja, 

jagnječja osnova, belo vino, sol, lovor, poper, šetraj, timijan  

 

Meso zrežemo na kocke, čebulo nasekljamo, korenje naribamo. Na maščobi svetlo prepražimo 

čebulo, ji dodamo korenje in meso ter prepražimo. Prilijemo malo osnove, začinimo in dušimo. 

Ko se meso zmehča in tekočina izpari, potresemo z moko, prepražimo, ponovno zalijemo z 

osnovo in vinom ter dobro prevremo. 

Predstavitev: v globok krožnik damo bakalco, nanjo naložimo žlikrofe, potresemo z narezanim 

drobnjakom in dodamo vršičke mladega timijana. 
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SEKANICA BRANCINA FONDA Z GRANATNIM JABOLKOM IN SOLATNO 

KREMO IN SIPINO ČIPKO 

(4 osebe) 

 

Sestavine: 240 g filiranega brancina Fonda, 30 g oljčnega olja, limonin sok, granatno jabolko, 

solni cvet, pomarančno oljčno olje, kruh s sipinim črnilom, mikro rastline, solatna krema 

(kristalka, mlada špinača, oljčno olje, limonin sok, xantana) 

 

Fileju odstranimo kožo in meso narežemo na kocke. Rahlo solimo, dodamo oljčno olje in malo 

limoninega soka ter mariniramo. 

 

Solatna krema: 

Solatno, špinačo in rukolo opremo in odstranimo trše dele solate in blanširamo. Solatne liste 

takoj preložimo v ledeno vodo. Dobro odcedimo. Solato gladko zmeljemo. Med miksanjem 

dodamo oljčno olje, sol in na koncu še za noževo konico xantane (zgoščevalec). 

 

Sipina čipka:  

spečemo kruh z dodatkom sipinega črnila. Ohlajenega zmrznemo, nato ga tanko narežemo na 

salamoreznico. Z modelčkom izrežemo poljubne oblike in osušimo v pečici. 

 

Serviranje:  

Na krožnik nabrizgamo solatno kremo, dodamo tatar brancina in zrna granatnega jabolka, 

pokapljamo s pomarančnim oljčnim oljem in obložimo z mikro rastlinami. Dodamo še čipko 

sipinega kruha. 

 
 

Slika 7: Idrijski žlikrofi z bakalco (1), Sekanica brancina Fonda z granatnim jabolkom in solatno 

kremo in sipino čipko (2), Čokoladna pena s pivom Poretti – Lupolli (3) (BIC Ljubljana, 2016) 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Študenti so torej ob dobrih predpripravah, preko katerih so spoznali piva, spoznali filozofija 

podjetja Poretti, si ogledali prostore, kjer pivo nastaja in se trži, pripravili različne jedi in jih 

ustrezno kombinirali s pivi Poretti ter dobro uskladili harmonijo okusov slovenskih jedi in piv. 

V kreiranje jedi so vnesli lastne ideje glede na znanje, ki so ga imeli in nadgradili preko 

omenjenih faz. Glede na mnenja udeležencev degustacije so študenti dobro uskladili okuse in 

prejeli odlične ocene. 
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Študenti so v projektu ugotovili, da se tako tradicionalne kot tudi sodobne jedi lahko odlično 

kombinirajo tudi z okusi različnih vrst italijanskih piv Poretti. Udeleženci projekta tako 

zaključujemo, da je bila pot prava, vključenost mladih v projekt je omogočila, da so nastali novi 

produkti, in sicer v glavnem tradicionalne slovenske jedi preoblikovane s pridihom idej mladih 

v odlične kombinacije s pivi Poretti.  

 

Slednje se povsem sklada s filozofijo pivovarne Poretti, ki pravi: »Prepričani smo, da je treba 

spoštovati tradicijo, ne da bi zaustavili iskanje in eksperimentiranje. Zato je naše pivo dobro, 

a hkrati je tudi pomembno, da se ga zaužije z dobro hrano« (Birrificio Angelo Poretti, B.l.). 

Torej, skladno z omenjeno filozofijo so delovali tudi naši študenti in njihovi mentorji.  
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Povzetek 

Z uvedbo informacijske in komunikacijske tehnologije ter razvojem interneta je tudi pri učenju 

tujega jezika stroke postala aktualna komunikacija na daljavo, ki omogoča razširitev učnega 

prostora izven učilnic. Govorimo o tako imenovanem digitalnem učnem prostoru, ki je na voljo 

ves čas in vsepovsod, ki učencu omogoča takojšen dostop do informacij in gradiv ter 

komunikacijo z učiteljem, drugimi učenci in drugimi govorci ciljnega jezika. V digitalnem 

prostoru učenec gradi svoje znanje s samostojnimi dejavnostmi, z odkrivanjem in 

preizkušanjem ter razvija svoje veščine s komunikacijo, z upoštevanjem navodil in postavljenih 

rokov. Učiteljeva vloga v tem procesu je mentorstvo dijaku, podajanje navodil, nudenje pomoči 

ter posredovanje povratnih informacij in priporočil za izboljšave. Članek predstavlja nekatere 

primere dobre prakse, pri katerih dijaki s samostojnim delom v digitalnem učnem prostoru 

bogatijo svoje znanje angleškega jezika stroke ter vidno izboljšajo svoje veščine uporabe 

računalnika. Dijaki so inovativni, radi delajo samostojno ter vedno znova presenečajo z 

izvirnimi rešitvami in odličnimi učnimi dosežki. 

Ključne besede: razširjeno učno okolje, digitalni učni prostor, informacijska in 

komunikacijska tehnologija, tuji jezik stroke 

 

Abstract 

With the integration of information and communication technologies and the Internet into 

learning a technical foreign language, long-distance communication has become possible and 

the learning environment has extended out of classrooms into a digital learning space, which 

is available all the time and everywhere. It enables a student to immediately access to 

information and learning materials, and to communicate with teachers, other students, or other 

speakers of the target language. Students supplement their knowledge and develop their skills 

by discovering and testing in an extended learning environment through communication, 

adherence to instructions and deadlines, and autonomous learning. The teacher in this process 

helps as an advisor, provides feedback, and recommends improvements. This paper introduces 

some good examples of gaining knowledge of technical English and improving computer skills 

with students’ independent work in a digital learning space. Students develop innovative 

solutions and great educational achievements working autonomously. 

Keywords: extended learning environment, digital learning space, information and 

communication technologies, technical foreign language 
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1 POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA STROKE OB PODPORI 

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE  
 

 

V razvitem svetu ima informacijska in komunikacijska tehnologija pomembno vlogo na vseh 

področjih življenja, torej tudi na področju izobraževanja. Strokovni izraz informacijska in 

komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) Podgoršek (2016) opredeljuje kot splošno 

razširjen pojem, ki se uporablja v izobraževanju za vse vrste učenja ob uporabi računalnika in 

interneta. Termin je primeren tudi zato, ker poudarja komponento komunikacije pri učenju z 

računalnikom. Z razvojem interneta je postala aktualna komunikacija na daljavo, ki omogoča 

razširitev učnega prostora izven učilnic. 

 

Srednja tehniška in strokovna šola Šolskega centra Kranj izobražuje na področjih 

elektrotehnike, računalništva in mehatronike, pri katerih je uporaba računalnika danes že 

samoumevna. Pred dobrim desetletjem je kot pilotska šola uvajala nov izobraževalni program 

tehnik mehatronike. V okviru prenove srednješolskega sistema so kmalu sledili še drugi 

prenovljeni programi, ki so pri vseh predmetih predvidevali uvajanje različnih integriranih 

vsebin in vključevanje IKT. Pri pouku sta bila odtlej v ospredju učna situacija in medpredmetno 

povezovanje, pri pouku angleščine je poseben poudarek dobilo učenje jezika stroke. Poučevaje 

tujega jezika stroke je za učitelja poseben izziv, saj tako uporaba IKT kot specifika strokovnega 

besedišča zahtevata veliko inovativnosti in stalno izpopolnjevanje. 

 

Današnje generacije srednješolcev uporabljajo sodobno tehnologijo tako doma kot v dobro 

opremljenih računalniških učilnicah v šoli. Z znanjem uporabe najrazličnejših medijev 

večinoma nimajo težav in v tem marsikdaj prekašajo svoje učitelje. Tovrstno znanje dijakov je 

pogosto lahko učitelju tudi v pomoč. 

 

Angleščina je zaradi vseprisotnosti v življenju in v medijih sodobne IKT za mlade postala tako 

rekoč drugi jezik. Večina dijakov ima že ob vstopu v srednjo šolo dokaj dobro znanje (vsaj 

pogovorne) splošne angleščine, dopolniti pa morajo znanje knjižnega jezika. Potrebujejo 

pogoje za razvoj strategij pisanja, organizacije besedil in pripovedovanja ter za bogatenje 

besednega zaklada vključno z besediščem stroke v angleškem jeziku. 

 

Strinjamo se s predlogi nekaterih teoretikov (Marentič-Požarnk 2003, Istenic Starčič, 

Solomonides in Volk, 2016), naj sodobni pouk tujega jezika temelji na opravilih. V takšnem 

načinu poučevanja je učenec v središču dogajanja, zato lahko samostojno izgrajuje svoje znanje 

v procesu odkrivanja in izkušanja. 

 

Pričakovanja v zvezi z vključevanjem IKT v pouk tujega jezika so velika že od prvih idej, ki so 

se začele udejanjati pred dobrim desetletjem. V sodobni pedagoški in didaktični praksi pa je 

mogoče opaziti, da ima visoko razvita tehnologija še veliko neizkoriščenega potenciala (Gerlič, 

2011). 

 

Raziskave poučevanja tujih jezikov s podporo IKT (Survey of Schools, 2013, Podgoršek, 2016) 

kažejo, da je infrastruktura večini učiteljev tujih jezikov na voljo in da se opremljenost 

povečuje. Dijaki so uporabi IKT pri pouku načeloma naklonjeni, če v tem prepoznajo smisel. 

Ocenjujejo, da sicer pridobijo manj znanja, vendar opazijo napredek pri razvijanju bralne 

zmožnosti in strategije iskanja informacij. Učitelji, ki imajo znanje za poučevanje s podporo 

IKT (čeprav razmere za razvoj teh kompetenc niso ugodne), pogosto ne uporabljajo tehnologije 
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zaradi velikih skupin dijakov, neustrezne ali nedelujoče opreme ali neustrezne organizacije 

pouka. 

 

Razmere v praksi torej še niso naklonjene izvedbam takšnega pouka v šoli, a učenje se ne odvija 

nujno le v razredu. Učno okolje lahko razširimo s pomočjo interneta in spletnih učilnic, opravila 

in dejavnosti za pridobivanje znanja ob podpori IKT lahko dijaki izvajajo v razširjenem učnem 

prostoru izven šole. 

 

2 TRADICIONALNO IN RAZŠIRJENO UČNO OKOLJE 
 

 

Pojmovanje učnega prostora, v katerem poteka pridobivanje najrazličnejših znanj, torej tudi 

znanja tujega jezika stroke, je v tem članku enako pojmovanju teorije (Podgoršek, 2016), ki 

razlikuje med tradicionalnim učnim okoljem in razširjenim učnim okoljem.  

 

Tradicionalno učno okolje je najpogosteje učilnica, se pravi fizični prostor, v katerem poteka 

učni proces z določeno skupino učencev in učiteljem ob točno določenem času. Pouk v učilnici 

poteka ob uporabi tradicionalnih učnih pripomočkov, učbenikov in po vnaprej pripravljenem 

vsebinskem in didaktičnem načrtu. S podporo IKT in uporabo spletnih učilnic se učno okolje 

lahko razširi v digitalni prostor, ki je na voljo 24 ur na dan, in sicer povsod, kjer je na voljo 

računalnik z dostopom do interneta.  

 

Digitalni učni prostor omogoča takojšen dostop do informacij, učnih gradiv in vsebin v tujem 

jeziku, omogoča komunikacijo z učiteljem in sošolci izven pouka ter tudi komunikacijo z 

drugimi govorci ciljnega jezika.  

 

Ob razširitvi učnega okolja s pomočjo IKT se spremenijo vloge učenca in učitelja. V digitalnem 

učnem prostoru učenec gradi svoje znanje s samostojnimi dejavnostmi, z odkrivanjem in 

preizkušanjem ter razvija svoje veščine s komunikacijo, z upoštevanjem navodil in postavljenih 

rokov. Učiteljeva vloga v procesu učenja v digitalnem prostoru je mentorstvo dijaku, podajanje 

navodil, nudenje pomoči ter posredovanje povratnih informacij in priporočil za izboljšave. 

 

3 PRIDOBIVANJE ZNANJA STROKOVNE ANGLEŠČINE V 

DIGITALNEM UČNEM PROSTORU 
 

 

Poučevanje tujega jezika stroke ima nekatere specifične lastnosti in postavlja učitelja pred 

številne izzive. Možic (2012) poudarja, da znanje, pridobljeno v času šolanja, še zdaleč ni 

dovolj. Potrebna je velika zavzetost, inovativnost in stalno strokovno izpopolnjevanje učitelja, 

tako glede jezika samega kot tudi glede načinov poučevanja. Učitelj tujega jezika nima 

strokovnih znanj s posameznih področij in sam na začetku poklicne poti tudi ne razpolaga ravno 

z bogatim besediščem stroke. Vključevanje IKT in s tem širitev učnega okolja v digitalni 

prostor omogoča takojšnjo dostopnost informacij za učitelja in za dijake. 

 

Današnje generacije srednješolcev uporabljajo sodobno tehnologijo tako doma kot v dobro 

opremljenih računalniških učilnicah v šoli. Z znanjem uporabe najrazličnejših medijev 

večinoma nimajo težav in v tem marsikdaj prekašajo svoje učitelje. Tovrstno znanje dijakov je 

pogosto lahko učitelju tudi v pomoč. 
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V nadaljevanju so predstavljeni nekateri primeri dobre prakse, pri katerih dijaki s samostojnim 

delom v digitalnem učnem prostoru bogatijo svoje znanje strokovne angleščine ter vidno 

izboljšajo svoje veščine uporabe računalnika. Gre za razvijanje strategij iskanja informacij s 

pomočjo spletnih brskalnikov, znanje uporabe spletnih učilnic, veščine računalniške 

komunikacije, znanje oblikovanja besedil in tabel, priprave predstavitev ter objavljanja vsebin 

na spletnih straneh. 

 

Dejavnosti pridobivanja znanja angleškega besedišča stroke v digitalnem učnem prostoru 

predstavljajo tudi medsebojno učenje učitelja in dijakov. Rešitve in izdelki, ki jih dijaki 

predstavijo v šoli, so zelo izvirni in kakovostni ter so odlični učni dosežki na njihovem 

strokovnem področju, na področju uporabe računalniških programov in na področju aktivnega 

poznavanja strokovnega besedišča v angleščini. 

 

3.1 SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV 

 

Slovar strokovnih izrazov je večleten projekt dijakov, ki poteka v vseh letnikih srednješolskega 

izobraževanja v okviru predmeta angleščina. Ob koncu srednjega izobraževanja nastane 

digitalni slovar, ki obsega med 600 in 700 strokovnih izrazov. 

 

Cilji projekta so: dijak širi in bogati strokovni besedni zaklad v angleščini; vsak teden sproti 

povzema, kaj se je naučil pri pouku stroke; razvija pisne veščine v jeziku stroke; razvija veščine 

uporabe knjižnih in spletnih slovarjev ter uporabe IKT. 

 

Po navodilih dijaki vsak teden zberejo pet strokovnih izrazov v slovenščini, ki so jih slišali pri 

pouku strokovnih modulov ali pri praktičnem pouku. Tedenska naloga je, da zapišejo besede 

na posebej za to pripravljene strani v svojih zvezkih za angleščino. Pri zadnji uri v tednu se 

preveri, ali so zapisali besede, dodatno delo (morebitni zapisi prevodov v angleščino, 

izgovarjave ali definicije besede v angleščini) je nagrajeno. 

 

Iz zbranih strokovnih besed ob koncu redovalnega obdobja dijaki izdelajo in v spletno učilnico 

oddajo digitalni slovar, ki je ocenjen. Minimalni standard je zapis besed v abecednem redu, in 

sicer v skupinah pod posamezno črko abecede, in prevod besed v angleščino. Večja uporabnost 

in preglednost slovarja pomeni višjo oceno. Rezultat samostojnega dela dijakov so izvedbe 

njihovih izvirnih idej ter vestna in domiselna izdelava kvalitetnega slovarja. 

 

Slovar izdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Manj vešči programov MS Office se 

odločajo za obliko seznama ali tabele v programu Word, bolj izkušeni gradijo slovar kot tabelo 

v programu Excel. Dijaki, ki se ukvarjajo s programiranjem, celo sami izdelajo računalniški 

program za iskanje besed po različnih kriterijih. Eden takšnih slovarjev dijaka prvega letnika 

programa tehnik računalništva je bil pred leti razširjen v raziskovalno nalogo, ki je na Državnem 

tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije prejela zlato priznanje. Poseben je bil tudi na 

primer slovar računalniških končnic. 

 

Večjo uporabnost slovarja dijaki dosežejo z dodanimi informacijami o posamezni besedi. 

Dodajo na primer zapis izgovora (v začetku lahko zapišejo laično, kasneje poiščejo zapise 

fonetične transkripcije v spletnih slovarjih). Nekateri dijaki zapišejo definicije strokovnih 

izrazov v angleščini, dodajo slike ali povezave do slik ter povezave do zvočnih posnetkov besed 

iz spletnih virov. Nekateri izdelajo obojestranski slovar z definicijami v obeh jezikih. Slika 1 

prikazuje izsek iz slovensko-angleškega dela slovarja, ki ima na drugem listu Excelovega 

dokumenta tudi angleško-slovensko različico in vsebuje vse zgoraj navedene elemente 
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preglednega in uporabnega (že kar enciklopedičnega) slovarja strokovnih izrazov. Izdeluje ga 

dijak drugega letnika programa tehnik računalništva in je nadaljevanje slovarja, ki ga je izdelal 

v prvem letniku. 

 

 
Slika 1: Izsek iz slovarja dijaka v programu Excel 

 

Dijaki si ob opravilu izdelovanja slovarja zapomnijo veliko strokovnih izrazov v angleščini, saj 

se z vsakim izrazom večkrat srečajo. Ob tem razvijajo strategije iskanja informacij ter veščine 

rabe programov za urejanje besedil in obdelavo podatkov. Pridobivajo tudi vztrajnost in 

izkušnje pri delu na večletnem projektu ter hkrati razvijajo svojo kreativnost. Digitalni učni 

prostor uporabijo tudi za oddajo slovarja v ocenjevanje, saj ga morajo v dogovorjenem roku 

naložiti v spletno učilnico.  

 

Samostojni izdelek, slovar strokovnih izrazov dijakom ostane za vedno dostopen v digitalnem 

prostoru, tako da ni bojazni, da bi ga izgubili ali uničili. Uporabljali ga bodo lahko v šoli, 

kasneje pri študiju in v svojem poklicnem življenju.  

 

3.2 PREDSTAVITVE STROKOVNIH TEM 

 

V okviru angleščine dijaki, ki niso v zaključnem letniku, v drugem ocenjevalnem obdobju 

pripravijo računalniško podprto predstavitev v angleščini s področja svoje stroke iz dostopnih 

spletnih vsebin. Dijaki zaključnih letnikov imajo v predmetniku (z oceno v spričevalu) iz 

naslova odprtega kurikuluma tudi angleščino v stroki. Ti izdelajo predstavitvi strokovnih tem 

v angleščini v obeh redovalnih obdobjih.  

 

Cilji dejavnosti so: pridobivanje znanja besedišča stroke ob poglabljanju in pridobivanju 

novega znanja strokovnih vsebin, razvijanje govorne in pisne spretnosti v tujem jeziku stroke, 

razvijanje veščine predstavljanja strokovnih vsebin, strategij organizacije sporočila in 

izpostavljanja ključnih izrazov (ob pomoči učiteljice, npr. s Paukovo metodo, nato samostojno) 
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ter strategij iskanja informacij v spletnih virih. Naučijo se tudi povzemanja besedila in navajanja 

virov ter uporabe računalniških programov za predstavitve. 

 

V nižjih letnikih je predstavitev pet- do sedemminutna, nato se v vsakem šolskem letu podaljša 

za pet minut. Digitalno predstavitev oddajo v spletno učilnico. Teme lahko izbirajo iz 

seznamov, ki jih učiteljica angleščine pripravi v sodelovanju z učitelji strokovnih modulov in 

prakse, ali si izberejo poljubno strokovno temo. Dijaki zaključnih letnikov lahko predstavijo 

svojo zaključno nalogo ali načrt zanjo. Slika 2 prikazuje naslovno in prvo stran predstavitve 

dijaka drugega letnika programa tehnik računalništva. 

 

 
Slika 2: Naslovna in prva stran predstavitve dijaka 

 

Pri predmetu angleščina v stroki dijaki v programu Wordu pripravijo tudi povzetek svoje 

predstavitve, ki ga prav tako oddajo v spletno učilnico. Učiteljica povzetke objavi v spletni 

učilnici tako, da lahko do njih dostopajo vsi. Dijakom služijo za ponavljanje snovi, saj ob koncu 

obdobja iz predstavljenih strokovnih tem pišejo test. 

 

Nekateri dijaki predstavijo njim že znane vsebine, večina pa se odloča za raziskovanje in 

predstavitev novih tem. Pouk angleščine je zato ob poslušanju predstavitev strokovnih tem 

razgiban, zanimiv in poučen tako za dijake kot za učitelja. 

 

3.3 RAZISKOVALNO IN PROJEKTNO UČENJE 

 

Med strokovnimi vsebinami elektrotehnike, računalništva in mehatronike ter angleščino poteka 

tudi medpredmetno povezovanje, tako v tradicionalnem učnem okolju kot tudi v digitalnem 

prostoru. Gre za raziskovalno delo v digitalnem učnem okolju. Pogosto je to samoiniciativno 

in dogovorjeno sodelovanje učiteljev stroke in angleščine, ko sta pri predstavitvah v razredu 

prisotna oba učitelja (eden po urniku, drugi med prosto uro).  

 

Zanimivo je bilo na primer delo v parih dijakov tretjega letnika mehatronike, ki so v okviru 

praktičnega pouka strokovnega modula pnevmatika in hidravlika ob podpori IKT izdelali 

manjše pnevmatske ali hidravlične sisteme in nato njihovo izdelavo in delovanje predstavili 

pred sošolci s pomočjo digitalne predstavitve v angleškem jeziku. Oceno za svoje delo so dobili 

pri obeh predmetih. 

 

Posebej zanimive so tudi dejavnosti projektnega učenja. V okviru projektnega tedna učitelji 

stroke pripravijo teme in učne situacije, v katerih dijaki svoje teoretično znanje uporabijo v 

praksi. Cilj je vedno nek izdelek in vedno je vključena tudi angleščina. Kjer je izdelek 
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seminarska naloga, je obvezen povzetek v angleškem jeziku. Dijaki drugega letnika programa 

računalniški tehnik so izdelali video navodila uporabnikom za uporabo nekaterih računalniških 

programov, ki so primerna za objavo na spletnih straneh. Določene skupine so morale nalogo 

v celoti opraviti v angleškem jeziku. Izdelki in predstavitve dijakov so bili izjemni. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Tradicionalno učno okolje je učilnica, se pravi fizični prostor, v katerem poteka učni proces z 

določeno skupino učencev in učiteljem ob točno določenem času. Z uvedbo informacijske in 

komunikacijske tehnologije ter razvojem interneta je tudi pri učenju tujega jezika stroke postala 

aktualna komunikacija na daljavo, ki omogoča razširitev učnega prostora izven učilnic v tako 

imenovani digitalni učni prostor.  

 

Digitalni učni prostor kot razširjeno učno okolje je na voljo ves čas in vsepovsod ter omogoča 

učencu takojšen dostop do informacij in gradiv ter komunikacijo z učiteljem, drugimi učenci in 

drugimi govorci ciljnega jezika. V digitalnem prostoru je učenec v središču dogajanja, zato 

lahko samostojno izgrajuje svoje znanje v procesu odkrivanja in izkušanja ter razvija svoje 

veščine s komunikacijo, z upoštevanjem navodil in postavljenih rokov. Učiteljeva vloga v tem 

procesu je mentorstvo dijaku, podajanje navodil, nudenje pomoči ter posredovanje povratnih 

informacij in priporočil za izboljšave.  

 

Med primeri dobre prakse, pri katerih dijaki s samostojnim delom v digitalnem učnem prostoru 

bogatijo svoje znanje angleškega jezika stroke ter vidno izboljšajo svoje veščine uporabe 

računalnika, so izdelava digitalnega slovarja strokovnih izrazov, predstavitve strokovnih tem v 

angleškem jeziku in načrtovano medpredmetno sodelovanje med angleščino in strokovnimi 

moduli. Dijaki so inovativni ter vedno znova presenečajo z izvirnimi rešitvami in odličnimi 

učnimi dosežki na strokovnem področju, pri uporabi računalniških programov in pridobljenem 

znanju strokovne angleščine. 
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Povzetek 

V prispevku je predstavljen sistem kakovosti izobraževanja odraslih na Srednji zdravstveni šoli 

Celje, ki ga sistematično gradimo od leta 2010. Temelji na modelu za samoevalvacijo POKI: 

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, katerega je razvil Andragoški center Slovenije. 

Izhajamo iz treh temeljnih procesov kakovosti: opredeljevanja kakovosti, presojanja kakovosti 

in izboljševanja kakovosti. Presojanje kakovosti poteka s pomočjo samoevalvacije, ki jo 

opravimo na izbranem področju/področjih na podlagi opredeljenih kazalnikov kakovosti. 

Nekatere kazalnike kakovosti (zadovoljstvo udeležencev, kakovost znanja s stališča 

delodajalca, napredovanje v programu…) presojamo sistematično v določenih časovnih 

obdobjih, druge pa določimo na podlagi pripomb, pobud, vprašanj udeležencev in izvajalcev v 

izobraževanju odraslih. Rezultati samoevalvacije predstavljajo osnovo za pripravo načrta 

izboljševanja kakovosti. Predstavimo jih v letnem poročilu komisije za kakovost, prav tako pa 

jih predstavimo tudi udeležencem izobraževanja. 

Ključne besede: sistem kakovosti, izobraževanje odraslih, presojanje kakovosti, 

samoevalvacija, izboljševanje kakovosti 

 

Abstract 

This paper presents a system of quality in adult education which has been systematically 

developed since 2010 at the Secondary School for Nurses Celje. It is based on the model of self-

evaluation “OQEA Offering Quality Education to Adults”, developed by the Slovenian Institute 

for Adult Education. The starting point is represented by the three basic quality processes: 

defining, assessing and improving quality. Quality assessment is based on self-evaluation, 

which is carried out in the chosen field / fields on the basis of defined quality indicators. Some 

quality indicators (participant satisfaction, quality of knowledge from the employer's 

perspective, progress in the program ...) are assessed systematically within certain periods of 

time, while others are determined on the comments, suggestions, questions of participants and 

those of performers in adult education. The results of self-evaluation form the basis for the 

preparation of a quality improvement plan. We present them in the annual report of the Quality 

Commission, as well to the participants themselves. 

Keywords: a system of quality, adult education, quality assessment, self-evaluation, quality 

improvement 
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1 UVOD 
 

 

Na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju je v zadnjem desetletju 

opaziti pospešen razvoj. Pri tem Slovenija sledi mednarodnim smernicam in priporočilom. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh nivojih izobraževanja je umeščeno v različne 

nacionalne dokumente, prav tako je del slovenske šolske zakonodaje. V skladu z dopolnitvami 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 2008 je ena izmed 

pristojnosti ravnatelja tudi odgovornost za izvedbo samoevalvacije in pripravo letnega 

samoevalvacijskega poročila. 

 

V povezavi z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti v izobraževanju in usposabljanju ne 

moremo govoriti samo o enem modelu oziroma sistemu, ki bi bil učinkovit v različnih okoljih 

(Brejc, 2014: str. 26-29). Posledično imajo vzgojno-izobraževalni zavodi raznolike izkušnje pri 

uvajanju notranjega sistema kakovosti. Kot dobrodošla pomoč pri pridobivanju potrebnega 

znanja in veščin so se izkazala izobraževanja, usposabljanja ter sodelovanje v različnih 

razvojnih projektih.  

 

2 UVAJANJE SISTEMA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA SREDNJI 

ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE 
 

 

Na Srednji zdravstveni šoli Celje izvajamo programe izobraževanja in usposabljanja s področja 

zdravstvene nege in oskrbe ter kozmetike. V formalnih izobraževalnih programih se letno 

izobražuje približno 1050 rednih dijakov in 250 udeležencev izobraževanja odraslih. V 

neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja (tečaji, delavnice) je vsako leto vključenih še 

približno 120 udeležencev. Izvajamo tudi postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij. 

 

Z razvojem notranjega sistema kakovosti smo pričeli na področju izobraževanja mladine. 

Kmalu smo zaznali tudi potrebo po oceni stanja kakovosti storitev na področju izobraževanja 

odraslih, kjer je organizacija in izvedba izobraževanja prilagojena. Izobraževanje odraslih na 

Srednji zdravstveni šoli Celje poteka po individualnem organizacijskem modelu. Poudarek je 

na praktičnem pouku, ki je v celoti voden. Na področju izobraževanja odraslih se srečujemo z 

drugačnimi potrebami in seveda tudi ovirami, ki izhajajo iz značilnosti ciljne skupine odraslih, 

ki se ponovno vključujejo v izobraževanje. 

 

Januarja 2010 smo se na podlagi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vključili 

v projekt POKI: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je leta 1999 razvil, 

oziroma ga vsa leta kontinuirano razvija in nadgrajuje Andragoški center Slovenije ob podpori 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Model temelji 

na samoevalvaciji, vpeljevanje le-tega pa zahteva tako sodelovanje vodstva kot tudi sodelavcev, 

ki sodelujejo v izobraževanju odraslih. Tudi po koncu projekta so sodelujočim organizacijam 

na razpolago različna gradiva za usposabljanje, strokovne publikacije, prispevki, nacionalni in 

evropski dokumenti ter spletne zbirke vprašanj za pomoč pri pripravi različnih anket in 

vprašalnikov s področja kakovosti. 

Pri izvedbi samoevalvacije v okviru projekta POKI: Ponudimo odraslim kakovostno 

izobraževanje smo sledili trem temeljnim procesom kakovosti: opredeljevanju kakovosti, 
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presojanju kakovosti in izboljševanju kakovosti. Večino nalog je izvajala na novo oblikovana 

skupina za kakovost, ki jo je sestavljalo 6 članov, razen v primerih, ko se je zahtevalo 

sodelovanje celotnega andragoškega zbora. 

 

3 OPREDELJEVANJE KAKOVOSTI 
 

 

Da bi izbrali najustreznejše metode in pripomočke za merjenje kakovosti, moramo najprej 

odgovoriti na vprašanje Kaj sploh je kakovost? Pri tem se znajdemo pred ugotovitvijo, da 

enotnih meril, kaj je kakovost, ni.  

 

V projektu POKI smo k opredeljevanju kakovosti pristopili skozi proces sistematičnega 

premisleka zaposlenih o kakovosti. Kaj nam pomeni kakovost? Kakšni želimo biti? Gre za 

upoštevanje relativnega načina opredeljevanja kakovosti (Možina in sod., 2008: str. 30-34), kar 

pomeni, da ne obstaja samo ena in edina definicija dobre izobraževalne organizacije. 

»Opredelitve kakovosti v izobraževanju so namreč zelo različne in izražajo različne 

perspektive, interese in potrebe interesnih skupin, ki vstopajo v izobraževanje.« (Možina in 

sod., 2008: str. 30). 

 

Proces opredeljevanja kakovosti je potekal skozi več faz: 

 

1. Razmislek o identiteti organizacije: Pri opredeljevanju identitete organizacije smo 

razmišljali, v čem smo podobni drugim organizacijam za izobraževanje odraslih oziroma v čem 

se od drugih razlikujemo. Prav tako smo razmišljali o naših prednostih in slabostih. 

 

2. Opredeljevanje poslanstva, vizije in vrednot: Poslanstvo, vizija in vrednote predstavljajo 

opredelitev značilnosti organizacije, njenih ciljev in temeljnih načel (Možina in sod., 2012, str. 

51-52). Pri oblikovanju poslanstva smo poskušali upoštevati namen in smisel naše 

izobraževalne organizacije ter njeno identiteto. Ob oblikovanju vizije smo razmišljali, kje se 

vidimo v prihodnosti, kakšni želimo biti. Izpostavili smo tudi nekaj temeljnih vrednot, za katere 

smo ocenili, da v večji meri opišejo, kaj se nam zdi pri delu oziroma pri doseganju naših ciljev 

pomembno, pozitivno, zaželeno. Ob zaključku projekta so bili poslanstvo, vizija in vrednote, 

oblikovane za delo v izobraževanju odraslih, upoštevane pri oblikovanju enotnega poslanstva, 

vizije in vrednot celotne izobraževalne organizacije. 

 

3. Opredelitev interesnih skupin: Opravili smo tudi premislek o interesnih skupinah 

izobraževalne organizacije. Poskušali smo opredeliti tiste interesne skupine, ki so udeležene v 

naši dejavnosti in lahko vplivajo na delovanje naše izobraževalne organizacije. Gre za notranje 

(vodstvo, zaposleni, andragoški zbor, tehnično osebje…) in zunanje (udeleženci, ustanovitelj, 

delodajalci…) interesne skupine. Evidentirane interesne skupine smo analizirali z vidika 

vključenosti v procese kakovosti. 

 

4 PRESOJANJE KAKOVOSTI  
 

 

Presojanje kakovosti ne pomeni samo sistematičnega zbiranja kvalitativnih in kvantitativnih 

podatkov o določenem predmetu, pojavu ali procesu, ampak tudi njihovo vrednotenje glede na 

postavljene standarde kakovosti (Možina in sod., 2012: str. 19-20). Notranje presojanje 
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kakovosti ali samoevalvacijo bi lahko opredelili kot postopek sistematičnega samoocenjevanja 

z namenom zagotavljanja in razvijanja kakovosti organizacije.  

 

Kaj torej presojati? Kako opredeliti predmet samoevalvacije? Model POKI opredeljuje šest 

temeljnih področij kakovosti: doseganje ciljev kurikuma, izobraževalni proces, udeleženci, 

učitelji, izobraževalna organizacija in partnerji ter vodenje in upravljanje (Možina in sod., 

2004). Področja kakovosti so razdeljena na podpodročja, ta pa na kazalnike kakovosti.  

 

Prvo presojo kakovosti na podlagi analize dokumentacije in SWOT analize smo opravili na 

vseh šestih področjih kakovosti. Glede na dobljene rezultate smo izbrali eno od šestih področij, 

na katerem smo želeli nadaljevati s poglobljeno samoevalvacijo. Na izbranem področju smo 

izbrali še podpodročje in tri kazalnike kakovosti.  

 

Na podlagi izbranega področja in podpodročja ter kazalnikov kakovosti smo pripravili 

samoevalvacijski načrt. V njem smo poleg že omenjenega za vsak kazalnik kakovosti opredelili 

še standard kakovosti (kakšni želimo biti), oblikovali samoevalvacijska vprašanja (vprašanja za 

presojo kakovosti), določili subjekte (od koga bomo pridobivali podatke) ter metode (kako 

bomo zbirali podatke). 

 
Tabela 1: Primer zapisa samoevalvacijskega načrta za izbrani kazalnik kakovosti 

1. Izbrano področje kakovosti: Doseganje ciljev kurikuluma  

2. Izbrano podpodročje kakovosti: Splošna uspešnost 

3. Izbrani kazalnik kakovosti: Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika 

4. Standard kakovosti: Znanje, ki ga udeleženci pridobijo v naši izobraževalni 

organizaciji, je ustrezno z vidika delavcev in 

delodajalcev. 

5. Samoevalvacijska vprašanja:  Ali udeleženci ocenjujejo pridobljeno teoretično in 

praktično znanje kot ustrezno? 

 Ali delodajalci ocenjujejo pridobljeno znanje naših 

udeležencev kot ustrezno? 

 Ali delodajalci ocenjujejo, da je pridobljeno znanje 

primerljivo(boljše, slabše) z znanjem zaposlenih, ki 

prihajajo iz drugih šol? 

6. Subjekti:  Udeleženci v programih tehnik zdravstvene nege in 

bolničar-negovalec, ki so izobraževanje zaključili v 

šolskih letih 2006-2009. 

 Vodje kadrovskih služb oziroma glavne medicinske 

sestre v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih in 

socialno-varstvenih zavodih.  

7. Metode:  Anketa za bivše udeležence izobraževanja. 

 Anketa za delodajalce. 

 

V skladu s pripravljenim samoevalvacijskim načrtom in s pomočjo metode anketiranja smo 

zbrali želene podatke in informacije ter pripravili samoevalvacijsko poročilo. V 

samoevalvacijskem poročilu smo zajeli kratko predstavitev naše izobraževalne organizacije, 

poslanstvo, vizijo in vrednote, metodologijo in zbrane rezultate, ki smo jih interpretirali ter 

primerjali s postavljenimi standardi kakovosti. Na podlagi primerjave rezultatov in standardov 

kakovosti smo evidentirali šibke točke, torej področja, ki smo jih želeli izboljšati. 

 

Vanhoof (2011, po MacBeath 1999) poudarja, da je samoevalvacija lahko uspešna le, če ima 

učiteljski zbor do nje pozitiven odnos. Po Vanhoofu (2011) na oblikovanje pozitivnega odnosa 
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vplivajo različni dejavniki, med njimi na primer učinkovita komunikacija, spodbudni odnosi, 

sodelovalna klima, spodbujanje vključenosti vseh, pripravljenost na sistematično refleksijo, 

delovanje v smeri doseganja skupnih ciljev. Predstavitev samoevalvacijskega poročila in 

pogovor o rezultatih je torej eden izmed pomembnih korakov v presojanju kakovosti. 

Člani skupine za kakovost smo samoevalvacijsko poročilo najprej predstavili članom 

andragoškega zbora in vodstvu šole. Seznanili smo jih s potekom samoevalvacije in izpostavili 

tako dobre strani kot tudi področja, na katerih smo želeli nadaljevati s procesom izboljševanja 

kakovosti. Poročilo je bilo pozitivno sprejeto, kar nam je omogočilo, da smo odprto razpravljali 

o rezultatih in tudi že o izboljšavah, ki bi jih lahko vpeljali. V okviru razprave o 

samoevalvacijskem poročilu smo dejansko že pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti ter 

pridobili zavezo sodelavcev za sodelovanje. Samoevalvacijsko poročilo je bilo na pedagoški 

konferenci predstavljeno tudi celotnemu kolektivu, na vsakoletnem srečanju ob začetku novega 

šolskega leta pa tudi udeležencem izobraževanja. 

 

5 IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI  
 

 

Ob rezultatih samoevalvacije so podlaga za proces izboljševanja oziroma razvijanja kakovosti 

tudi oblikovani standardi kakovosti in vizija izobraževalne organizacije – kakšni želimo biti. 

 

Člani skupine za kakovost smo dogovorjene ukrepe zapisali v obliki akcijskega načrta. V njem 

smo opredelili:  

 končne ugotovitve, pomanjkljivosti, probleme; 

 načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti; 

 osebe, zadolžene za izvedbo posamezne aktivnosti; 

 časovne roke za izvedbo posamezne aktivnosti. 

 

Zaključek dvoletnega projekta POKI je bil namenjen spremljanju izvajanja načrtovanih 

ukrepov, uvedene izboljšave pa smo po določenem času tudi ovrednotili. V okviru vrednotenja 

smo ugotavljali, v kakšnem obsegu so bile načrtovane izboljšave izvedene in njihov učinek. 

Ugotovitve so pokazale, da smo večino načrtovanih aktivnosti izpeljali, vendar pa vse niso 

imele želenega učinka. Kot pozitivno se je pokazalo uvajanje dostopa do učnih gradiv v 

elektronski obliki ter uvedba sistematičnega spremljanja posameznikov, ki težje napredujejo. 

Kot primer aktivnosti, ki ni imela pričakovanega oziroma želenega učinka, pa se je izkazalo 

uvajanje dodatnih oblik pomoči – krajših predavanj iz izbranih predmetov. Pričakovanega 

zanimanja ni bilo, čeprav smo nekaj predavanj izpeljali. 

 

Na Srednji zdravstveni šoli Celje izpeljemo poglobljeno samoevalvacijo v izobraževanju 

odraslih približno vsaka tri leta, nekatere kazalnike kakovosti pa presojamo vsakoletno (na 

primer zadovoljstvo udeležencev, kakovost znanja s stališča delodajalcev, napredovanje v 

programu). 

 

6 ZAKLJUČEK 
 

 

Model POKI: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje predstavlja sistematičen pristop k 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v izobraževanju. Skozi izvajanje dogovorjenih 

aktivnosti v projektu smo pridobili ustrezno znanje, veščine in dostop do različnih pripomočkov 

ter se tako usposobili za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih.  



 

365 

 

 

 

Z udeležbo na različnih izobraževanjih in usposabljanjih svoje znanje še nadgrajujemo. V letu 

2013 smo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije sodelovali v projektu ekspertne zunanje 

evalvacije, v letu 2017 pa smo pridobili še usposobljenega svetovalca za kakovost 

izobraževanja odraslih. 

 

Sistematično skrb za kakovost oziroma vzpostavitev notranjega sistema kakovosti izkazujemo 

tudi z umeščenostjo procesov kakovosti v temeljne dokumente izobraževalne organizacije, 

vprašanja v povezavi s kakovostjo pa obravnavamo tako na pedagoških kot na andragoških 

zborih. Za celotno izobraževalno organizacijo smo uvedli enotno komisijo za kakovost. 

Kakovost v izobraževanju odraslih je tako del šolskega poročila o kakovosti. Do marca 2017 

smo bili nosilci Zelenega znaka kakovosti. Andragoški center Slovenije ga podeljuje 

izobraževalnim organizacijam, ki sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v 

izobraževanju odraslih. Vlogo za pridobitev Zelenega znaka kakovosti nameravamo ponovno 

oddati v marcu 2018, ko bomo vstopili že v tretji samoevalvacijski cikel. 

 

Ugotavljamo, da delo na področju kakovosti zahteva veliko časa, dobro organizacijo in 

sistematičen pristop. Veliko je administrativnega dela, tudi nepotrebnega, kljub temu pa 

opažamo pozitivne učinke, zato si bomo za čimboljšo kakovost naših storitev prizadevali tudi 

v prihodnje. 
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Povzetek 

Zavedamo se, da gresta izobraževanje in gospodarstvo z roko v roki, zato je pomembno, da 

razvijamo pri mladih tako inovativnost kot tudi podjetne zmožnosti. Na Srednji šoli za 

strojništvo, mehatroniko in medije že nekaj let načrtno krepimo podjetniško kulturo in 

spodbujamo inovativnost naših dijakov. Tako smo v okviru projektnega dela v stroki izdelali 

MPS-postajo ‒ napravo za izdelovanje obeskov in večnamensko avtonomno robotsko vozilo. 

Projektno učno delo želimo nadgraditi z dodano vrednostjo, zato predstavljamo novi projekt z 

naslovom Izobraževanje – servis gospodarstvu. Naš cilj je izdelati izdelek po načelih start-up 

podjetij v sodelovanju z realnim delovnim okoljem. Prava ideja je v podjetništvu ključnega 

pomena, zato s pomočjo različnih metod iščemo ideje. V nadaljevanju izdelamo poslovni načrt 

po modelu Canvas in ga preizkusimo na trgu (ujemanje problem/rešitev). Izdelamo minimalno 

sprejemljiv produkt – prototip in ga preizkusimo (ujemanje produkt/trg). Poiščemo tudi vire 

financiranja (lastni/tuji viri ali donacije). Izdelek izdelamo in ga damo na trg. Pri tem 

poskrbimo tudi za medijsko podporo – reklamiranje izdelka. 

Ključne besede: izobraževanje, gospodarstvo, podjetniška kompetenca, MPS-postaja, poslovni 

načrt Canvas, realno delovno okolje, minimalno sprejemljiv produkt 

 

Abstract 

We are aware of the fact that education goes hand in hand with the economy. Therefore, it is 

important that we encourage young people to develop their innovation and entrepreneurial 

potentials. At The Secondary School of Mechanical Engineering, Mechatronics and Media we 

have been building up the entrepreneurial culture and encouraging the innovativeness of our 

students for years. So within the course called Project Work in Profession, we have created the 

MPS-station - a device for producing pendants - and a multifunctional autonomous robotic 

vehicle. We would like to upgrade the educational project work by adding value and for that 

reason we are introducing the new project entitled Education- servis to economy. Our objective 

is to produce a product according to the principles of start-up companies in cooperation with 

the real working environment considering a new approach of developing start-ups that includes 

an idea, a prototype, internal sources, first customers, external investors and company growth. 

The right idea is crucial in entrepreneurship. For that reason, we look for ideas using different 

methods. What follows is creating a business plan according to Canvas and its testing on the 

market (agreement of the problem and the solution). We create a minimally acceptable product 

– prototype and test it (agreement of the product and the market). We also look for sources of 

funding (internal/external sources or donations). We make the product and launch it on the 

market. In doing so, we also provide for media support – the product advertising. 

Keywords: education, economy, entrepreneurial skills, MPS-station, business model Canvas, 

real working environment, minimal viable product 
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1 POSLOVNI MODEL CANVAS PO NAČELIH START-UP PODJETJA 
 

 

Podjetništvo in inovativnost sta temelja sodobne družbe, ki omogočata visoko kakovost 

življenja. Zato je pomembno, da razvijamo pri mladih tudi podjetne zmožnosti in znanja ter 

inovativnost. Ne nazadnje si prizadevamo za ustvarjalno, na znanju temelječo družbo.  

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije že nekaj let načrtno krepimo podjetniško 

kulturo in spodbujamo inovativnost naših dijakov. Tako smo v okviru projektnega dela v stroki 

izdelali MPS-postajo ‒ napravo za izdelovanje obeskov in večnamensko avtonomno robotsko 

vozilo. Projektno učno delo želimo nadgraditi z dodano vrednostjo, zato predstavljamo novi 

projekt z naslovom Izobraževanje – servis gospodarstvu. 

Naš cilj je izdelati izdelek po načelih start-up podjetij v sodelovanju z realnim delovnim 

okoljem. Pri tem upoštevamo nov pristop k izgradnji start-up podjetij, ki vključuje idejo, 

prototip, lastne vire, prve kupce, zunanje investitorje in rast podjetja. Tvegane točke start-up 

podjetja so ujemanje problem/rešitev, ujemanje produkt/trg in rast (glej sliko 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Točke tveganja start-up podjetja (http://ucilnica1415.ffa.uni-

lj.si/pluginfile.php/4853/mod_resource/content/1/Delaj_vitko.pdf) 

 

Kot izhodišče uporabimo poslovni model Canvas ali platno. To je model za lansiranje novega 

izdelka na trg. Pri tem poskušamo odgovoriti na naslednja vprašanja: kaj, komu, kako in za 

koliko. Osnovo poslovnega modela Canvas prikazuje slika 2. 

 

BMC testiramo: 
- intervju 
- raziskava 
- moram imeti 
- upravičenost 
- izvedljivost 
- dobimo MVP 

MVP testiramo: 
- demo verzije 
- prototipe 
- predstavitve 
- prednaročila 
- Crowdfunding 

IZDELEK: 
premik od 
„mislimo“ k 
„vemo“. 

Učenje,  
popravki smeri (iteracije) in 

zasuki (pivot) 

Optimizacija in rast 

http://ucilnica1415.ffa.uni-lj.si/pluginfile.php/4853/mod_resource/content/1/Delaj_vitko.pdf
http://ucilnica1415.ffa.uni-lj.si/pluginfile.php/4853/mod_resource/content/1/Delaj_vitko.pdf
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Slika 2: Struktura poslovnega modela Canvas (http://www.produktivnost.si/storitve/poslovni-

model/) 

 

Prava ideja je v podjetništvu ključnega pomena, zato s pomočjo različnih metod iščemo ideje. 

V nadaljevanju izdelamo poslovni načrt po modelu Canvas in ga preizkusimo na trgu (ujemanje 

problem/rešitev). 

 

Izdelamo minimalno sprejemljiv izdelek – prototip in ga preizkusimo (ujemanje izdelek/trg). 

Poiščemo tudi vire financiranja (lastni/tuji viri ali donacije). Izdelek izdelamo in ga damo na 

trg. Pri tem poskrbimo tudi za medijsko podporo – reklamiranje izdelka. 

  

Projekt je časovno omejen na 1 leto, v njem sodelujejo dijaki 3. letnika smeri tehnik 

mehatronike, in sicer 6 ur tedensko, ter dijaki medijskega tehnika. 

 

2 PRIMER DOBRE PRAKSE OD IDEJE DO IZDELKA 
 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili primer dobre prakse, ki vključuje vse faze 

projektnega učnega dela – od ideje do načrta izvedbe, izdelave in preizkusa prototipa.  

Dijaki so sodelovali v vseh fazah projektnega učnega dela.  

Dijaki v okviru projektnega učnega dela usvojijo oz. razvijejo naslednje kompetence: 

- obiščejo realno delovno okolje; 

- zbirajo ideje – oblikujejo skupno zamisel; 

- definirajo izdelek; 

- spoznajo in izdelajo projektno dokumentacijo; 

- usvojijo osnove strojne obdelave; 

- spoznajo avtomatizacijo proizvodnega procesa; 
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- izdelajo avtomat za izdelavo polizdelka od ideje do izdelka – izdelek naj zajema 

linearno gibanje in operacijo vrtenja; 

- izdelajo/oblikujejo prodajni prospekt; 

- predstavijo/reklamirajo izdelek; 

- poznajo temeljne pojme projektnega/timskega dela; 

- timsko delajo. 

 

Okvirni akcijski načrt je vključeval vrsto dejavnosti, rok izvedbe in odgovorne za izvedbo. Pri 

tem smo upoštevali tudi medpredmetne povezave. 

  

Ključne faze t. i akcijskega načrta za izvedbo projekta so: 

- zbiranje ideje (september–oktober), učitelj podjetništva; 

- izdelava in priprava dokumentacije (november–december), učitelji strokovnih in 

splošnoizobraževalnih predmetov; 

- izdelava in preizkus izdelka (januar–april), učitelji strokovnih predmetov; 

- predstavitev izdelka ožji in širši javnosti (maj), dijaki.  

 

2.1 PREDSTAVITEV IZDELKA: MPS-POSTAJA ‒ NAPRAVA ZA IZDELOVANJE 

OBESKOV 

 

Naš cilj je bil izdelati napravo, ki bo izdelala obesek v celoti z eno napravo. 

 

 

 

Slika 3: Naprava za izdelovanje obeska (osebni vir – dijaki, 2014) 

 

Najprej smo izdelali mehanske dele, in sicer: 

- konstrukcijo nosilnega ogrodja; 



 

370 

 

 

- osnovno ploščo; 

- stojala in nosilce za cilindre; 

- podajalno napravo; 

- transportni trak za odvajanje izdelkov; 

- deponijo za končne izdelke; 

- matrice in pestič; 

- orodje za žigosanje, vrtanje in odrezovanje. 

 
Slika 4: Mehanski deli naprave (osebni vir – dijaki, 2014) 

 

Nato smo izdelali in povezali pnevmatski del, in sicer: 

- pripravno skupino; 

- pnevmatski blok; 

- cilindre; 

- dušilke; 

- visokopretočni ventil. 
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Slika 5: Pnevmatski deli naprave (osebni vir – dijaki, 2014) 

 

Električni del je obsegal: 

- krmilnik Siemens; 

- zaslon na dotik; 

- ožičenje senzorjev in tipk. 

 

 
Slika 6: Električno ožičenje naprave (osebni vir ‒ dijaki, 2014) 

 

 

Program smo izdelovali v programu TIA portal. 
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Slika 7: Zaslon na dotik (osebni vir – dijaki, 2014) 

 

Na koncu smo napravo tudi preizkusili ter jo predstavili učiteljskemu zboru in na Forumu 

mehatronike, kjer smo osvojili tretje mesto. 

 
Slika 8: Izdelek ‒ obesek (osebni vir – dijaki, 2014) 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Izzivom 21. stoletja moramo slediti tudi vzgojno-izobraževalne organizacije, ki potrebujemo 

tako stalne izboljšave kot inovacije, s čimer gradimo temelje trajnostnega razvoja. Omenjen 

projekt je zahteval veliko sodelovanja tako med dijaki kot med učitelji. Zavedamo se, da so 

pred nami številni novi izzivi, zato želimo predstavljen projekt nadgraditi. Po vzoru start-up 

podjetja in s pomočjo poslovnega modela Canvas želimo idejo lansirati na trg. Pri tem želimo 

okrepiti sodelovanje z realnim delovnim okoljem. 
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Naš cilj je pridobiti vsaj eno podjetje za sodelovanje v vseh fazah predstavljenega projekta. 

Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem dosegli sinergijski učinek, ki lahko vodi tudi k 

poslovni odličnosti. 

V sedanjem času tako ni samo pomembno, da je izdelek kakovostno narejen, ampak je tudi 

pomembno, za kakšno ceno ga prodamo. Ne nazadnje mora biti izdelek tudi tržno zanimiv. S 

predstavljenim projektom želimo približati podjetništvo strokovnemu kadru. Dosedanja praksa 

je pokazala, da je vsako leto več zanimanja za podjetništvo. Živimo namreč v času, ko se 

moramo nenehno dokazovati, da ostanemo na trgu, zato bomo drugačen ‒ inovativen pristop k 

stroki obdržali tudi v prihodnje.  

Vzgojno-izobraževalni proces poklicnih in strokovnih šol mora odražati povezanost z realnim 

delovnim okoljem oz. s socialnimi partnerji – s potrebami na trgu dela in specifikami. 

Eden izmed najpomembnejših kazalnikov kakovosti v vzgoji in izobraževanju je 

usposobljenost dijakov za realno delovno okolje oz. zaposljivost dijakov (tudi priprava na 

študij), zato smo se odločili, da s tovrstnim projektom stopimo korak bližje h gospodarstvu. 

Seveda pričakujemo nekaj posluha tudi s strani gospodarstva. Na dolgi rok lahko tako vsi 

pridobimo nove izkušnje, ki bodo pomenile pomembno dodano vrednost tako v šolstvu kot 

gospodarstvu. 

Sodelovanje z realnim delovnim okoljem je mogoče le, če imajo v podjetju razumevanje in 

posluh za izdelek (kaj lahko naredimo). Med robne pogoje sodi tudi časovni potek izdelave 

izdelka, saj se zavedamo, da v okviru obstoječih ur, ki so namenjene projektnemu delu v stroku 

oz. izdelku, težko konkuriramo gospodarstvu.  
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KAKO SMO POSKUŠALI IZBOLJŠATI SAMOSTOJNO 

UČENJE IZDELAVE SPLETNIH STRANI – PRIMERJAVA 

REZULTATOV DVEH GENERACIJ ŠTUDENTOV  
 

HOW WE TRIED TO IMPROVE STUDENT SELF-LEARNING TO 

CREATE A WEB PAGE - COMPARISON OF RESULTS OF TWO 

GENERATIONS OF STUDENTS 
 

Dejan Cvitkovič  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 
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Povzetek 

Kako motivirati študente, da bodo sami opravili določeno nalogo, pri tem pridobili novo 

uporabno znanje in bili na koncu še zadovoljni s svojim rezultatom? Prispevek se ne osredotoča 

na motivacijski vidik, ampak na praktičnem primeru pokaže, da je študente možno pripraviti do 

tega, da brez predznanja samostojno izdelajo spletno stran. Seveda so pomembni dejavniki 

izbira platforme, ki mora biti enostavna za uporabo, navodila, ki morajo biti jasna, razumljiva 

in nedvoumna, in določena nagrada, za katero se bo študent potrudil. Na podlagi opravljene 

raziskave med 61 rednimi študenti 1. letnika programa Živilstvo in prehrana v študijskem letu 

2015/16 smo v letošnjem letu uvedli določene izboljšave. Rezultati ankete med 53 študenti 

letošnje generacije so pokazali, da so bile spremembe pretežno uspešne.  

Ključne besede: spletne strani, motivacija, WordPress, Arnes, Google 

 

Abstract 

How to motivate students to do a certain task on their own, while gaining new useful knowledge 

and at the same time be satisfied with the results? The paper does not focus on the motivational 

aspect, but by using a practical example it shows that it is possible to motivate students to create 

a web page without prior knowledge. However, some important factors have to be considered: 

the selection of the platform that must be easy to use, clear and understandable instructions, 

and a certain prize, which would motivate a student. Based on the survey of 61 regular 1st year 

students of the Food Technology and Nutrition program in the academic year 2015/16, we have 

this year introduced some improvements. The results of the survey among 53 students from the 

current academic year showed that the changes were largely successful. 

Keywords: web page, motivation, WordPress, Arnes, Google  
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1 UVOD  
 

 

Pri predmetu Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) je del ur predmeta 

namenjen seminarju (6 ur). V preteklosti smo v sklopu tega dela predmeta predelali snov 

elektronskih predstavitev. V prvem delu (v obliki predavanja) smo študente seznanili s 

prednostmi elektronskih predstavitev in si pogledali splošna pravila pri izvedbi predstavitev. V 

nadaljevanju smo prikazali uporabo dveh aplikacij, namenjenih elektronskim predstavitvam: 

Microsoft PowerPoint in Prezi (www.prezi.com, 6. 6. 2017). Drugi del je bil namenjen 

samostojnemu delu študentov, kjer so v parih izdelali poljubno predstavitev na temo s 

strokovnega področja v poljubni aplikaciji. Na koncu so predstavitev izvedli pred prisotnimi 

študenti. Za svoje delo so lahko pridobili do 6 bonus točk. Udeležba na seminarju je bila pogoj 

za opravljanje izpita s kolokviji. 

 

V lanskem študijskem letu sem se odločil, da bom ta del predmeta prenovil, saj se je v preteklih 

letih pokazalo, da študenti obravnavano snov poznajo že iz srednje šole. Ker se poslovanje (ali 

vsaj del poslovanja) vse bolj seli na svetovni splet, sem se odločil, da študentom omogočim 

pridobitev znanj in spretnosti izdelave spletnih strani. Na ta način bi si v prihodnosti lahko sami 

izdelali spletno predstavitev (za svoje podjetje) in za to ne bi potrebovali zunanjih izvajalcev in 

s tem povezanih stroškov. Po pregledu različnih spletnih storitev, ki omogočajo enostavno 

izdelavo spletnih strani, sem izbral platformo WordPress (https://wordpress.com/, 6. 6. 2017), 

saj je zelo razširjena in zmogljiva, a hkrati dovolj enostavna za uporabo. Poleg tega Arnes 

svojim uporabnikom že nekaj časa omogoča izdelavo poljubnega števila spletnih strani na 

platformi v storitvi Arnes Splet (www.splet.arnes.si, 6. 6. 2017), ki je v celoti poslovenjena in 

brezplačna za uporabo, zato je bila odločitev še toliko lažja. 

 

Pogoj za uporabo storitve je uporabniško ime in geslo v federaciji Arnes, kar naši študenti že 

uporabljajo, saj na Zavodu BIC Ljubljana uporabljamo Arnesovo storitev AAI 

(https://aai.arnes.si/, 6. 6. 2017). Ta omogoča dostop do različnih storitev z enotnim 

uporabniškim imenom in geslom. Pri nas ga študenti uporabljajo za dostop do spletnih učilnic 

in lokalno prijavo v računalnike (zaposleni pa poleg tega tudi za dostop do elektronske pošte, 

intraneta in dokumentnega sistema), hkrati pa tudi za uporabo Office 365 (https://o365.arnes.si/, 

6. 6. 2017).  

 

2 IZVEDBA 
 

 

Ker sem želel, da bi študenti sami prišli do cilja – namesto da skupaj klikamo in uniformiramo 

spletne strani – sem se odločil za drugačen pristop. Pri tem sem izhajal iz domneve, da se bodo 

študentje veliko več naučili, če bodo do cilja prišli sami. 

 

Aktivno učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira in pri katerem učenec 

samostojno išče in vrednoti informacije, bo verjetneje dalo trajnejše rezultate (Marentič 

Požarnik, B., 2000, str. 13–14). Študenti na ta način ne bodo pridobili faktografskih znanj, ki 

bodo uporabna samo krajši čas, ampak se bodo naučili iskanja informacij, kar jim bo prišlo prav 

skozi celotno življenje in v različnih situacijah.  

 

Pripravil sem ohlapna navodila z minimalnimi zahtevami, ki jih je spletna stran morala 

vsebovati, in bližnjicami do nekaterih ukazov. Izbor teme, oblikovanje, menije ipd. sem v celoti 

http://www.prezi.com/
https://wordpress.com/
http://www.splet.arnes.si/
https://aai.arnes.si/
https://o365.arnes.si/
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prepustil njihovemu kreativnemu razmišljanju. Določil sem rok, do katerega mora biti spletna 

stran pripravljena za pregled in ocenjevanje (približno mesec dni). Kot pomoč sem jim 

priporočil iskalnik Google, s čimer sem jih želel spodbuditi za samostojno reševanje 

problemov. Poleg tega sem odprl tudi forum v spletni učilnici, kjer so lahko zastavili vprašanja. 

Pri tem sem jih skušal spodbuditi, da bi si pomagali med seboj, kar se je delno uresničilo. Na 

forumu sta se v prvem letu pojavili samo dve vprašanji, na enega so odgovorili študenti sami, 

na drugega pa očitno niso znali odgovoriti in sem zato odgovoril sam. V drugem letu ni bilo na 

forumu nobenega vprašanja. Poleg tega me je nekaj študentov prosilo za pomoč v živo po vajah. 

Število teh študentov je bilo v obeh letih majhno (okoli pet). Študentom sem bil na voljo v času 

govorilnih ur in po vajah (kolikor je to dopuščal čas). 

  

Študenti imajo pri predmetu SIS možnost opravljanja izpita z dvema kolokvijema, pri čemer je 

pogoj (poleg prisotnosti na vajah in predavanjih) izdelana spletna strani. Obljubil sem jim tudi 

nagrado v obliki bonus točk, a jim nisem povedal, koliko točk bodo za opravljeno nalogo prejeli.  

 

Na Sliki 1 je prikazan primer izdelane spletne strani študentke. 

 

 
Slika 1: Primer izdelane spletne strani študentke (http://zdrave-slascice.splet.arnes.si/category/zdrave-

slascice/) 

 

3 REZULTATI 
 

 

Izdelana spletna stran je bila šele prvi (resda največji) korak do cilja. URL spletne strani so 

zapisali v vnaprej pripravljeno Googlovo preglednico. Po končanem roku za izdelavo spletnih 

strani so imeli študenti teden dni časa, da so po vnaprej določenem sistemu pregledali spletne 

strani sošolcev – vsak je pregledal stran pred njim vpisanega sošolca. Pri pregledu so morali 

biti pozorni na minimalne zahteve, podane v navodilih. Svoje opombe so zapisali v ustrezen 

stolpec v Googlovo preglednico. 

 

http://zdrave-slascice.splet.arnes.si/category/zdrave-slascice/
http://zdrave-slascice.splet.arnes.si/category/zdrave-slascice/
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Po opravljeni nalogi smo skupaj pregledali in ocenili spletne strani. Najboljše spletne strani po 

mojem izboru sem nagradil z dodatnimi petimi bonus točkami. V vsaki skupini pri vajah sem 

dodatno nagradil najboljše spletne strani po izboru študentov. Tega sem se lotil tako, da sem 

pripravil spletni obrazec za glasovanje z navedenimi spletnimi stranmi članov posamezne 

skupine. Vsak študent je nato s seznama strani svoje skupine izbral največ tri spletne strani, ki 

so mu bile najbolj všeč. Avtorji teh so dobili pet bonus točk. Po opravljeni nalogi sem študente 

prosil, da izpolnijo kratek vprašalnik, s katerim sem želel dobiti podrobnejši vpogled v njihovo 

delo in razmišljanje. Anketa je bila sestavljena iz 13 vprašanj zaprtega tipa in 4 vprašanj 

odprtega tipa, med katerimi je bilo zadnje namenjeno izboru treh najboljših spletnih strani po 

njihovem mnenju. Pri vprašanjih zaprtega tipa so podane trditve ocenjevali s 5-stopenjsko 

lestvico med 1 in 5, pri čemer je 1 pomenilo popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno 

strinjanje. Pri odprtih vprašanjih me je zanimalo, kje so imeli največ težav in kaj predlagajo za 

bodoče. Zadnje vsebinsko vprašanje je bilo namenjeno kakršnemu koli mnenju v povezavi s 

predmetom (predavanji, vajami in seminarjem).  

 

3.1 PRVA GENERACIJA ŠTUDENTOV 

 

Do roka je spletno stran po navodilih izdelalo 61 študentov. Med 63 aktivnimi študenti, ki so 

izpolnjevali pogoje za pristop k izpitu (zadostna prisotnost na vajah), to znese 97 % študentov, 

kar je bilo glede na zahtevnost naloge veliko več od pričakovanj. Povprečne ocene posameznih 

trditev obeh generacij so prikazane na Grafikonu 1. 

 

 
Grafikon 1: Povprečne ocene za posamezne trditve obeh generacij študentov (lasten) 

 

Na splošno lahko ocenim, da so bili študenti prve generacije s tovrstno aktivnostjo zadovoljni, 

saj so jo zelo pozitivno ocenili. Najvišjo povprečno oceno je dobila trditev “Nagrada za izdelano 

spletno stran je primerna” – 4,02. Poleg tega je bila to ena izmed treh trditev z modusom 5. To 

si lahko razlagamo na dva načina: po eni strani so si očitno zelo želeli opravljati izpit s kolokviji, 

po drugi strani pa jih dodatne bonus točke (ker niso vedeli, koliko jih bodo dobili) pri tem niso 

toliko motivirale. Hkrati je trditev, da se brez bonus točk tega ne bi lotili, v povprečju najnižje 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Navodila so bila razumljiva.

Za delo sem porabil/-a veliko časa.

Dodatna pomoč mi je bila vedno na voljo.

Pri izdelavi sem imel/-a težave.

Z veseljem bi se udeležil/-a podobnega spletnega…

Želim si izvedeti več o izdelavi spletnih strani.

Spletno učenje bi morali uvesti pri več predmetih.

Na ta način (samoizobraževanje) sem se veliko naučil/-a.

Sam/-a se nikoli ne bi lotil/-a izdelave spletne strani.

Spletno stran sem izdelal/-a predvsem zaradi bonus…

Spletno stran sem izdelal/-a predvsem zaradi…

Če ne bi bilo bonus točk, se tega ne bi lotil/-a.

Nagrada za izdelano spletno stran je primerna.

2016 2017
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ovrednotena – 2,62. Tudi trditev, da je bilo možno opravljati izpit s kolokviji, je bila v povprečju 

visoko ocenjena (3,55).  

 

Zelo pozitivno sta bili ocenjeni trditvi, da jim je bila dodatna pomoč vedno na voljo (3,83) in 

da so se na takšen način veliko naučili (3,73). Pri prvi trditvi so si bili tudi najbolj enotni, saj je 

bil tu standardni odklon najnižji (0,90). Predvsem pozitivno ocenjena druga trditev mi je 

potrdila, da je bil izbrani način izvedbe seminarja ustrezen. Da so za delo porabili veliko časa 

(3,86), je bilo pričakovano, saj so se morali sami spopasti z veliko novimi stvarmi, ki jih prej 

niso poznali.  

 

Trditev, da so bila navodila razumljiva, je bila ocenjena s povprečno oceno 3,72, kar pomeni, 

da je bila večina študentov z njimi zadovoljna, zagotovo pa bi lahko bila še boljša. Sami se te 

naloge očitno ne bi lotili, ker so trditev ocenili s povprečno oceno 3,47. Poleg tega so v 

povprečju s samo izdelavo imeli nekaj težav (3,84). Pri ostalih trditvah so bila mnenja bolj 

deljena, saj so bile povprečne ocene med 2,92 in 3,34. 

 

Študenti so bili najmanj enotni pri trditvi, da se sami nikoli ne bi lotili izdelave spletne strani, 

saj je ta trditev imela najvišji standardni odklon (1,33), kar je pričakovano, saj so študenti zelo 

različni: nekatere tovrstne stvari zanimajo, druge ne. 

 

Pri odprtih vprašanjih sem dobil podrobnejši vpogled v težave, ki so jih imeli študenti pri 

izdelavi spletnih strani. Izkazalo se je, da jih je največ imelo težave pri ustvarjanju galerije, kar 

je bila dodatna aktivnost, ki ni bila obvezna. Veliko jih je izrazilo željo, da bi bilo za prihodnje 

izvedbe dobro, če bi skupaj na vajah naredili en primer oz. bi šli skupaj skozi glavne točke, da 

bi se potem na svojem primeru lažje znašli. Po drugi strani je bilo približno enako število tistih, 

ki so izjavili, da ne bi spremenili ničesar.  

 

3.2 DRUGA GENERACIJA ŠTUDENTOV 

 

Na podlagi lanskoletnih izkušenj in predvsem odgovorov študentov sem v letošnjem študijskem 

letu minimalno popravil navodila (da so bila bolj nedvoumna), odstranil neobvezne naloge (kot 

na primer ustvarjanje galerije, s katero je prejšnja generacija imela veliko težav) in študentom 

na vajah pokazal, kako v spletno stran vstavijo video, saj so lani s tem imeli kar nekaj težav. 

 

Do roka je v letošnjem študijskem letu spletno stran po navodilih izdelalo 53 študentov. Na prvi 

pogled manj kot lani, vendar je bilo letos manjše število aktivnih študentov. Ugotovim lahko, 

da so vsi aktivni študenti (53) izdelali spletno stran, kar predstavlja 100 % generacije.  

 

Rezultati pri anketi se od prejšnje generacije niso bistveno razlikovali. V primerjavi z letom 

prej so bile največje spremembe pri vprašanju o primernosti nagrade za izdelano spletno stran, 

kjer je bila letošnja ocena nižja za 0,38 (9% sprememba v povprečni oceni). Po drugi strani pa 

je letošnja generacija navedla, da se za izdelavo spletne strani ni odločila primarno zaradi bonus 

točk oz. da se naloge brez bonus točk ne bi lotili (sprememba s prejšnjo generacijo za 7 %).  

 

Predvsem sem bil vesel rezultata pri vprašanju o razumljivosti navodil, saj so jih letos ocenili s 

povprečno oceno 3,87, kar je glede na povprečje prejšnje generacije za 4 % višja povprečna 

ocena. 
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Za razliko od lanske generacije je letošnja najbolje ocenila trditev, da so se na ta način 

(samoizobraževanje) veliko naučili (3,91), in tudi standardni odklon (0,9) pri tej trditvi je bil 

najmanjši med vsemi (tudi v primerjavi z lansko anketo). 

 

Pri odprtih vprašanjih so letos izpostavili podobne težave kot lani, predvsem pa sem opazil, da 

so imeli težave pri izbiri teme, ki s tehničnega vidika ni zahtevna naloga. Mogoče si to lahko 

razložim kot posledico njihove vneme, ker so si resnično želeli narediti lepo spletno stran, 

vendar jim ponujene predloge tega niso omogočale ali pa so jim omogočale premalo 

fleksibilnosti pri samem urejanju. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Odziv obeh generacij študentov je bil nad mojimi pričakovanji – še posebej, če upoštevam 

dejstvo, da se je z izdelavo spletne strani spopadla celotna letošnja generacija. Tudi sami 

študenti so v anketi pritrdili domnevi, da je takšno učenje dobro za njih same, saj so pridobili 

uporabno znanje, do katerega so se morali dokopati sami. In ravno slednje je bil moj primarni 

cilj: naučiti študente, da lahko sami, s pomočjo sodobne IKT in predvsem svetovnega spleta, 

kot izjemnega vira informacij, pridobijo znanje, ki ga potrebujejo, da opravijo določeno nalogo. 

Posodobljena navodila prve izvedbe so bila bolje sprejeta v drugi generaciji študentov. Pozitivni 

odzivi študentov, njihove lično izdelane spletne strani in predvsem novo pridobljeno znanje so 

dejavniki, ki me že drugo leto zapored prepričujejo, da je bila odločitev o tovrstni izvedbi 

seminarja pravilna. Hkrati so to tudi zadostni razlogi, da bom s takšno izvedbo nadaljeval tudi 

v prihodnje – seveda z manjšimi prilagoditvami. 
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Povzetek 

Pri oblikovanju sistema vrednot mladih ima pomembno vlogo vzgojno-izobraževalno delo. 

Kodeks sožitja Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je 

rezultat večletnega načrtnega prizadevanja naše šole razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture 

in dobrega počutja tako dijakov kot učiteljev in staršev. Pripravo kodeksa sožitja, tj. etičnega 

kodeksa naše šole, smo zasnovali kot celoleten projekt v šolskem letu 2012/2013 v okviru 

skupine za kakovost, pri njegovem nastajanju pa je sodeloval učiteljski zbor, dijaška skupnost 

in starši. Vse naše učilnice so opremljene z »zlatimi pravili«, krajšo različico kodeksa, ki nas 

opozarjajo na pomen ohranjanja vrednot. Pravila Kodeksa sožitja nam pomagajo pri 

ohranjanju in navezovanju stikov ter nas usmerjajo k odgovornosti, medsebojnemu 

spoštovanju, miroljubnemu sožitju in predanosti dobremu. Implementacija Kodeksa sožitja: 

promocijsko gradivo – zvezek Kodeks sožitja, projektni dnevi, simboličen podpis listine, ki nas 

zavezuje k spoštovanju pravil vsako leto na slavnostni prireditvi, natečaj za kratki film, 

mednarodni projekt, tematske razredne ure … Govoriti o vrednotah je brez pomena, če jih ne 

znamo živeti, ključnega pomena za uspeh pa je načrtno in neprestano delo z mladimi. 

Ključne besede: kodeks, sožitje, vrednote, vzgoja in izobraževanje, pravila, implementacija 

 

Abstract 

Education plays an important part in designing the value system of the youth. The Coexistence 

code of the Secondary school of Mechanical Engineering, Mechatronics and Media is the result 

of several years’ planned effort of our school to develop high level of cooperative culture and 

well-being of students as well as teachers and parents. 

The beginning of the Coexistence code was designed as a whole-year project in the school year 

2012/2013 within the group of quality. Teachers, students’ union and parents participated 

during its development. There are “golden rules” framed in every single classroom, which 

remind us of the meaning of values. The rules of the Coexistence Code help us preserve and 

establish contacts, guide us to responsibility, mutual respect, peaceful coexistence and devotion 

to the good. Implementation of the Coexistence Code: promotion material – the Coexistence 

Code notebook, project days, an event of symbolically signing the document, bonding us to 

respect the rules, short film competition, international project, themed class lessons … Talking 

about values has no meaning without knowing how to live them and the key to success is the 

intentional and permanent work with the youth. 

Keywords: code, coexistence, values, education, rules, implementation 
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1 UVOD 
 

 

Dobri medosebni odnosi so temelj za kakovostno delo. Kakovost pa je odlika naše šole. 

Medsebojni odnosi v šoli predstavljajo skladnost delovanja deležnikov: učiteljev, dijakov in 

staršev, zaupanje vodstvu in pripadnost organizaciji. Hkrati omogočajo ustvarjanje pozitivne 

klime in oblikovanje kulture, ki zagotavlja uspešno doseganje ciljev. To ne velja samo za 

odnose med učitelji, ampak tudi za odnose med dijaki ter med dijaki in učitelji. Vsi si želimo 

biti spoštovani, vključeni in slišani. Želimo zaupati in pripadati. Dobre rezultate lahko učitelji 

in dijaki dosegamo, če svoje šolsko okolje zaznavamo kot ustrezno in spodbujajoče. Tudi v 

šolah se dogaja individualizacija, vse bolj se izgubljajo vezi, ki krepijo sodelovanje in 

spodbujajo uresničevanje skupnih interesov. Vloge v šoli so jasne, dobro pa je, da imamo jasna 

skupna izhodišča, ko vstopamo v odnose, saj nas odzivi lahko presenetijo ali razočarajo, če 

pričakovanja niso eksplicitno izražena. Zavedamo se, da je medsebojna komunikacija izjemno 

pomembna za dobro opravljeno delo, predvsem v šoli, saj skrb za posameznega učenca ne more 

in ne sme biti skrb posameznika. Sodelovanje nastane, ko poskušajo zaposleni s skupnimi 

napori in medsebojno pomočjo doseči cilje, za katere so vsi enako zainteresirani. Sodelovanje 

temelji na zaupanju, odkritosti in zavzetosti za reševanje konfliktov (Mesner-Andolšek, 1995: 

str. 78).  

 

2 IZHODIŠČA 
 

 

Osnovno poslanstvo šole in šolstva sta vzgoja in izobraževanje. Ti dve dejavnosti sta neločljivo 

povezani: kdor vzgaja, tudi izobražuje, kdor izobražuje, tudi vzgaja. Temeljni predpostavki 

kakovostnega delovanja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov sta etika in pravo. Med 

njima mora obstajati ustrezno sorazmerje, njun pomen pa je izjemno velik: otroci in mladostniki 

zavestno ali nezavedno ponotranjijo vplive etičnega in pravnega okolja, ki jih obkroža in 

prežema v šoli (Cerar, 2011: str. 17).  

Področje šolstva je nedvomno eno najpomembnejših področij družbenega življenja. Za 

kakovosten razvoj družbe je izjemnega pomena, da so razmerja med akterji, ki delujejo in se 

srečujejo v okviru šolskega polja (učitelji, otroci, starši, predstavniki lokalnih in državnih 

organov itd.), urejena tako, da omogočajo uresničevanje šolskega poslanstva ter hkrati ustrezno 

sporazumevanje in preprečevanje ter razreševanje sporov med navedenimi akterji (Cerar, 2011: 

str. 18). 

Napisana pravila ali formalne norme določajo zakoni, pravilniki, pravila … Ti sodijo v področje 

prava. Nenapisana pravila ali neformalne norme (področje etike) pa se oblikujejo spontano v 

vsakdanjem življenju (v družini, prijateljski skupini, na delovnem mestu …). Med nenapisana 

pravila sodijo dogovori, bonton in moralna pravila – določajo, kdaj je neko dejanje dobro ali 

slabo. Kršitve formalnih pravil v šoli sankcioniramo z vzgojnimi ukrepi. Kazni za kršitev 

neformalnih pravil so lahko graja, izražanje nenaklonjenosti, preziranje, izogibanje, grožnja … 

Kodeks je zakonik, zbirka zakonov, navadno družbeno priznan in uveljavljen sistem načel, 

predpisov: moralni kodeks, kodeks zdravniške etike … 

Poenostavljeno lahko rečemo, da so vrednote pojmi, ki jih visoko cenimo in h katerim si 

prizadevamo; torej so vrednote vsi pojavi, ki so po našem mnenju dobri, pravilni in zaželeni 

(pogum, zvestoba, predanost, svoboda, delavnost, pripadnost itd.). Seveda je to, katere vrednote 

postavljamo više in katere niže, različno od posameznika do posameznika, saj si vsakdo ustvari 

svojo lastno lestvico vrednot. O vrednotah govorimo kot o normativnih vodilih, ki usmerjajo 

naše doživljanje, mišljenje in delovanje. Te usmeritve niso zelo jasno izražene. Pri večini jih 
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zaznavamo kot nejasno, razpršeno množico notranjih usmeritev v vsakdanjem delovanju, 

medosebnih odnosih, opredelitvi socialnih vlog, ključnih odločitvah in izbirah (Ule, 2015: str. 

90).  

Osebni in družbeni sistemi življenjskih usmeritev (vrednote) niso nujno usklajene. Na Srednjo 

šolo za strojništvo, mehatroniko in medije se vsako leto vpisuje več kot 200 novincev, ki 

prihajajo iz različnih okolij, z različnimi izkušnjami in vrednotami. Pogosto rečemo, da je šola 

gostiteljica, dijaki pa so gostje, zato je prav, da jim povemo, kakšno je želeno oz. pričakovano 

vedenje in kako si predstavljamo kakovostno sobivanje na šoli. Na šoli si že več let načrtno 

prizadevamo pripraviti dobra izhodišča za oblikovanje kakovostnega procesa učenja in 

poučevanja, ki bo pripravil dijake na zapleten svet tako, da bodo sposobni strokovnega, hitrega 

in ustvarjalnega odziva v novem delovnem okolju. Kakovost je torej tisto področje, ki mu na 

naši šoli že več let načrtno namenjamo precej pozornosti. Gojimo vrednote, kot so: strokovnost 

in profesionalnost, poštenost, kakovost, odgovornost, samostojnost, doslednost, drugačnost, 

strpnost, prijaznost, partnerstvo, inovativnost in pripadnost. 

 

Leta 2009 je skupina za kakovost na naši šoli želela preveriti oceno staršev, kako nam na naši 

šoli uspeva dosegati cilj biti ugledna, kakovostna in mladim prijazna šola. Na podlagi analize 

odgovorov smo ugotovili, da večina staršev meni, da je naša šola dobra šola, na kateri se njihov 

otrok počuti varnega in sprejetega, kljub temu, da starše skrbi naraščajoče psihično in fizično 

nasilje med vrstniki. Rezultati analize vprašalnika so bili zelo spodbudni, saj je bila večina 

staršev zadovoljna z našim delom, dobili pa smo tudi dobre predloge glede ustvarjanja še boljših 

odnosov med učitelji in dijaki, ki so nas usmerili tudi v aktivnosti za pripravo kodeksa sožitja. 

 

Kodeks sožitja – moralni/etični kodeks naše šole se osredotoča na različne odnose: učitelj ‒ 

učitelj, učitelj ‒ dijak – učitelj in dijak – dijak ter dijak – starši. Pravila obnašanja so v kodeksu 

oblikovana tako, da nam pomagajo pri navezovanju in ohranjanju stikov ter nas usmerjajo k 

medsebojnemu spoštovanju, miroljubnemu sožitju in predanosti dobremu.  

 

3 NASTAJANJE KODEKSA SOŽITJA 
 

 

Kodeks sožitja Srednje šole za strojništvo, mahatroniko in medije je rezultat večletnega 

načrtnega prizadevanja naše šole razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture in dobrega počutja 

tako dijakov kot učiteljev in staršev. Pripravo kodeksa sožitja, tj. etičnega kodeksa naše šole, 

smo zasnovali kot celoletni projekt v šolskem letu 2012/2013 v okviru skupine za kakovost, v 

katerega smo vključili dijake, starše in učitelje.  

Dejavnosti projekta smo skrbno načrtovali in izvajali skozi vse šolsko leto, toda hitro smo 

ugotovili, da smo si zastavili velik zalogaj. Pri pripravi osnutka so sodelovali tako učitelji kot 

predstavniki oddelčnih skupnosti. Starši so bili kodeksu zelo naklonjeni, vendar so imeli 

pomisleke, ko gre za odnos dijak – starši. Prve smernice smo zasnovali v okviru skupine za 

kakovost novembra 2012. Na strokovnem spopolnjevanju našega učiteljskega zbora smo 

pripravili koncept kodeksa in prve vsebinske obrise. Skupina za kakovost je pripravila navodila 

za razredno uro, na kateri so dijaki v vsakem oddelku poiskali svoje vrednote. Razredniki so 

dijakom zastavili vprašanja, vezana na miroljubno sožitje/dobro počutje v šoli, oz. zbrali vtise 

o tem: kaj nam je pomembno – vrednote in kaj nas moti. Iz nabora vrednot so določili 5 vrednot, 

ki naj bi spremljale oddelek skozi srednješolska leta. Vrednote so zapisali in jih posredovali 

komisiji. V nadaljevanju navajam nabor vrednot, ki so jih posredovali razredniki za svoje 

oddelke: 

 spoštovanje (drug drugega) (20 x) 

 medsebojna pomoč/sodelovanje (10 x) 
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 spoštovanje (dogovorov) (7 x) 

 strpnost (6 x) 

 prijateljstvo (5 x) 

 sprejemanje odgovornosti (5 x) 

 iskrenost (5 x) 

 

Zanimivo je, da je bil nabor teh vrednot precej usklajen z naborom, ki smo ga oblikovali učitelji. 

Edina vrednota, ki je pri dijakih ni bilo zaslediti, je bila sprejemanje drugačnosti, ki so jo učitelji 

postavili na podobno visoko mesto, kot ga ima v sodobni slovenski družbi nasploh.  

Decembra 2012 smo o vrednotah, ki so jih izpostavili oddelki, in o kodeksu spregovorili na 

skupnosti dijakov in z njihovim sodelovanjem kodeks vsebinsko obogatili. Dijake smo tudi 

vprašali, ali se jim zdi poimenovanje »kodeks sožitja« ustrezno. Kljub razmišljanju o 

izvirnejšem poimenovanju se je nazadnje to poimenovanje zdelo tako dijakom kot učiteljem 

najprimernejše. 

Januarja 2013 smo predstavili osnutek kodeksa tudi svetu staršev, februarja 2013 pa dijakom 

in učiteljem naše šole. Tako je nastal predlog, ki smo ga aprila 2013 s pomočjo predstavnikov 

dijakov in ožje projektne skupine vsebinsko izpopolnili, maja 2013 pa tudi poskrbeli za 

oblikovni del. Junija 2013 so dijaki na razrednih urah svoje učilnice opremili z »zlatimi pravili«, 

tj. krajšo različica našega kodeksa, ki nas bo spremljala in opozarjala tudi na pomen ohranjanja 

vrednot. Prireditev, na kateri so kodeks slovesno podpisali dijaki, učitelji in ravnatelj je bila 

septembra 2014. 

Kodeks sožitja je razdeljen v tri sklope, ki podrobneje opredeljujejo različne odnose: učitelj ‒ 

učitelj, učitelj ‒ dijak – učitelj in dijak – dijak. Oblikovan je v dveh različicah, in sicer kot: 

obsežnejši dokument, ki je objavljen na šolski spletni strani, in zlata pravila ‒ nekakšnih 10 

zapovedi za miroljubno sožitje, ki bodo v vsaki učilnici, kabinetu … 

 

Z L A T A P R A V I L A  

1. Spoštujemo sebe in druge. 

2. Smo strpni in sprejemamo drugačnost. 

3. Spoštujemo dogovore. 

4. Smo pošteni in iskreni. 

5. Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje. 

6. Zavračamo vse oblike besednega in nebesednega nasilja. 

7. Upoštevamo pravila bontona.  

o  Pozdravljamo se. 

o  Uporabljamo besede prosim, hvala, oprosti. 

8. Prizadevamo si kakovostno opraviti svoje delo. 

9. Po svojih močeh prispevamo k ugledu šole. 

10. Širimo pozitivno energijo. 

11. Iščimo dodatne izzive, ki nas plemenitijo. 

4 IMPLEMENTACIJA KODEKSA SOŽITJA 
 

 

Z namenom dvigniti sodelovalno kulturo med dijaki in učitelji ter omogočiti dijakom prvih 

letnikov lažji prehod iz osnovne v srednjo šolo smo septembra 2013 izvedli tridnevno projektno 

učno delo z naslovom Na srednji šoli je kul. Za dijake prvih letnikov poklicno-tehniškega 

izobraževanja pa smo izvedli dvodnevni projekt s poudarkom na motivaciji. Tako priprava in 
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izvedba sicer že tradicionalnih projektov, ki sta postala del kurikula interesnih dejavnosti, sta 

zahtevali precej energije, da smo ju uspeli kar najbolj povezali z rdečo nitjo ‒ kodeksom sožitja. 

 

V okviru projekta Kodeks sožitja smo septembra 2013 za dijake, učitelje in starše pripravili 

slavnostno prireditev na Starem gradu, na kateri smo simbolično podpisali listino, ki nas je 

zavezala k spoštovanju pravil kodeksa. Na prireditvi smo predstavili tudi Zlato knjigo, v katero 

smo vpisali 14 najboljših dijakov naše šole – zlate maturante in odlične ves čas šolanja.  

Septembra 2013 smo pripravili promocijsko gradivo za dijake –»zvezek Kodeks sožitja«. 

Izvedli smo tudi dve tematski razredni uri – »zlata pravila kodeksa« (september 2013) in 

spoštovanje (april 2014), katerih cilje je bil implementirati prvo pravilo Kodeksa sožitja v 

prakso – v vsakdanje življenje. S predstavniki oddelčnih skupnosti pa smo aprila 2014 izvedli 

delavnico, na kateri smo se pogovarjali o spoštovanju, ki je temelj za dobre medosebne odnose. 

 

Aprila 2014 so dijaki programa medijski tehnik izvedli dvodnevni projekt z naslovom Kodeks 

sožitja ‒ izdelali so plakate, risbe, animacije, posneli videe in fotografije, napise za promocijsko 

gradivo, stripe … in pripravili razstavo svojih izdelkov. Aprila 2014 smo tudi razpisali natečaj 

za scenarij za kratki igrani ali igrano-dokumentarni film na temo Kodeks sožitja. Junija 2014 

smo razglasili zmagovalca natečaja. V šolskem letu 2014/2015 so dijaki medijske smeri v 

okviru projektnega dela v stroki posneli film po nagrajenem scenariju. Premierno smo si 

ogledali nastali kratki film z naslovom Prečrtam jutri.  

 

Pripravili smo načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso. Izvedli smo 

tudi dve tematski razredni uri – septembra 2014 s poudarkom na vrednotah, kot sta spoštovanje 

in bonton, pogovarjali smo se tudi o pomenu postavljanja ciljev, aprila 2015 pa smo postavili v 

ospredje odgovorne medosebne odnose – s poudarkom na solidarnosti 

in tovarištvu. 

 

Kodeks sožitja je od septembra do decembra 2015 povezoval dijake in učitelje treh partnerskih 

šol v okviru mednarodnega projekta. Na zaključni prireditvi, ki smo jo izvedli na naši šoli 

decembra 2015, smo predstavili projektne rezultate. Pripravili smo tudi animacijo, ki nas bo 

opozarjala na pomen ohranjanja vrednot v življenju. Čut za sočloveka smo pokazali z 

raznovrstnimi dejavnostmi v sodelovanju s skupnostjo dijakov. Načrtno smo izvedli tudi dve 

tematski razredni uri – septembra 2015 smo govorili o bontonu, marca 2016 pa o redu in 

disciplini. Posebno pozornost smo namenili prav zboljšanju reda in discipline na šoli.  

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Z uresničitvijo načrta vzgojnih dejavnosti si vsako šolsko leto prizadevamo, da postane Kodeks 

sožitja vodilo našega življenja. Želimo si, da bi ostala naša šola prostor, kjer se kali in krepi 

ustvarjalni duh, razvija kritičnost, sprejema drugačnost … Za uresničitev tega cilja pa se 

moramo potruditi vsi, dijaki, starši in učitelji – vsak po svojih najboljših močeh. Zavedamo se, 

da brez načrtnega in prizadevnega dela z dijaki in učitelji, pa tudi s starši, ni mogoče ohraniti 

trajnosti sprememb, zato bomo z implementacijo kodeksa nadaljevali tudi v naslednjih šolskih 

letih s ciljem, da kodeks sožitja postane del našega vsakdanjika. 

 

Vsakoleten simboličen podpis listine na slavnostni prireditvi nas bo zavezal k spoštovanju 

pravil kodeksa. Prav tako bomo novince vsako leto septembra v okviru projekta Na srednji šoli 

je kul uvedli v Kodeks sožitja in jim podarili »zvezek Kodeks sožitja«. Govoriti o vrednotah je 

brez pomena, če jih ne znamo živeti, ključnega pomena za uspeh pa je načrtno in neprestano 
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delo z mladimi. Verjamemo, da nam Kodeks sožitja in njegovo vrednotenje omogoča še veliko 

izzivov pri delu z mladimi in učitelji. 
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Povzetek 

Referat se nanaša na predstavitev projekta Moje podjetje, ki ga v Sloveniji izvaja Zavod za 

spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM) in je del mednarodnega projekta Junior Achievement, 

v okviru katerega dijaki ustanavljajo dijaška podjetja. Dijaki, ki se prostovoljno odločijo za 

sodelovanje v projektu, spoznavajo vse stopnje poslovanja podjetja, od ustanovitve, do 

njegovega zaprtja. O svojih izkušnjah pišejo v poslovnem poročilu, ki vsebuje vsebinski in 

finančni del ter pridobljene izkušnje, ki so največja nagrada celotnega programa. Pomemben 

del projekta je vsakoletna zaključna prireditev oz. sejem dijaških podjetij. To je hkrati 

tekmovanje za priznanja v več kategorijah. V referatu bom predstavila zgodovinski pregled 

razvoja projekta Moje podjetje in potek programa. Na kratko bom predstavila tudi dijaška 

podjetja, ki so nastala na BIC Ljubljana, Živilski šoli ter mnenje mentorjev in dijakov o 

projektu. Ob zaključku referata bom predstavila še kritičen pogled na odnos države Slovenije 

do tega projekta, saj bi morala poleg šol in gospodarstva biti zanj zainteresirana tudi država. 

Ključne besede: dijaško podjetje, Moje podjetje, podjetništvo, ustvarjalnost, inovativnost 

 

Abstract 

The conference paper presents the project ‘Moje podjetje’ carried out by the Slovenian Institute 

for the Encouragement of Youth Entrepreneurship, and is a part of the international project 

'Junior Achievement', which helps students open their own businesses. The project runs on a 

voluntary basis. Students who opt in, get acquainted with all the levels of running a business 

from its foundation to its closure. The experience is then presented in the business report that 

contains a content and a financial part. The experience acquired throughout the project 

represents the highest reward. An important part of the programme is the final event, namely 

the presentation of student businesses, which takes place every year. This is a competition for 

recognition in various categories. The article presents the history of the project 'Moje podjetje', 

the course of the project itself, a brief presentation of the student enterprises started at 

Biotechnical Educational Centre Ljubljana, School of Food Processing, and students’ and 

mentors’ opinion about the project. At the end, I will cast a critical eye to the attitude that the 

State of Slovenia has shown towards the project. It is not only the local schools and businesses’ 

role to promote such programmes, but the State should take an active part in encouraging youth 

entrepreneurship as well. 

Keywords: student company, My Business, entrepreneurship, creativity, being innovative 
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1 UVOD  
 

 

Za uspešno opravljanje poklica in večje možnosti za samozaposlitev so izredno pomembne 

podjetniške izkušnje, ki jih dijaki pridobijo v času šolanja. Pridobivanje takšnih izkušenj 

omogoča projekt Moje podjetje, ki ga v Sloveniji organizira Zavod za spodbujanje podjetnosti 

mladih in je del mednarodnega projekta Junior achivement. 

V letu 2013/14 je projekt potekal kot pilotni program na 6 slovenskih srednjih šolah. V šolskem 

letu 2014/15 je projekt izvajalo že 17 srednjih šol v Sloveniji. Dijaki teh šol so pod vodstvom 

mentorjev učiteljev in mentorjev podjetnikov ustanovili 24 dijaških podjetij. Njihovo število 

vsako leto narašča. 

BIC Ljubljana ŽŠ se je v projekt vključila v šolskem letu 2014/ 15. Ustanovili smo podjetje 

Jazon d. d., v katerem je sodelovalo 6 dijakov programa SPI z mentoricama Mirjam Gorenc in 

Mojco Smerajec. V šolskem letu 2015/16 smo ustanovili 4 dijaška podjetja:  

- Jazon Mega d. d., v katerem je sodelovalo 5 dijakov z mentoricama Mirjam Gorenc 

in Mojco Smerajec, (program SPI, pek); 

- 10 REA d. d., v katerem je sodelovalo 10 dijakov z mentoricama Mirjam Gorenc in 

Alenko Sedlar Špehar, (program SSI, naravovarstveni tehnik); 

- Marmeladka d. d., v katerem je sodelovalo 10 dijakov z mentoricama Mirjam Gorenc 

in Mileno Hrovat, (program SSI, živilski tehnik); 

- Čebelica d. d., v katerem sta sodelovala 2 dijaka z mentoricama Mirjam Gorenc in 

Mileno Hrovat, (program PTI, živilski tehnik); 

Tudi v šolskem letu 2016/17 je bilo veliko zanimanje za ustanovitev dijaških podjetij. Spet smo 

ustanovili 4 dijaška podjetja: 

- PIKA POKA d. d., v katerem je sodelovalo 12 dijakov z mentoricama Mirjam 

Gorenc in Mojco Smerajec, (program SPI, pek, slaščičar); 

- BUM likerji d. d., v katerem je sodelovalo 11 dijakov z mentoricama Mirjam Gorenc 

in Mileno Hrovat, (program SSI, živilski tehnik); 

- Čokoladka d. d., v katerem je sodelovalo 5 dijakinj z mentoricama Mirjam Gorenc in 

Mileno Hrovat, (program PTI, živilski tehnik); 

- PIKA d. d., v katerem so sodelovali 3 dijaki z mentoricama Mirjam Gorenc in 

Alenko Sedlar Špehar, (program SSI, naravovarstveni tehnik). 

Program je za dijake izredno koristen, saj zahteva njihovo samostojno delo, sprejemanje 

odločitev in odgovornosti, medsebojno sodelovanje in tudi soočanje s finančnimi posledicami 

njihovih odločitev. Dijaki morajo pokazati veliko vztrajnosti, dviga pa se jim tudi občutek 

samozavesti. 

 

2 PREDSTAVITEV PROJEKTA MOJE PODJETJE 
 

 

2.1 ORGANIZACIJA JUNIOR ACHIEVEMENT 

 

Ustanova Junior achievement (JA) je bila ustanovljena leta 1919 v Springfieldu, v zvezni državi 

Massachusetts. Po drugi svetovni vojni je organizacija začela delovati tudi v drugih državah. 

Do zgodnjih sedemdesetih let preteklega stoletja je JA izvajal le Company program, ki ga pri 

nas poznamo pod imenom Moje podjetje. V okviru tega programa so dijaki ustanavljali 

podjetja, prodajali delnice, proizvajali svoj izdelek in ga tržili. Kasneje se je organizacija 
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usmerila tudi na delo z osnovnošolci in študenti ter razširila svojo ponudbo programov. Danes 

je JA največja svetovna organizacija, ki se ukvarja s poučevanjem podjetništva, osebnih financ 

in osebnega razvoja. Svojo glavno pisarno ima v Coloradu in zaposluje 1500 ljudi. Vsebuje 

programe, ki tečejo med rednim poukom in v obliki krožkov. JA programi mladim pomagajo 

razumeti priložnosti. Podpirajo jih učitelji in priznani lokalni podjetniki prostovoljci, ki mladim 

svetujejo iz lastnih izkušenj. Vsebine JA programov vsako leto dosežejo 10 milijonov mladih 

v več kot 100 državah, vodi pa jih 450.000 podjetnikov prostovoljcev. 

 

Junior Achievement–Young enterprise (YA–YE) Europe je evropski regionalni operativni 

center, v okviru JA Worldwide s sedežem v Bruslju. Njegov cilj je navdušiti in pripraviti mlade 

za uspešno sodelovanje v svetovnem gospodarstvu. JA–YE Europe zagotavlja največ 

programov izobraževanja o podjetništvu. Ustanovili so ga podjetja, institucije, skladi ter 

posamezniki. Njegova naloga je združevanje javnega in privatnega sektorja. Njegov namen je 

predstaviti izkušnje, ki bodo mladim koristile pri uspešnem nastopanju na svetovnem trgu. 

Vključuje 3,5 milijona mladih v 40 evropskih državah. 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo je program JA–YE priznal za 

»najboljšo prakso v izobraževanju za podjetništvo«. 

 

2.2 PROGRAM MOJE PODJETJE 

 

V programu se udeleženci naučijo, kako koncept poslovne ideje prenesti v realnost. Oblikujejo 

svoje dijaško podjetje in v podjetju tudi delajo. Izvolijo člane upravnega odbora, zberejo 

osnovni kapital in tržijo svoje izdelke oz. storitve, ki so jih izbrali na osnovi predhodne 

raziskave trga. Ob zaključku programa delničarjem predstavijo poročilo o poslovanju in 

zaključni račun podjetja. 

Udeleženci programa pridobivajo izkušnje, ki razvijajo njihove spretnosti, kot so delo v skupini, 

vodenje, predstavljanje, načrtovanje, finančno poslovanje in nadzor, ter jim pomagajo 

sprejemati odgovornost za uspeh podjetja. 

Program podpirajo prostovoljci – svetovalci iz poslovnega sveta, ki so na voljo za usmerjanje 

in mentorstvo podjetjem. Program YA–YE je Evropska komisija za podjetništvo proglasila za 

»najboljšo prakso v izobraževanju za podjetništvo«. 

Mnogi diplomanti programa imajo kasneje izredno uspešno kariero kot samostojni podjetniki 

oz. vodje podjetij. Zaposlovalci zelo pozitivno gledajo na udeležence programa. 

Nekdanji udeleženci programa s področja celotne Evrope tvorijo mrežo JA–YE Europe. Čeprav 

izhajajo iz različnih kulturnih okolij z različnimi vrednotami, imajo iste cilje: 

- razvijati se in se učiti z vključevanjem v JA–YE; 

- pomagati lokalnim JA–YE organizatorjem; 

- spodbujati in usmerjati udeležence programa; 

- povezovati šole s poklicnim življenjem; 

- organizirati globalne projekte v sodelovanju z drugimi organizatorji JA-YE Alumni 

- širiti JA–YE mrežo in jo podpirati s človeškimi viri in izkušnjami. 
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3 PREDSTAVITEV DIJAŠKIH PODJETIJ NA BIC LJUBLJANA, 

ŽIVILSKA ŠOLA 
 

 

Odkar na BIC Ljubljana, Živilski šoli sodelujemo v projektu Moje podjetje, je bilo 

ustanovljenih kar 9 dijaških podjetij s 64 dijaki. Podjetje Jazon d.d. je v šolskem letu 2014/15 

v kategoriji za najboljšo predstavitev na odru zasedlo drugo mesto. V šolskem letu 2015/16 sta 

podjetji 10 REA d.d. (v kategoriji za najbolje prodajani izdelek oziroma storitev) in 

Marmeladka d. d. ( v kategoriji za najboljše poročilo) osvojili tretje mesto.  

Podrobneje bom predstavila dijaška podjetja, ki so bila ustanovljena v šolskem letu 2016/17. 

 

- Podjetje Bum likerji d.d.  

Dijaki so se odločali med različnimi živilskimi izdelki, na podlagi raziskave trga pa so se 

odločili za izdelovanje likerjev štirih različnih okusov in sicer pomaranče, limone, čokolade 

in vanilije. Prva uspešna prodaja na šolskem bazarju jih je spodbudila za nadaljnjo 

proizvodnjo in prodajo. Poslovni izid je bil odličen. Na sejmu je bilo podjetje nagrajeno v 

dveh kategorijah - doseglo je 2. mesto za najbolje prodajani izdelek in 3. mesto za najboljše 

poročilo. 

- Podjetje Čokoladka d.d. 

Dijakinje bodo po poklicu slaščičarke, zato so se preizkusile v izdelavi čokoladnih rezin. 

Recept so spreminjale, da so dobile kakovostne izdelke, ki so jih ustrezno embalirale. Prva 

uspešna prodaja je bila na šolskem bazarju. Prodajale so tudi na informativnem dnevu ter 

uresničile svoja pričakovanja. 

- Podjetje Pika d.d.  

V podjetju so začeli z izdelavo novoletnih voščilnic. Prejemnik voščilnice je s 

povezovanjem pik sam izdelal novoletni motiv. Uspešno so prodajali na novoletnem 

bazarju. Pozneje so ponudbo razširili z novimi miselnimi reševankami ter jih zbrali v 

prisrčni knjižici. Z njo so želeli navdušiti stare in mlade naj namesto pametnih telefonov 

ponovno uporabljajo kratkočasnik v papirnati obliki. 

- Podjetje Pika poka d. d.  

Dijaki so preizkusili več receptur in prišli do optimalne. Oblikovali so pikapolonico iz testa. 

Uporabljali so le kakovostne naravne surovine. Poskusne izdelke so senzorično ocenjevali 

drugi dijaki Živilske šole. Njihove pripombe so podjetniki upoštevali pri oblikovanju 

končnega izdelka. Veliko truda so vložili v izdelavo obešanke – deklaracije in informacije 

potrošniku. Izdelali so inovativen, privlačno pakiran izdelek, ki je bil zanimiv za kupce. 

Načrtovali so več izdelav in prodaj, vendar načrtov zaradi šolskih obveznosti niso v celoti 

uresničili. 
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Slika 1: Pika d. d. 

 

 
Slika 2: BUM likerji d. d. 

 

 
Slika 3: Pikapoka d. d. 

 

 
Slika 4: Čokoladka d. d. 

 

4 MNENJA MENTORJEV IN DIJAKOV 
 

 

Projekt Moje podjetje stimulativno vpliva na razvoj dijakovih sposobnosti in spodbuja k 

samozaposljivosti, kar je pri naših dijakih, ki končujejo poklicno šolo, izredno pomembno. Naši 

dijaki vstopajo na trg dela z izkušnjami o fazah poslovnega procesa in delovanju podjetništva 

na sploh.  

Mentorji spodbujamo mlade k odločitvi za sodelovanje v projektu Moje podjetje, zato imamo 

v novem šolskem letu vizijo vključiti čim več interesentov in ustanoviti še večje število dijaških 

podjetij. 

 

Mentorice: Mirjam Gorenc, Milena Hrovat, Alenka Sedlar Špehar, Mojca Smerajec 

 

 

Mnenje mladih podjetnikov o projektu Moje podjetje 
 

V dijaškem podjetju Bum likerji, ki smo ga ustanovili navdušeni dijaki BIC Ljubljana, Živilska 

šola, smer živilsko prehranski tehnik, menimo, da je ta projekt, ki ga organizira Zavod za 

spodbujanje podjetnosti mladih, najboljše, kar lahko dobimo mladi, ki končujemo srednješolsko 

izobraževanje na poklicnih šolah, za vstop v svet zaposlovanja in podjetništva. V tem projektu 

smo se naučili ogromno novih stvari, kot so: izdelava poslovnega načrta in finančnega poročila, 



 

391 

 

 

organiziranost, sprejemanje odgovornosti, soočanje z novimi izzivi in nalogami. 

Najpomembnejše pa je delati in živeti s timom in ohranjati timski duh. Spoznali smo, da se z 

reševanjem problemov vedno nekaj novega naučimo ter s tem uresničimo svoje cilje, če vanje 

verjamemo. Seveda pa se zahvaljujemo tudi naši mentorici Mirjam Gorenc ter drugim 

mentorjem saj vemo, da nam brez njih ne bi uspelo tako uspešno izpeljati projekta Moje 

podjetje. Hvaležni smo vsem organizatorjem projekta, da smo bili lahko del tega in smo dobili 

še eno izkušnjo več za nadaljnje življenje. Upamo, da bodo organizatorji tudi v prihodnje 

nadaljevali s tem projektom. Menimo, da je potrebno v Sloveniji bolj podpirati ideje mladih, če 

želimo, da se bo družba razvijala in stremela k dobrim idejam in boljši prihodnosti mladih na 

trgu dela. 

 

Rok Treven in podjetniki dijaških podjetij 

 

 
Slika 5: Mentorice dijaških podjetij na BIC Ljubljana 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Slovenija se je, tako kot ostale članice EU, kot odgovor na veliko brezposelnost zavezala 

spodbujati podjetništvo med mladimi. Vendar kljub velikim finančnim sredstvom, ki so temu 

namenjena, ne obravnava vseh programov enako. Velika finančna sredstva namenja vsebinam 

programov, ki jih izvajajo organizacije javnega pomena ( Center za poklicno izobraževanje, 

Zavod RS za šolstvo …) s pomočjo zunanjih izvajalcev. Sredstva za izvajanje podobnih vsebin 

razdeljuje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Spirit. 

Šolam ponudijo sredstva za izvajanje podjetniških vsebin, ki jih vodijo zunanji izvajalci, ki so 

se pred tem udeležili izobraževalnih vikendov javne agencije Spirit. 

Vsebine programa Moje podjetje država ne podpira, čeprav vsebuje vse faze podjetniških 

vsebin, ki pa jih država parcialno podpira skozi druge programe. Menim, da tako celovitega in 

zahtevnega programa za področje podjetnosti in podjetništva v Sloveniji ni. Edino področje, 

kjer je Zavodu za spodbujanje podjetnosti mladih uspelo enkrat pridobiti podporo države iz 

Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, je bila delna povrnitev stroškov udeležbe 



 

392 

 

 

najboljšega slovenskega dijaškega podjetja na Evropskem sejmu dijaških podjetij, kjer se 

predstavijo najboljša dijaška podjetja iz 40 držav. 

Zapleta se tudi pri finančnem poslovanju dijaških podjetij. Med leti 2004 in 2007 je program 

Moje podjetje imel » dovoljenje« Finančne uprave RS za poslovanje s pravim denarjem, brez 

finančnih obveznosti do države. Davek je dajal v dobrodelne namene. Po trenutnem mnenju 

FURS-a bi dijaška podjetja morala odvesti del sredstev v državno blagajno, čeprav gre za učni 

proces in podjetja niso vpisana v sodni register in register AJPES. Zavod za spodbujanje 

podjetnosti mladih skupaj s Finančno upravo RS že dve leti išče ustrezno rešitev, žal pa do nje 

še vedno ni prišlo. 

 

 
Slika 6: Predstavitev dijaških podjetij na šolskem bazarju 
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Povzetek 

Anksioznost je normalna reakcija na stres in je lahko v nekaterih situacijah pozitivna. Opozarja 

nas na morebitno nevarnost in nas pripravi, da smo bolj pozorni. Anksiozna motnja se razlikuje 

od same anksizonosti v tem, da ne gre za normalno nervozo, ampak vsebuje pretirani strah. 

Strah je lahko pretiran in povzroči, da se ljudje izogibajo določenim (za njih stresnim) 

situacijam (nakupovanje, služba, šola ali osebni odnosi). 

Z razumevanjem delovanja možganov se tudi anksiozna motnja vse bolj zdravi z vedenjsko 

kognitivno terapijo in vse manj z zdravili. S prepoznavanjem mehanizmov delovanja anksiozne 

motnje se vedno bolj razvijajo tudi tehnike premagovanja in uspešnega zdravljenja te motnje. 

Trenutno najuspešnejše tehnike vsebujejo: učenje fokusa in tehnik preusmerjanja misli, 

sprejemanje, razumevanje čustev, čuječnost … 

Prispevek opisuje konkretne tehnike in pomoč dijakom z anksiozno motnjo. 

Ključne besede: anksiozna motnja, delo z dijaki, zdravljenje anksiozne motnje. 

 

Abstract 

Anxiety is a normal reaction to stress and can be positive in some situations. It reminds us of 

the possible dangers and prepare us to be more attentive. Anxiety disorder is different from 

normal anxiety in the fact that it is not a normal nervousness but contains excessive fear. The 

fear may be exaggerated and cause that people with anxiety disorder to avoid certain (for them 

stressful) situations (shopping, job, school or personal relationships). 

By understanding brain function, anxiety disorder is successfully treated with cognitive 

behavioral therapy and less with drugs. By identifying the mechanism of action of anxiety 

disorder is also increasingly developing techniques to overcome and successfull treat this 

disorder. Currently, the most successful techniques include: Learning Focus diversion 

techniques and thoughts, Acceptance, understanding emotions, Mindfulness… 

This paper describes concrete techniques and help students with anxiety disorder. 

Keywords: anxiety disorders, work with students, treating anxiety disorder. 
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1 OPREDELITEV ANKSIOZNE MOTNJE  
 

 

Anksioznost je normalna reakcija na stres in je lahko v nekaterih situacijah pozitivna. Opozarja 

nas na morebitno nevarnost in nas pripravi, da smo bolj pozorni. Anksiozna motnja se razlikuje 

od same anksizonosti v tem, da ne gre za normalno nervozo, ampak vsebuje pretirani strah. 

Strah je lahko pretiran in povzroči, da se ljudje izogibajo stresnim situacijam (nakupovanje, 

služba, šola ali osebni odnosi). 

Poznamo več tipov anksiozne motnje (opredelitev motnje po DSM-V), in sicer: 

 

     1.1 generalizirana anksiozna motnja 
 

Generalizirana anksiozna motnja vključuje stalni, vsakodnevni, pretirani strah, ki je prisoten 

tudi ob običajnih dnevnih aktivnostih. Strah lahko spremljajo tudi simptomi, kot so: slabša 

koncentracija, mišična napetost, nemir, težave s spanjem. Velikokrat so skrbi povezane z 

vsakodnevnimi obveznostmi, kot so služba, šola, zdravje družine ali manjša opravila, npr. 

sestanki, popravilo avtomobila, nakupovanje, druženje. 

Vzrok za razvoj anksioznega mišljenje se v terapiji izkazuje v prepričanju, da nimamo vpliva 

na to, kaj se bo v prihodnosti zgodilo (občutek ne-varnosti); v občutku strahu pred tem, da je 

svet nevaren, da nas ogrožajo drugi ljudje (da moramo biti ves čas »na preži«); v občutku, da 

se ne moremo svobodno odločati, in v prepričanju, da moramo biti v vseh stvareh popolni; 

 

      1.2 socialna anksioznost 

 

Ljudje s socialno anksioznostjo so pretirano zaskrbljeni, da bodo osramočeni, ponižani, 

zavrnjeni ali da jih bodo ljudje gledali zviška v socialnih odnosih. Ljudje s to motnjo se bodo 

poskušali izogniti takim situacijam oz. bodo nanje odreagirali s pretirano anksioznostjo. 

Najpogostejši primeri so: ekstremen strah pred nastopanjem, spoznavanjem novih ljudi ali 

hranjenjem in pitjem v javnosti. 

Pri socialni anksioznosti sta močno izražena strah in odvisnost od mnenja drugih. Močno je 

prisotna skrb, kaj bodo rekli drugi (o videzu, oblačilih, vedenju, govoru …). Prisotno je tudi 

močno prepričanje, da drugi vedo bolje kot oni sami, zato mnenja ne izražajo, oz. ga izražajo 

zadnji (vedenjski vzorec: bodi tiho, drugi bolje vedo kot ti, počakaj, kaj bodo rekli oni …). 

Ljudje s socialno anksioznostjo so močno prepričani, da ljudje in odnosi niso varni, zato so 

nezaupljivi in težko prosijo ali sprejmejo pomoč; 

 

      1.3 separacijska anksioznost 

 

Ljudje s separacijsko anksioznostjo so pretirano anksiozni ob fizični (ali namišljeni) ločitvi od 

tistih, na katere so tesno navezani. Občutek strahu je nad tem, kar bi bilo za osebo določene 

starosti primerno in povzroča težave pri normalnem funkcioniranju. Oseba s separacijsko 

anksioznostjo je ves čas pretirano zaskrbljena, da bi izgubila osebo, ki mu je blizu. Oseba lahko 

zaradi tega strahu zavrača odhode od doma ali celo spanje. 

V odnosih se to izraža v pretirani, patološki navezanosti na drugo osebo. Ljudje zato ostajajo v 

patoloških odnosih, znotraj katerih skušajo nadomestiti primanjkljaj občutka varnosti, ki ga niso 

pridobili v otroštvu. 

Trudijo se s pretiranim ugajanjem drugim. Opravljajo dela za druge, tudi tuje ljudi, da bi dobili 

priznanje, da so dobri, vredni ljubezni, in se s tem ubranili občutka, da jih bodo drugi ljudje 

zapustili; 



 

396 

 

 

       1.4 panična motnja 

 

Panična motnja se razvije kot posledica naučenega anksioznega mišljenja ali kot del 

postravmatskega sindroma, vedno pa je povezana z nevarnim ali ambivalentnim slogom 

navezanosti.  

Do prvega paničnega napada pogosto pride nenadoma. Zaradi dalj časa trajajočega stresa se 

poruši hormonsko ravnovesje v možganih. Povečani stresni hormon (kortizol) in zmanjšani za 

dobro počutje potrebni hormoni (seratonin, dopamin, oksitocin, endorfin ...) povzročita pretiran 

odziv amigdale. Pretirani odziv amigdale (pradavninski del možganov, ki je zadolžen za 

prvinske obrambne mehanizme, in sicer boj, beg, umik) pa preprečuje dobro povezavo s 

prefrontalnim korteksom (miselnimi deli možganov). 

Značilni simptomi panične motnje so povezani s hudimi napadi strahu, ki lahko trajajo tudi do 

30 min.  

Posameznim napadom sledi vsaj mesec dni trajajoč strah, povezan s ponovitvijo napada ali z 

njegovimi posledicami. 

Pogostost napadov in njihova intenzivnost utegneta nihati; lahko se pojavljajo večkrat na dan 

ali manj kot enkrat na mesec. 

 

Ob napadu se pojavljajo vsaj štirje psihološki in telesni simptomi: 

-palpitacije (hiter srčni utrip), 

-zadihanost, občutek pomanjkanja zraka, 

-znojenje, 

-tresavica, slabost, temnenje pred očmi, 

-vrtoglavica, omotičnost, lahko kratkotrajna izguba zavesti, 

-bolečina, stiskanje v prsih, občutek dušenja, 

-otrplost udov, mravljinci, 

-navali vročine ali mraza, 

-slabost v želodcu, bolečine v trebuhu, prebavne motnje, 

-strah pred smrtjo (zaradi odpovedi srca), 

-strah pred izgubo nadzora in norostjo, 

-občutek disociacije. 

 

Ker so simptomi paničnega napada zares neprijetni in si jih posameznik težko razlaga kot samo 

»motnjo«, se vzroke za simptome večinoma išče v fizioloških vzrokih. Prav je, da posameznik 

opravi preventivne preglede zato, da se izključijo možne fiziološke okvare ali bolezni. 

Ljudje, ki so doživeli izkušnjo intenzivnejšega paničnega napada, postanejo pretirano 

zaskrbljeni in previdni, ter se utegnejo izogibati številnim dejavnostim, o katerih menijo, da bi 

lahko sprožile panični napad, kar motnjo vzdržuje in onemogoča njeno zdravljenje. 

Tehnike zdravljenja panične motnje se lahko zaradi njihove kompleksnosti uporabijo za vse 

tipe anksiozne motnje. Prav tako je v terapiji zaznati, da je pri dijakih s panično motnjo zaznati 

kombinacijo vseh tipov anksiozne motnje. V začetku zdravljenja paničnih napadov (akutna 

faza) se lahko uporabljajo anksiolitiki. Antidepresivi za zdravljenje panične motnje (če je dijak 

v psihoterapiji) niso priporočljivi. 
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2 PREDSTAVITEV PRIMERA NIKA (izmišljeno ime) 
 

 

Deklici so diagnosticirali anksiozno (panično), depresivno motnjo, motnjo hranjenja, obstaja 

sum na psihozo. 

 

Stil navezanosti je na podlagi vprašalnika pokazal večjo stopnjo anksiozno ambivalentnega stila 

navezanosti. Mama je po dekličinem pripovedovanju vsiljiva, nepredvidljiva, ne razume, samo 

obljublja. Nika ji je zaupala, da ima težave, a ni bilo pričakovanega (podpornega) odziva. 

 

2.1 KRATEK OPIS TERAPEVTSKEGA SVETOVANJA IN POMEMBNE TOČKE V 

PROCESU 

 

16-letna deklica je vpisana v 2. letnik in pri praktičnem pouku so se pojavile vedenjske motnje 

in nezainteresiranost za delo. Učiteljica praktičnega pouka jo s privolitvijo deklice pripelje do 

mene. Nika pove, da ji je praktični pouk »brez veze«, da se ne počuti dobro v razredu, da ji gre 

učiteljica »na živce«, da jo ves čas priganja, ona pa tega ne zmore. Pove, da razmišlja o 

prenehanju šolanja oz. prepisu na drugo šolo, čeprav jo tudi tista smer ne zanima. 

Pove tudi, da ima med poukom velikokrat panični napad, zato pogosto odhaja od pouka. 

Panične napade skuša premagovati z aplikacijami na telefonu – preusmeritev pozornosti 

(uporaba facebooka, pregled pošte). Ker je telefon med poukom prepovedan, jo učiteljice 

opozarjajo in ji grozijo z vpisom v zvezek neprimernega vedenja. 

 

3 INTERVENCA 
 

 

Primer je zahteval dve intervenci. Postavljeni cilji so bili: 

- stabilizacija učnega okolja; 

- premagovanje paničnih napadov, stabilizacija počutja, učenje neanksioznega mišljenja je 

zajemalo tehnike učenje fokusa in tehnik preusmerjanja misli, sprejemanje, razumevanje 

čustev, čuječnost … 

 

3.1 STABILIZACIJA UČNEGA OKOLJA 

 

Ob pogovoru z deklico je bilo zaznati, da sta ji največji problem predstavljala pouk in delo z 

učiteljico za praktični pouk. Povedala je, da je med praktičnim poukom v velikem stresu, saj ne 

zmore slediti navodilom učiteljice. Zamujali so tudi z učnim načrtom, zato je bil vsak praktični 

pouk zelo intenziven, kar je za Niko predstavljalo dodatno breme. Med poukom je panične 

napade deloma obvladovala s telefonom. Zaradi vsega tega je bila Nikina motivacija za šolo 

zelo nizka. Ker se je največ težav pojavljalo ravno pri praktičnem pouku, sem se odločila, da 

najprej delava na stabilizaciji počutja pri praktičnem pouku. Pogovorila sem se z učiteljico. 

Povedala sem ji, da Nika težko prenaša pritisk in potrebuje veliko potrditev, da dela dobro. 

Preganjanje ji povzroča stisko in odpor do dela, saj se počuti, da ne zmore, zato sem ji 

predlagala, naj delo ure razdeli na manjše enote, ki naj jih Nika skozi praktični pouk dosega. 

Obvezna je pohvala. Začasno naj ji dovoli tudi uporabo telefona, s katerim si deklica lajša 

panične napade. 

Nika se je tudi strinjala, da prihaja k meni enkrat tedensko. 

Nika je vedno manj govorila o tem, da ji gre učiteljica »na živce«. Po novem letu je učiteljica 

praktičnega pouka prišla do mene in povedala, da je Nika zavzeta pri delu, da se loti tudi stvari, 
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ki niso potrebne za oceno (pospravljanje in urejanje materiala v oddelku), da sledi pouku, naredi 

vse zastavljene naloge, včasih tudi več. Delo opravlja natančno in ni več prisotnih izpadov in 

umikov. Tudi telefona med poukom ne uporablja več. 

S tem ko je Nika pričela delati, je pridobila tudi pozitivne ocene. Prenehala je razmišljati o 

prepisu. Cilj, zaključiti program, v katerega je bila vpisana, je postal njen novi realni in stabilni 

cilj. 

Po stabilizaciji učnega okolja sva se z Niko lahko začeli ukvarjati z obvladovanjem in 

zdravljenjem panične motnje. Težave pri napredku je povzročalo nestabilno domače okolje. 

 

3.2 PREMAGOVANJE PANIČNIH NAPADOV, STABILIZACIJA POČUTJA, 

UČENJE NEANKSIOZNEGA MIŠLJENJA JE ZAJEMALO TEHNIKE UČENJE 

FOKUSA IN TEHNIK PREUSMERJANJA MISLI, SPREJEMANJE, 

RAZUMEVANJE ČUSTEV, ČUJEČNOST… 

 

3.2.1 Panični napadi – tehnike obvladovanja paničnega napada 

 

Tehnike za obvladovanje paničnega napada so različne. Zavedati se moramo, da je uporaba teh 

tehnik ob samem napadu, ko je kontrola misli slabša, včasih nemogoča. Impulz za prekinitev 

paničnega napada mora biti intenzivnejši, miselno zahtevnejši. Nekatere tehnike za 

premagovanje paničnega napada lahko delujejo kot varovalni dejavnik, zato so uporabne le v 

akutni fazi in jih moramo začeti čim prej opuščati. Najboljše in najbolj učinkovite so tiste 

tehnike, ki nam pomagajo pri sprejemanju simptomov paničnega napada. Sprejemanje 

simptomov je namreč ključni pomen reševanja panične motnje. 

 

3.2.1.1 Izobraževanje 

 

Pri zdravljenju paničnih napadov je pomembna krepitev zavedanje, da če bomo ob napadu ostali 

mirni, bo le-ta hitreje minil. To lahko dosežemo tako, da razumemo mehanizme paničnega 

napada. 

Niki pokažem delovanje možganov in amigdale po modelu dr. Siegel. Pogovor steče ob razlagi, 

kaj se dogaja med paničnim napadom. Razložim ji, da se ob paničnem napadu amigdala močno 

odzove, prekinjen je tok z miselnim delom možganov (prefrontalni korteks) in zato stanja, da 

ne gre za dejansko ogroženost, ne moremo realno oceniti. Ogroženost je za nas takrat resnična. 

Ob tem sta potrebni čimprejšnja preusmeritev pozornosti in ocena realnega stanja. Poskušam 

jo spodbuditi, da razmisli o tem, ali je ob napadu dejansko ogrožena ali gre za nerealno oceno 

situacije. 

Za uspešno zdravljenje panične motnje pa je potrebno k zdravljenju pristopiti kompleksno in z 

vsemi omenjenimi tehnikami. 

 

3.2.1.2 Tehnike za premagovanje in tehnike za preusmerjanje pozornosti 

 

Za preusmerjanje pozornosti od simptomov paničnega napada lahko uporabimo naslednje 

tehnike: 

- štetje nazaj od 100 do 42 (dvojni fokus: odštevanje in pozornost na število 42); 

- izdelava listkov z vprašanji, ki jih ves čas nosi s seboj (npr. vprašanja: Kako je bilo ime moji 

prvi učiteljici? Kako visok je Triglav? Ime OŠ, ki sem jo obiskoval?...); 

- klic prijateljice, prijatelja, ki mu zaupa (deluje kot varovalni dejavnik, zato je primeren le v 

akutni fazi); 

- ocena realnega stanja (ali sem res ogrožen?); 
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- uporaba gsm-aparata, poslušanje glasbe, pozitivnih govorov, ogled različnih aplikacij, slik 

…); 

- sprememba aktivnosti (ležanje/hoja, tek, pospravljanje, sortiranje);  

- pozitivna interpretacija napada panike (to je samo simptom, stanje ni resnično, čeprav čutim 

tako, nisem resnično ogrožen, to je samo odziv možganov, nič ni hudega, bo minilo, nič resnega 

se ne dogaja, varen sem, vse je v redu …); 

- dihanje (s polnimi pljuči zajemi zrak in drži, kolikor se da, počasi izdihuj – zakrčena mišica 

se počasi sprosti in možno je trebušno dihanje, ki dovoljuje mišično sprostitev, večji dotok 

kisika). 

Niki predlagam, naj poskusi z enostavno tehniko za preusmeritev misli ob naslednjem 

paničnem napadu. Predlagam ji odštevanje, ki ga uporabi med poukom. Ob prvem napadu je z 

odštevanjem neuspešna. Skupaj ugotoviva, da je z odštevanjem začela prepozno, zato se je pri 

odštevanju zmotila, kar jo je še bolj zmedlo. Prepoznavanje misli je pri Niki slabo, saj ne zmore 

izvajati umirjanja. 

Nika se zato odloči za preusmeritev misli s pomočjo telefona (poslušanje glasbe, gledanje slik 

…). Sama pa na enem izmed kasnejših srečanj pove, da je kar nekajkrat tudi z odštevanjem 

uspešno preusmerila pozornost. 

 

3.2.1.3 Tehnika postopnega soočanja – za ponovno vzpostavitev zaupanja 

 

    1) Izogibanje situacijam, krajev 

Zaradi strahu pred ponovitvijo paničnega napada se večina ljudi (tako kot Nika) poskuša 

izogibati prostorov ali krajev, kjer so doživeli panični napad. Izogibanje povzroči, da se strah 

le veča. Izogibanje lahko pripelje tako daleč, da ne moremo zapustiti niti doma. 

Najpomembnejše je, da ljudi spodbudimo, da se s situacijo čim prej soočijo. Če je strah 

prevelik, lahko soočenje izpeljemo postopoma. Strah tako postane manjši in situacija zopet 

obvladljiva. Vzpostavi se ponovno zaupanje. 

Nika je morala zaradi spremembe lokacije izobraževanja v šolo z avtobusom. Vožnje z 

avtobusom se je na smrt bala. Že sama misel, da bo v zaprtem prostoru, ji je povzročila panični 

napad. Z Niko sva se dogovorili, da se bo najprej poskusila peljati le eno postajo. Ko bo osvojila 

to, pa nadaljuje in podaljšuje vožnjo. S seboj je vzela prijateljico. Na naslednjem srečanju je 

Nika povedala, da je panični napad kljub temu, da je bila prijateljica z njo, vseeno dobila. 

Soočenje s tem, da prijateljica ni pripomogla k temu, da paničnega napada ne bi dobila, je bilo 

za Niko pomembno spoznanje. Prijateljice ni več mogla uporabiti kot varovalni dejavnik in 

zavedala se je, da se mora s tem sama soočiti. Tako sva z Niko lahko pričeli z učenjem tehnike 

preusmerjanja negativnih misli in učenjem fokusa. 

Ko je Nika pripovedovala o svoji »grozni« izkušnji paničnega napada na avtobusu, sem ji 

poskušala preusmerjati pozornost na to, da je zmogla, da je panični napad sicer bil, a je tudi 

minil in nič katastrofalnega se ni zgodilo. 

Nika se je po enem mescu lahko že sama peljala z avtobusom. 

    2) Soočanje s simptomi paničnega napada 

Zelo dobra in uspešna tehnika za premagovanje strahu pred simptomi paničnega napada je, da 

simptom sami izzovemo. In sicer: vrtoglavico ali občutek težkega dihanja izzovemo s hitrim in 

plitkim dihanjem. Ko oseba zazna, da je simptom panike sama izzvala in da se ob tem ni zgodilo 

nič, postopoma začne izgubljati strah pred simptomom. V primerih, ko je močan simptom 

vrtoglavice ali občutek omedlevanja, osebo v tem stanju spodbudimo, da stopi na eno nogo. 

Ker gre le za simptom, se oseba na eni nogi obdrži in tako zazna, da je stabilna v svoji drži in 

telesu in da gre le za občutek vrtoglavice, torej spet zazna neogrožujoči simptom, ki ga lahko 

obvladuje. 
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3.2.1.4 Spreminjanje negativnih misli v pozitivne – generalizacija 

 

Ob neuspehu Nika generalizira svoje življenjsko stanje kot slabo. Negativna ocena pri predmetu 

zanjo pomeni, da ne bo naredila šole, da ni dobra, da ni uspešna, da ji nikjer ne gre. 

Izobraževanje v tem trenutku vsebuje razlago in spodbujanje razumevanja, da je negativna 

ocena le delček njenega izobraževanja in da to ne pomeni, da je neuspešna na vseh področjih 

svojega življenja. 

1) Iskanje in potrjevanje pozitivnih lastnosti 

Poiščeva pozitivne aspekte. Kje si uspešna, kaj ti gre, kaj si dosegla v zadnjem času? 

Pogled nase kot na uspešno, bistro, lepo, enkratno osebo. Povem ji, kako jo vidim jaz. Poskušam 

jo spomniti na to, kaj vse lepega je že slišala od prijateljev, bližnjih. 

Vprašanja se nanašajo na ugotavljanje realnega stanja, kdo je, kaj je, kako jo vidijo drugi. 

Razumevanje, da je do sebe preveč zahtevna, kar je posledica zahtev staršev iz otroštva (razvoj 

perfekcionizma). Če narediš to tako, kot od tebe pričakujemo, si v redu, drugače ne. 

Vedno znova pa Niko v pogovoru spomnim na to, da pogleda, do kam je že prišla, kaj vse ji že 

uspeva, kaj vse je že uspela usvojiti in narediti tudi v terapiji. Pomembno je namreč zavedanje, 

da napredujemo, kljub občasnim »zdrsom«. S tem krepimo zaupanje vase in prepričanje, da 

bomo še napredovali in zmogli. 

2) Uporaba pozitivnih afirmacij 

Poleg tega, da s pogovorom Niko spodbujam zavedanja, kako naj si razlaga neuspeh v različnih 

življenjskih situacijah, jo poskušam spodbuditi tudi, da bi vsakodnevno pričela s ponavljanjem 

pozitivnih afirmacij. Najpomembnejše afirmacije pri anksioznih (paničnih) motnjah so: 

Sem varna. Zmorem. Verjamem vase. Sem svobodna. 

Pozitivne afirmacije nam pomagajo pri spreminjanju naših prepričanj o nas samih. Večina ljudi, 

ki ima anksiozno motnjo, ima hkrati tudi slabo samopodobo, ne verjamejo vase in so prepričani, 

da se morajo za dobre, vredne stvari boriti oz. da si jih ne zaslužijo, jih niso vredni. Prepričanja 

ustvarimo na podlagi izkušenj iz preteklosti. Prepričanja so na-učena, zato se jih da tudi od-

učiti. 

Vsakodnevno ponavljanje pozitivnih afirmacij je tehnika avtosugestije, ko počasi, a vztrajno 

spreminjamo svoja prepričanja. Prvi učinki te tehnike se pojavijo v 3 tednih. Nove miselne 

vzorce pa osvojimo v 3 mesecih. 

Ob uporabi besednih pozitivnih afirmacij lahko izbiramo pozitivne simbolne, slikovne 

afirmacije. Slike, vizualizacija so prvinsko terapevtsko sredstvo za spreminjanje naših 

prepričanj in strahov. Slike namreč delujejo na naš prvinski in čustveni del možganov, ki ga z 

našim kognitivnim (miselnim) delom možganov težje spreminjamo. 

Nika se v tem času odloči tudi za tetoviranje. V pogovoru o izrednem pomenu simbolike izbere 

tatu, ki ji ponazarja varnost, svobodo in napredek. 

 

3.2.1.5 Interpretacija dogodkov 

 

Zavedanje, da lahko sami izbiramo, kako bomo gledali na določen dogodek, stvar ali vedenje 

ljudi, lahko ljudem z anksiozno motnjo prinese veliko olajšanje. Razumevanje, da lahko sami 

interpretiramo isti dogodek kot pozitiven ali negativen, je tako prva stopnja k spreminjanju 

lastnega anksioznega mišljenja. 
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Nika pove, da velikokrat zapade v tok negativnih misli. Razmišlja o tem, da ji ne bo uspelo. 

Boji se žuželk. Pojavlja se tudi strah pred debelostjo in posledično hrano. Strah jo je vožnje z 

avtobusom. Ne mara dotikov. Gabi se ji uporaba stranišča v šoli. 

1) Uporaba terapevtskih kart 

Tehnika s kartami je preprosta in učinkovita tehnika v začetku terapije in učenja pozitivne 

interpretacije. Nika iz kupa kart s slikami izbere nekaj tistih, pri katerih začuti negativne 

občutke in posamezno karto interpretira kot slabo. Njena naloga je, da sliko na karti s svojo 

interpretacijo spremeni v pozitivno. Ob prvih kartah ji pomagam s svojim predlogom. 

Spreminjanje teče gladko, zastoj se pojavi ob sliki z mravljiščem. Spodbudim jo, da nariše 

veliko mravljo in o njej pripoveduje, jo poimenuje in poskuša s pripovedovanjem zgodbice. Z 

zgodbico seanso zaključiva. 

          2) Soočanje s strahovi/odporom 

Deklica ob pogledu na mravljišče izhaja iz egostanja (prestrašenega) otroka. S tem otrokom 

nadaljujem in ga peljem v odraslost skozi risanje in kratko pravljico. 

Terapevtska tehnika soočanja s strahom je namenjena temu, da si sami dogodek, ki je bil za nas 

v preteklosti ogrožujoč, interpretiramo tako, da ga lažje sprejmemo. 

Z Niko se pogovoriva o povezavi in prepoznavanju misli, čustev in našega vedenja. 

Uporabim vedenjsko-kognitivni model pristopa: 

SITUACIJA (konkretna situacija) ‒ ČUSTVA (katero čustvo) ‒ AVTOMATSKE MISLI 

(katere avtomatske misli se pojavijo) ‒ RACIONALEN ODGOVOR (kaj je res, realno) ‒ 

REZULTAT ‒ BODOČA AKCIJA (kaj zdaj). 

Pri vodenju in obujanju spominov iz preteklosti pa moramo biti izredno previdni. Če postopka 

ne izpeljemo pravilno, lahko osebo retravmatiziramo. Glede na izkušnje predlagam, da se 

nevešči teh tehnik raje izogibajo, saj lahko (nenamerno) povzročijo več škode kot koristi. V 

kolikor pride do tega, da nekdo želi govoriti o zanj tragičnem dogodku, pa je potrebno poslušati, 

dogodek ovrednotiti, a brez nepotrebne dramatizacije. Pomembno je, da osebi damo vedeti, da 

je dogodek bil, se je zgodil, a ga je tudi preživel in ga sedaj ne ogroža več. 

 

3.2.1.6 Učenje fokusa na pozitivne misli na podlagi občutkov 

 

Tehnika učenja fokusa in prepoznavanja misli je učenje novih načinov razmišljanja in s tem 

krepitve novih nevronskih povezav. Naši možgani so navajeni, da o slabih stvareh (ki jih je 

potrebno rešiti) razmišljamo več kot o dobrih. V tem procesu pa ljudje z anksiozno motnjo 

zaidejo v pretirano dramatiziranje in osredotočanje na negativne vidike problema. 

1) Stop tehnika 

Stop tehnika je uporabna na samem začetku učenja. Z njo si pomagamo, da v trenutku, ko 

prepoznamo negativno misel, ki je posledica naših starih, naučenih škodljivih miselnih vzorcev, 

le-to zaustavimo in ne dovolimo, da bi se z njo ukvarjali in ji dovolili, da nas preplavi. 

Niki predlagam stop tehniko z elastiko: Na roki že nosi elastično zapestnico. Predlagam ji, da 

si z njo pomaga, ko bo zašla v negativne misli (misli skrbi), ki jo preplavijo do te mere, da ji 

sprožijo panični napad. Ob sprožitvi negativnih misli sproži elastiko, možgani tako zaznajo 

močnejši impulz in v tem času ima Nika možnost, da misel oz. pozornost preusmeri drugam. 

Nika na naslednji uri pove: Sem razmišljala. Strah sploh ne obstaja. To samo mislimo, da nas 

je strah. V resnici ga ni. 
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      2) Tehnika 17 sekund 

Tehniko 17 sekund ponazorim z risbo, kjer narišem klanec in na vrhu klanca (drveči) avto. Niki 

povem, da so naše misli kot drveči avto po klancu navzdol. V kolikor smo zaznali negativno 

misel, imamo približno 16‒17 sekund časa, da to misel pravočasno ustavimo. Če zamudimo ta 

čas, je tako, kot pri drvečem avtomobilu po klancu navzdol – nemogoče ga je zaustaviti. Torej, 

če zaznamo misel, (predvsem gre tu za misli skrbi, kaj bo, kako bo, ali bom zmogla …), ki nas 

lahko odnese v še večjo zaskrbljenost (dvig kortizola), imamo 16‒17 sekund časa, da jo 

pravočasno zaustavimo in preusmerimo. 

       3) Odločitev za dobro počutje 

Prav tako lahko ugotovimo, da če se zavestno odločimo, da bomo razmišljali o pozitivnih 

stvareh, dogodkih več kot 68 sekund, bomo opazili, da se prvotnim pozitivnim mislim 

pridružujejo nove. Zato tehniko poimenujem Odločitev za dobro počutje, saj se zavestno 

odločimo, da bomo razmišljali le o stvareh, ki nam vzbujajo dobra občutja oz. pozitivna čustva. 

Če bomo to redno izvajali, bomo tudi na tem področju postali mojstri in tako z lahkoto ostajali 

v pozitivnih mislih in dobrem počutju. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na to, da se hkrati, 

ko spreminjamo sebe, okoli nas avtomatično spreminja tudi odziv drugih ljudi na nas. 

Niko spodbudim, da se poskuša spomniti čim več situacij, ko je bila srečna in vesela. 

Spodbujam jo, da poskuša ločiti pozitivna čustva od same situacije. Ugotovi, da za njeno dobro 

počutje nista bila razlog okolica ali situacija, ampak njeni občutki ob tem. Ko se je Nika uspela 

čustveno distancirati od situacije (dogodkov, vedenja ljudi), je lahko razumela, da je za svoje 

občutke, ki jih je doživljala ob določeni situaciji, odgovorna sama. 

4) Sprejemanje negativnih čustev 

Ker so negativna čustva lahko res neprijetna in boleča, se jih večina ljudi boji ali se jim poskuša 

na vse možne načine izogniti. Razumevanje, da imajo negativna čustva velik pomen v našem 

življenju in napredku in da se moramo negativnih čustev pravzaprav veseliti, saj nam pokažejo, 

kje smo in poskrbijo za to, da se lahko zavedamo svojih odporov, ki izvirajo iz naših prepričanj 

ali strahov. Zavedanje pa nam pomaga pri spreminjanju. Torej negativna čustva skrbijo za naš 

napredek pri sprejemanju ali spreminjanju neželenih stvari v našem življenju. Saj: če negativnih 

čustev ne bi imeli, bi težko vedeli, kaj si v resnici želimo in česa ne. 

Nika želi opraviti vozniški izpit. Strah jo je, kako bo to izpeljala. Boji se, ali bo sploh zmogla, 

kaj vse lahko naredi narobe, rada bi točno vedela, kaj vse jo čaka, na vse morebitne situacije bi 

se rada vnaprej pripravila. 

Spodbudim jo, da si v podobnih situacijah pomaga z vprašanji: 

-Kaj najslabšega se mi lahko zgodi? 

-Kaj najboljšega se mi lahko zgodi? Ali kaj je najboljši možni izid? 

-In kaj je najverjetneje, da se bo zgodilo? 

 

Postavim ji tudi vprašanje: Kako dolgočasno bi bilo, če bi vedel čisto natančno, kako in kaj se 

bo zgodilo? Nika se s tem seveda ne strinja. Odgovori bi ji dali občutek (lažne) varnosti in 

odsotnost interesa, da bi kdaj lahko spustila nadzor in odhajala v nove situacije sproščeno in s 

prepričanjem, da bo zmogla. 

 

3.2.1.7 Čuječnost – tukaj in zdaj 

 

Ob sproščanju (fokusiranju na dihanje, zvoke, sliko, dotik) se tok misli umiri. 
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Umiritev misli nam pomaga, da s preusmeritvijo pozornosti v lastno notranjost zaznamo pretok 

energije in informacij. Znanstveniki ugotavljajo, da pri tovrstnem urjenju nastajajo povezave 

med nevroni, kar povzroča večjo integracijo možganov. Že 15 minut preprostega osredotočanja 

na trenutne notranje procese v telesu ali osredotočenje na glasbo, objekte pripomore, da lažje 

prepoznavamo negativne misli, se lažje osredotočimo na pozitivne, prepoznavamo svoje vzorce 

in navade in jih tako lahko spreminjamo sebi v prid. 

Priprava dijakinje na sproščanje: 

Pogovoriva se tudi o pomembnosti sproščanja. Naučiva se preproste tehnike dihanja s 

trebuhom. Nika ob tej vaji doma začuti še večjo anksioznost (zaradi slabega fokusa, pozornost 

namesto na dihanje usmeri na simptome v telesu, ki imajo večjo intenziteto), zato več časa 

porabiva za ugotavljanje, na kaj je lahko osredotočena več časa in jo to pomirja. Ugotoviva, da 

se umiri ob nevihti. Predlagam ji, da začne s poslušanjem zvokov dežja in nevihte, ki jo 

pomirjajo. Na aplikaciji svojega telefona sama poišče zvoke nevihte. Nika ima z umirjanjem in 

poslušanjem težave. Več ur porabim za to, da jo prepričam, da je umirjanje zanjo zelo 

pomembno. 

Napredek: 

Nika sedaj obiskuje 2. letnik poklicno-tehničnega izobraževanja. Panični napadi so še vedno 

prisotni, vendar le ob bolj stresnih situacijah (pred testi, večjo obremenitvijo). Pri psihiatrinji je 

zaradi nočnih mor (padanje) dobila antipsihotike, vendar jih ne želi jemati. Zaveda se tudi, da 

mora zmanjšati anksiolitike (jemanje kontrolira in se jemanju že izogiba), saj se zaveda, da 

lahko od njih postane odvisna. Vse manj govori o neuspehu. Opaža pozitivne spremembe in o 

njih tudi govori. Zaveda se, da s spanjem umiri svoje misli, zato se po stresnem dnevu sedaj 

uleže in zaspi. 

Učiteljice poročajo o večji stopnji samozavesti v oddelku. Nika je glasna, bodri druge. Letnik 

bo izdelala. 

Na zadnjem srečanju je povedala, da že zdrži s 5-minutnim sproščanjem (poslušanje dežnih 

kapelj in nevihte), kar pomeni, da je pričela s sprejemanjem sproščanja, to pa je zanjo največji 

napredek. 
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Povzetek 

V prispevku avtorici predstaviva osnovna teoretična in praktična izhodišča za delo z mladimi, 

ki temeljijo na najini vsakodnevni praksi. Osredotočava se na pomen preventivnega dela z 

mladimi, delo s skupino ter pomembnost stika, ki ga ima človek sam s seboj za to, da sprejema, 

krepi in širi svoje notranje potenciale in vire moči tudi navzven. Skupina študentov višje 

strokovne šole se z namenom učenja socialnih veščin srečuje od leta 2015/16 dalje. V prvem 

letu smo izvedli pet delavnic in drugem letu šest delavnic s temami celostno vedenje, asertivno 

vedenje in govorica telesa, zavedanje in izražanje čustev, soočanje s strahom in stresom,… 

Analiza vprašalnikov ob zaključku delavnic kaže, da so študenti skozi individualno delo, delo v 

parih, skupinski razgovor pridobili veščine poslušanja in razumevanja drugih, krepili zaupanje 

vase ter prepoznavali svoja občutja, čustva in vedenja. Izkazalo se je, da dinamika dela v 

skupini pomembno motivira in prispeva k učenju socialnih veščin, ki študentom omogočajo 

boljšo socialno opremljenost in bolj aktivno in kakovostno udeleženost v vsakdanjem življenju. 

Ključne besede: kakovost življenja, krepitev moči, delo s skupino, socialne veščine, 

asertivnost, pozitivna samopodoba 

 

Abstract 

The authors present basic theoretical and practical concepts of working with young people 

based on their counselling practice. They focus on the importance of preventive work with them, 

group work and stress the significance of feeling connected to the inner self in order to accept, 

strengthen and expand the inner potential and the source of strength also on the outside. The 

vocational college student group was established in the school year 2015/16 with the purpose 

of learning social skills. The workshop topics covered during the past two years were the 

following: choice theory and overall behaviour, assertiveness and non-verbal communication, 

emotions, fear and stress management in everyday life. The analysis of the questionnaires given 

to the participants at the end of the workshop showed that the students had developed listening 

skills and a better understanding of other people, had higher self-esteem, and were better at 

recognising their feelings, emotions and behaviour. This was accomplished through the use of 

different working methods. It appears that group work significantly influences and motivates 

students to learn the social skills that make them socially better equipped, allowing them to 

become more active and lead a better quality of life. 
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1 UVOD 
 

 

Ideja za oblikovanje skupine za študente Vsemu sem lahko kos se nama je porodila ob najinem 

vsakodnevnem delu z dijaki v svetovalni službi in študenti v referatu za študente. Ob 

strokovnem znanju in kompetencah, ki jih študenti pridobivajo med študijem, sva zaznali tudi 

potrebo po učenju socialnih veščin in asertivnega vedenja, ki je študentom v pomoč pri soočanju 

z vsakdanjimi situacijami v šoli, na delu in odnosih z njihovimi bližnjimi. Cilj delavnic 

asertivnega vedenja je učenje veščin za dviganje samozavesti, samospoštovanje in spoznavanje 

lastnih vzorcev ravnanja (Petrovič Erlah in sod., 1998: 295).  

 

Tako mladi kot vsi ostali se preko različnih življenjskih izkušenj učimo socialnega dozorevanja 

in se krepimo. Svet okoli nas se ves čas spreminja in življenje je včasih manj, včasih bolj 

stresno, zato je pomembno, da si posameznik izdela strategije spoprijemanja s stresnimi obdobji 

in težavnimi situacijami. Čim bolj kot ima posameznik izdelane strategije, tem lažje ujame to 

ravnotežje (Jeriček, 2011).  

 

Pri izvedbi delavnic in delu v skupini sva izhajali iz več teoretičnih in praktičnih izhodišč dela 

z ljudmi oziroma mladimi in sicer: socialne veščine in asertivno vedenje, krepitev moči 

posameznika in moč skupine, realitetna terapija in teorije izbire po Williamu Glasserju ter skrb 

za odnose in duševno zdravje. 

 

2 TEORETSKI KONCEPTI ZA IZVEDBO DELAVNIC 
 

 

2.1 UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN IN ASERTIVNEGA VEDENJA 

 

Asertivno vedenje pomeni zmožnost izražanja čustev, izbiranja vedenja, uveljavljanja svojih 

pravic, krepitve samospoštovanja ter razvijanje samozavesti ter spreminjanja vedenja (Petrovič 

Erlah in sod., 2004: 38). Povečevanje asertivnosti je usmerjeno v pridobivanje zavesti o sebi, 

zaupanja v svoje zmožnosti in sposobnosti ter pridobivanje spretnosti pri ravnanju v 

vsakdanjem življenju (Petrovič Erlah in sod., 2004: 37). 

 

Asertivnost izhaja iz angleške besede »assertiveness«, ki pomeni vztrajnost pri določeni stvari, 

npr. vztrajanje pri pravici; biti asertiven (»be assertive«) pomeni imeti in kazati pozitivno 

zaupanje, gotovost in samozavest. V slovenskem jeziku jo pojasnjujemo s pojmi, kot so 

samozavest, zavedanja svojih sposobnosti, sposobnost spoštljivega zavzemanja zase, jasna in 

odprta komunikacija. Gre za interakcijsko zmožnost zavedanja in uveljavljanja osebnih 

interesov na način, ki je koristen za nas in neškodljiv za druge (Petrovič Erlah in sod., 2004: 

16). Asertivnost pomeni tudi prepoznati in spoštovati pravice, potrebe, čustva drugih, poskusiti 

razumeti pogled drugega ter se ob tem zavedati, da lahko tudi sami povemo svoje mnenje 

(Petrovič Erlah in sod., 1998: 300). 

 

Asertivnost je del treninga socialnih veščin, ki so mladim lahko v oporo pri zahtevnih procesih 

celostne rasti in premagovanju vsakdanjih težav (Metelko Lisec, 2004: 99). Socialni trening 

lahko opredelimo kot pomoč posameznikom ali skupinam pri oblikovanju pozitivne 
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samopodobe, razvijanju tistih vrednot in navad, ki so potrebne za odgovorno prevzemanje nalog 

v življenju ter pridobivanje veščin in znanj, ki so posamezniku v pomoč v različnih situacijah 

vsakdanjega življenja (Metelko Lisec, 2004: 102). Etimološka razlaga besede socialni je 

družbeni, nanašajoč se na odnose med ljudmi, lahko pa pomeni tudi družbeno primerno, 

pravilno, usmerjeno k pomoči v stiski. Beseda trening pa pomeni proces za izboljšanje 

zmogljivosti in pripravljenosti za doseganje boljših rezultatov. Socialni trening nakazuje na 

urjenje, izboljševanje na področju družbenih, osebnih in odnosnih področij. Socialne veščine 

so dodatne spretnosti, izkušnje in znanja, ki si jih človek pridobi na socialnem področju 

(Javornik v Metelko Lisec, 2004: 100). 

 

Soroden pojem je tudi opolnomočenje samega sebe oziroma krepitev samega sebe (»self 

empowerment«), ki pomeni sposobnost zavestnega vplivanja na to, kar se nam dogaja v odnosu 

do drugih ter za prevzemanje večje odgovornosti zase in za svoje življenje ter zavedanje, da so 

v situacijah možne različne izbire (Metelko Lisec, 2004: 102). 

 

Mladim socialne veščine pomagajo, da se naučijo bolj kakovostno in manj obremenilno soočati 

z vsakdanjimi situacijami, odnosi s starši in vrstniki, partnerstvu, izobraževanju, iskanju 

zaposlitve,… Potreba po obvladovanju socialnih veščin sovpada z zahtevami po strokovnem 

znanju. Velik del študentskega osipa je pripisati osebnim težavam mladostnikom in ne 

zahtevnosti samega študijskega programa (Metelko Lisec, 2004: 104, 105).  

 

2.2 KREPITEV MOČI POSAMEZNIKA IN MOČ SKUPINE 

 

Koncept »krepitve moči« lahko razumemo kot spodbujanje samostojnosti in delovanja. Ljudem 

pomagamo rešiti težave, da bi preživeli in si uredili življenje v družbi, času in okolju primerni 

kakovostni ravni. To delamo skupaj z njimi in se opiramo na njihove obstoječe vire in 

zmožnosti. Pri delu v skupini lahko te možnosti izboljšamo. Krepitev moči nam omogoči, da 

se srečujemo z ljudmi tam, kjer so in se jim pridružimo v njihovem jeziku in z njimi potrjujemo 

njihove talente, želje, cilje spretnosti (Gabi Čačinovič Vogrinčič, 2002). Kot poudarjata avtorici 

Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, uporaba perspektive moči pomeni tudi spremembe v naravi 

dela in v odnosu do udeležencev. Ne osredotočamo se samo na njihove probleme, ampak smo 

pozorni na različne možnosti, ki omogočajo mobilizirati moč udeležencev, talente, znanja, vire, 

sposobnosti … (Petrovič Erlah in sod., 2004).  

 

Skupina je skozi redna srečevanja prostor vzpostavljanja osebnega stika in ustvarjanja 

zaupanja. Posameznik potrebuje podporo drugih ljudi, ki so mu pripravljeni prisluhniti ter mu 

s tem potrditi njegovo vrednost (Petrovič Erlah in sod., 1998: 297). Skupina omogoča prostor 

za pogovore o čustvih in izkušnjah v ne-ogrožajočem in podpornem okolju ter priložnost, da se 

srečajo ljudje s podobnimi izkušnjami. Znotraj podpornih skupin prihaja do aktivne podpore, s 

tem, da posameznika spoštujemo, mu damo možnost odločanja in izbire (Petrovič Erlah in sod., 

1998: 298, 299). 

 

Prevladujoči procesi v skupinah so čustvena podpora, učenje prilagoditvenih spretnosti, osebna 

izpoved, krepitev moči, zanašanje na samega sebe, občutek lastne vrednosti, preokvirjanje, 

izkustveni razvoj, socialno primerjanje in samo učinkovitost. Za skupino je značilno izkustveno 

učenje, soustvarjeno skozi osebne zgodbe, skupinska podpora ter učenje novih metod 

spoprijemanja z življenjskimi situacijami. Deliti svojo izkušnjo je lahko dragoceno orodje za 

nas in za druge. V skupini udeleženi oz. člani pridobivajo v okviru krepitve moči in si tako 

izboljšujejo kakovost življenja. 
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2.3 CELOSTNO VEDENJE IN POTREBE 

 

William Glasser je z leti raziskovanja in vprašanj dosegel vrhunec v razvoju teorije, ki jo 

imenuje teorija izbire. Njegova teorija izbire temelji na predpostavki, da izbiramo vse, kar 

počnemo. Vse naše vedenje je vedno najboljši poskus, da bi zadovoljili predstave o tem, kar 

želimo od življenja, s sličicami, ki smo jih vložili v naš album oz. svet kakovosti. Ne le, da se 

vedno vedemo, ampak poskušamo vedno izbirati takšno vedenje, ki nam daje najučinkovitejši 

nadzor nad našim življenjem (Glasser, 2007). 

 

Po Glasserju celostno vedenje sestavljajo: delovanje (aktivnost, ki jo počnem v nekem 

trenutku), razmišljanje (kar mislim v nekem trenutku), čustvovanje (kaj v nekem trenutku 

občutim) in fiziologija (telesni odzivi), štiri neločljivo povezane celote. Pod našim zavestnim 

nadzorom sta dejanja in misli. Samo ti dve sestavini lahko izbiramo. Če želimo spremeniti neko 

celostno vedenje, moramo spremeniti način, kako ravnamo in/ali razmišljamo. 

 

V življenju skušamo s celostnim, nedeljivim vedenjem, sestavljenih iz štirih komponent 

(dejavnost, mišljenje, čustvovanje, fiziologija), zunanji svet, kakor ga zaznavamo, spremeniti v 

svet, ki bi bil čim bolj podoben našemu notranjemu svetu. 

 
Slika 1: Celostno vedenje (Glasser, 2007) 

 

Našo notranjo motivacijo predstavljajo potrebe, ki nas od rojstva naprej »silijo« v nadzorovanje 

zunanjih spremenljivk. Potreb ne moremo tešiti neposredno, temveč le preko predstav, ki si jih 

vsak posameznik postopoma oblikuje v interakciji z okoljem. Izkušnje, ki jih prepoznamo kot 

kakovostne, vključimo v svoj svet kakovosti, v katerem hranimo najpomembnejše slikice ljudi, 

stvari, prepričanj in vrednot in ga dopolnjujemo celo življenje (Glasser, 2007). 

 

2.4 SKRB ZA ODNOSE IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

 

Definicija zdravja po Svetovni zdravstveni organizaciji (1948) je, da zdravje ni le odsotnost 

bolezni, ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje/blagostanje. 

Ko sva razmišljali o duševnem zdravju, nama je bila pri pregledu različnih definicij najbližja 

Glasserjeva opredelitev, ki pravi: »Duševno zdravi ste, če ste radi in uživate v družbi večine 

ljudi, ki jih poznate, posebno še s pomembnimi osebami, kot so družinski člani, spolni parterji 

in prijatelji. Večinoma ste srečni in povsem pripravljeni pomagati članom družine, prijateljem, 
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kolegom, ki potrebujejo pomoč. Živite tako, da je čim manj napetosti, veliko se smejite. Redko 

imate glavobole ali kako drugače trpite, kar vse drugi ljudje pogosto sprejemajo kot neizogiben 

del življenja. Uživate življenje in nimate težav s tem, da so drugi ljudje drugačni od vas. Zadnje, 

kar vam pade na misel je, da bi koga kritizirali ali ga poskušali spreminjati. Če se s kom ne 

strinjate, poskušate rešiti zadevo; če se ne da, odidete, preden nastopi prerekanje in se težave 

povečujejo. Ustvarjalni ste v vsem, česar se lotite, in uživate v tem bolj, kot ste pričakovali. 

Končno, tudi v zelo težkih okoliščinah, ko ste nesrečni, saj nihče ne more biti ves čas srečen, 

veste, zakaj se je to zgodilo, in ukrepate« (Glasser, 2003: 37). 

 

Avtor (Glasser, 2003: 9) zatrjuje, da je tisto, kar je medicina označila za duševno bolezen, v 

resnici izražanje nesrečnosti z različnimi stopnjami in načini. Meni, da bi zaradi osrednjega 

pomena odnosov za človeško srečo zdravljenje moralo vključevati raziskovanje, kako se 

povezujemo z drugimi, predvsem v okviru naših najožjih odnosov.  

 

3 POTEK IN EVALVACIJA DELAVNIC UČENJA SOCIALNIH VEŠČIN 
 

 

Skupino z namenom učenja socialnih veščin sva uvedli v začetku študijskega leta 2015/16 ter 

posvetili precej časa in vztrajnosti promociji in vabilu udeležencev. Skupina se je v omenjenem 

letu srečala petkrat in v sledečem študijskem letu 2016/17 šestkrat po tri šolske ure. Teme 

delavnic so bile: (1) celostno vedenje, (2) izražanje čustev ter pomembnost sprejemanje in 

izražanja čustev, (3) strah in tesnoba ter spreminjanje misli in notranjega samogovora, (4) 

ravnanje s stresom: ugotavljanje stresa in strategije spoprijemanja z njim, (5) asertivno 

vedenje in asertivna govorica telesa, (6) potrebe, iz katerih izhajajo naša vedenja. Delavnico 

je v prvem letu zaključilo šest in v drugem letu pet študentov. 

 

V krogu skupine študentov smo skušali odgovoriti na vprašanja, kako lahko izboljšamo naše 

odnose z drugimi, kako spoštljivo in jasno komuniciramo ter spoznavamo ravnanja, ki nas 

osrečujejo/onesrečujejo in nova ravnanja, ki ustvarjajo boljše medsebojne odnose. 

 

Srečanja so vključevala različne vsebine, tehnike in treninge, z namenom, da udeleženci v 

varnem okolju pridobijo izkušnjo asertivnosti ter povezovanja. Pri tem gre za socialno učenje, 

povezovanje in za razvijanje novih vedenj v skrbi zase in za druge. Skupaj smo spoznavali svoje 

vzorce vedenja, kaj in zakaj izbiramo, z »močjo skupine« pa krepili zaupanje vase in svoje 

notranje potenciale. 

 

3.1 PRIČAKOVANJA UDELEŽENCEV  

 

Pri izboru vsebin sva izhajali iz pričakovanj, ki so jih študenti opredelili na prvih delavnicah in 

jih lahko povzameva v naslednje: (1) osebna rast, ki vključuje večjo samozavest, samozaupanje, 

strpnost do sebe, boljšo komunikacijo, iskanje ravnovesja, miru, veselja in pozitivnost do sebe 

ter okolice; (2) samozavedanje in samospoznavanje: spoznati, kako razmišljamo; spoznati in 

spremeniti vedenjske vzorce, odkriti lastne potenciale; (3) učenje socialnih veščin, kot so boljše 

sporazumevanje in komunikacija z ljudmi, večja odločenost v izražanju mnenja, večja 

komunikativnost, poslušanje sogovornikov, premagati strah pred ljudmi in ovirami; (4) 

povezanost skupine, kar so udeleženci opredelili kot spoznavanje študentov in krepitev odnosov 

med kolegi, medsebojna pomoč, iskreno in prijetno druženje, izmenjava mnenj in izkušenj ter 

vzpostavljanje pristnih stikov. 
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3.2 EVALVACIJA DELAVNIC 

 

3.2.1 Evalvacija metod dela 

 

Spodnji graf prikazuje mnenje udeležencev o različnih metodah dela na delavnicah. Študenti, 

udeleženci delavnic so bili najbolj naklonjeni pogovoru v skupini in individualnemu delu, 

najmanj pa jim je bil všeč teoretični del oziroma predstavitev teme.  

 

Večini je ustrezalo poslušanje, o čemer pričajo naslednji odzivi udeležencev: »Rad slišim 

situacije in mnenja drugih, glede spoprijemanja z različnimi življenjskimi situacijami, čustvi«. 

»Izpostavila bi poslušanje drugih, saj se sama bolj nagibam k poslušanju kot govorjenju«. 

 

 
Graf 1: Mnenje udeležencev o metodah dela (N=5) 

 

3.2.2 Evalvacija vsebine delavnic  

 

Graf 2 prikazuje mnenje študentov o tem, katere vsebine na delavnici so jim najbolj pomagale 

v vsakodnevnih situacijah. Trditve, navedene v grafu, so ocenili z ocenami od 1 do 5, pri čemer 

je 1 najnižja ocena in 5 najvišja. 
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Graf 2: Mnenje udeležencev o tem, kako so jim vsebine delavnice pomagale pri spoprijemanju z 

vsakodnevnimi situacijami (N=5) 

 

Odziv študentov kaže, da so jim delavnice v največji meri pomagale, da bolj zaupajo vase, da 

bolj prepoznavajo svoje občutke in čustva, da se počutijo bolj sposobne reševati težave. V 

pomoč so jim bile pri boljšem sporazumevanju z drugimi ljudmi ter izboljšanju odnosov z 

bližnjimi.  

 

V manjši meri pa so jim delavnice pomagale pri odnosih v družini ter pri postavljanju ciljev. 

 

Študenti so kot najbolj pozitivno izpostavili izmenjavo izkušenj in mnenj v prijaznem in 

sproščenem vzdušju, kar ponazarjajo naslednje njihove izjave: (1) »so ljudje, ki so ti 

pripravljeni pomagati in nisi sam«, (2) »skupina je zaupen prostor, ki spodbuja pogled vase ter 

omogoča, da vsak deli toliko, kot želi«.  

 

K odzivom dodajava še naslednje: (1) »Veliko smo se pogovarjali o sebi, o svojih čustvih, 

raziskovali odnose. Tako sem slišala različna mnenja, poglede ostalih na njihove probleme in 

reševanje le teh … Želela bi si več srečanj«. (2) »Na delavnici sem naredil velik korak naprej, 

sam opazim, da se lažje in bolj sproščeno vključujem v družbo in situacije, kar je bil zame prej 

največji problem«. (3) »Delo v skupini je zelo pozitivno vplivalo name in na druge udeležence, 

teme posameznih srečanj so bile zelo usmerjene v aktualno problematiko naše generacije. Bilo 

mi je zelo všeč«. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Skozi potek in evalvacijo delavnic se je izkazalo, da skupina Vsemu sem lahko kos deluje na 

več ravneh: 
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Učenje asertivnega vedenja in 

veščin. 

 

Spoznavanje s teorijo izbire 

(Glasser, 2007) in novim načini 

ravnanja. 

 

 

Opolnomočenje posameznika 

preko dela v skupini 

 

Preventivno delo v izogib 

osipništvu med študenti in 

identificiranje njihovih težav. 

Med-vrstniška pomoč in 

povezanost ter izmenjava 

izkušenj. 

Preokvirjanje stisk in težav: 

študent lastne stiske vidi 

drugače rešljive. 

 
Slika 2: Ravni delovanja skupine 

 

Delavnice so potrdile moč skupine, ki je udeležencem omogočila pogovor, izmenjavo izkušenj 

ter vzpostavila zaupen prostor, kjer so krepili zaupanje vase in v svoje sposobnosti, na katerih 

lahko gradijo in iščejo pot iz težav. Dobro vzdušje, »energija« s pozitivno naravnanimi ljudmi 

v skupini lahko pomembno pripomorejo h krepitvi moči, širitvi notranjih potencialov in 

posledično večji kakovosti življenja. Izkazala se je pomembnost izkustvenega učenja in 

skupinske podpore, preko katerih se udeleženci učijo novih metod spoprijemanja z 

življenjskimi situacijami. Delo v skupini pomembno motivira in ohranja zagon za učenje 

veščin, kar je po izjavah udeležencev prineslo izboljšanje na osebni ravni ter na področju 

povezovanja in medosebnih odnosov.  

 

V prihodnje želiva nadaljevati z delavnicami socialnih veščin, ker so tako izkušnje udeležencev 

kot najini vtisi potrdili pomembnost pridobivanja in krepitve socialnih veščin za bolj 

kakovostno življenje. Nadgradnjo najinega dela vidiva predvsem v tem, da v skupino vključiva 

tudi dijake in tako prepleteva medgeneracijske izkušnje študentov in dijakov pri pridobivanju 

novih znanj in spretnosti.  
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Povzetek  

Program mednarodna matura v slovenskem prostoru ponuja kakovostno možnost 

izobraževanja nadarjenih dijakov na treh srednjih šolah. Že sam sprejemni postopek dijakom 

ponudi vpogled v naravo, filozofijo in vsebino programa mednarodna matura. Dveletni 

program v tretjem in četrtem letniku združuje akademskost s poudarjeno prostočasno 

dejavnostjo na področju ustvarjalnosti, športa in prostovoljstva. Da bi na programu uspešno 

združili učenje in smiselne prostočasne aktivnosti, se poslužujemo različnih metod in 

projektnega dela. Cilj tega dela je povezovanje z lokalno in globalno skupnostjo ter vpliv na 

učni proces in kulturo na šoli sami. Dvigniti želimo zavedanje o globalnih vprašanjih s katerimi 

se sooča človeštvo in naš planet. 

Ključne besede: program mednarodna matura, učenje, ustvarjalnost, prostovoljstvo, šport 

 

Abstract 

The International Baccalaureate Diploma Programme offers a good education for gifted 

students in three Slovenian grammar schools. The enrolment procedure already offers an 

insight for students on how the nature, philosophy and content of the syllabus are structured. 

The two years programme in year 3 and year 4is academically challenged with the emphasis 

of extracurricular activities in the field of creativity, sports and service. We use different 

methods and projects to combine academic success with meaningful extracurricular activities. 

Our goal is the connection and contribution to the local and global society and to make an 

impact on the learning process at our school and raise awareness about the global issues that 

humanity and our planet are facing now and in the future. 

Keywords: International Baccalaureate Diploma Programme, learning, creativity, service, 

sports 
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1 UVOD 
 

 

Program mednarodne mature je velik akademski izziv za učitelje in dijake. Na program se na 

osnovi sprejemnih kriterijev lahko vpišejo nadpovprečno nadarjeni dijaki. Poleg tega da 

program dijake intenzivno pripravlja na vpis na univerze po vsem svetu, je njegovo poslanstvo 

tudi oblikovanje čutečega mladega človeka, ki se zaveda odgovornosti do človeštva in do 

planeta, na katerem živi. Glavni poudarek je na vsebinah in pristopih, ki omogočajo refleksijo 

učenja in vsebin. V globalnem svetu program poskuša ponuditi filozofijo in vsebine, ki lahko 

nagovarjajo slehernega Zemljana, zato je njegovo poslanstvo izraženo precej univerzalno, 

lahko bi rekli, da tudi ohlapno, kar za šole, ki ga ponujamo predstavlja precejšen izziv. Program 

mednarodne mature na Gimnaziji Kranj poteka v monokulturnem okolju, kar lahko 

kompromitira njegov globalni značaj, poleg tega program poučujemo le v enem oddelku v 

tretjem in četrtem letniku in je tako le manjšinski, »butični« program na sicer veliki šoli, na 

kateri sicer dijake poučujemo na splošnem gimnazijskem programu. Osnovno vprašanje je 

seveda, kako se program mednarodne mature na šoli lahko uveljavlja in kaj na šolo prinaša. Z 

drugačnim akademskim in pedagoškim pristopom program bogati učno kulturo na šoli. V tem 

referatu bom najprej predstavila program mednarodne mature in pokazala, kako vpliva na učni 

proces na naši šoli. S konkretnimi primeri želim pokazati, kako program nadarjene dijake 

usmerja v ustvarjalnost, prostovoljstvo in šport s pomočjo programa CAS (Creativity, Activity, 

Service).  

 

2 PREDSTAVITEV PROGRAMA MEDNARODNA MATURA 
 

 

Na program mednarodne mature se dijaki lahko vpišejo po uspešno zaključenem drugem 

letniku in se po programu izobražujejo v tretjem in četrtem letniku. Na program mednarodne 

mature se lahko vpišejo dijaki s prav dobrim ali odličnim učnim uspehom, pri čemer je 

poudarjen učni uspeh pri slovenščini, angleščini in matematiki. Učna jezika programa sta 

slovenščina in angleščina, maturo dijaki v celoti opravljajo v angleščini razen pri materinščini, 

ki se opravi v maternem jeziku. Dijaki imajo na urniku šest predmetov. Prednost šestih 

predmetov je v tem, da se vsak predmet poučuje in uči zelo poglobljeno. Na višjem nivoju 

(Higher Level – HL) je vsak predmet na urniku petkrat na teden, na osnovnem nivoju (Standard 

Level – SL) pa štirikrat na teden. Predmet na višjem nivoju se poučuje 240 ur letno, na 

osnovnem nivoju 150 ur, teorija vednosti pa 105 ur letno. Slovenščina, matematika in 

angleščina so obvezni predmeti, tri predmete dijak izbere sam. Predmeti se ocenjujejo od 1 do 

7, pri čemer je 7 najvišja ocena, 1 pa najnižja.  

Poleg šestih predmetov imajo dijaki še troje obveznosti – teorijo vednosti (Theory of 

Knowledge), ki te predmete povezuje med seboj, in CAS (Creativity, Activity, Service), pri 

katerem odkriješ svojo dobrodelno plat. CAS je podoben obveznim izbirnim vsebinam (OIV). 

Kot mlad raziskovalec dijak izdela raziskovalno nalogo (Extended Essay) pri svojem 

najljubšem predmetu. Predmetnik mednarodne mature je predstavljen v tabeli.  

 
Tabela 1: Predmetnik mednarodne mature na Gimnaziji Kranj (Gimnazija Kranj, 2017) 

GROUP 
SKUPINA  

SUBJECT (Higher Level – HL, Standard Level – SL) 
PREDMET (višja raven, osnovna raven)  

Group 1: Language A  

Jezik A 

Mother tongue  

Materinščina – slovenščina HL  

Group 2: Language B 

Jezik B 

English – angleščina HL/SL 

German – nemščina HL/SL 
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Spanish – španščina HL/SL 

French – francoščina HL/SL 

Russian – ruščina HL/SL 

Group 3: Individuals and Society 

Družboslovje 

History – zgodovina HL/SL 

Philosophy – filozofija HL/SL 

Psychology – psihologija HL/SL 

Social and Cultural Anthropology – antropologija HL/SL  

Group 4: Experimental Sciences 

Naravoslovje 

Physics – fizika HL/SL 

Chemistry – kemija HL/SL 

Biology – biologija HL/SL  

Group 5: Mathematics and Computer 

Sciences 

Matematika in računalništvo 

Mathematics – matematika HL/SL  

Group 6: The Arts 

Umetnost 

Kateri koli izbirni predmet  

iz Group 2, 3 in 4  

TOK 

Theory of Knowledge 

Teorija vednosti  

 

CAS  

Creativity, Activity, Service  

Obvezne izbirne vsebine 

 

EXTENDED ESSAY 

Razširjeni esej 

Pri katerem koli predmetu od šestih izbranih 

 

3 MEDNARODNA MATURA JE IZZIV ZA NADARJENE DIJAKE 
 

 

Pogoj za vstop na program mednarodne mature pa ni le učni uspeh, temveč tudi udeležba na 

tekmovanjih iz znanja, udeležba v smiselnih prostočasnih dejavnostih in splošna razgledanost, 

ki jo dijaki pokažejo na razgovoru za sprejem na program. Ob sprejemu na program 

mednarodne mature se dijaki večinoma prvič v življenju soočijo z sprejemnim intervjujem, ki 

ga opravijo s tričlansko komisijo Gimnazije Kranj za sprejem na program mednarodna matura. 

Razgovor z dijaki poskušamo opraviti v čim bolj sproščenem vzdušju in z osnovnim vodilom - 

da ni napačnega odgovora, ampak le argumentirani odgovori z različnih perspektiv. Že na 

sprejemnem razgovoru dijaki začutijo in spoznajo, da gre pri mednarodni maturi za program, 

ki poudarja kritično in samostojno razmišljanje. Učni proces sicer vključuje klasično frontalno 

metodo poučevanja, večinoma pa dijaki delajo v skupinah, pripravljajo govorne nastope, 

predvsem pa pišejo raziskovalne in razpravljalne eseje, ki so predvsem pri družboslovnih 

predmetih glavna zahteva za uspešno opravljeno maturo. Učitelj je tako pogosto le moderator, 

svetovalec, medtem ko dijaki znanje pridobivajo sami s kritičnim vrednotenjem snovi in 

podatkov. Način poučevanja in učenja je podoben ali celo enak učnemu procesu na univerzi. 

Naloga dijakov je, da svoje znanje čim bolj približajo ocenjevalnim kriterijem predpisanim s 

strani International Baccalaureate Organisation. 

Dijakova obveznost je tudi, da poleg šestih predmetov opravi še CAS, ki je nekakšna oblika 

OIV. Dijak napiše esej za Teorijo vednosti, ki povezuje predmete med seboj in se epistemološko 

sprašuje o tem, kako vemo, kar vemo. Predmet je v samem srcu kritičnega razmišljanja. 

Najzahtevnejši za raziskovanje in pisanje je razširjeni esej (Extended Essay), ki ga dijaki 

napišejo pri predmetu njihove izbire. Esej s 4000 besedami ima obliko znanstvenega članka in 

dejansko preskusi dijakovo sposobnost znanstvenega raziskovanja in pisanja. 
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4 MEDNARODNA MATURA JE IZZIV ZA UČITELJA 
 

 

Naloga učitelja na programu mednarodne mature je dijake pripraviti na samostojno in kritično 

učenje. Večina mature sestoji iz pisnega dela, razen pri jezikih. Učitelj sicer dijake pripravlja 

na maturo, vendar je matura v celoti zunanje ocenjevana. Približno 20 % do 25 % mature sicer 

oceni učitelj, vendar gredo njegove ocene vedno še v moderacijo k zunanjemu ocenjevalcu. In 

sicer se zunanjemu ocenjevalcu pošlje od 5 do 10 nalog, lahko tudi manj, če predmet obiskuje 

manj dijakov. Zaradi razširjenosti programa mednarodna matura zunanji ocenjevalci prihajajo 

z vsega sveta, kar še dodatno onemogoča predvidljivost mature, saj ocenjevalci prihajajo z zelo 

različnih kulturnih, znanstvenih in pedagoških okolij. Program mednarodne mature je glede na 

način ocenjevanja in vsebine kurikuluma izredno zahteven za poučevanje. Ne samo, da je snov 

obravnavana na visoki, že kar znanstveni ravni, posamezna predmetna področja poleg tega 

spremljajo razvoj znanosti, ki ga sproti vključujejo v kurikulum.  

Naj navedem primer. Poučujem filozofijo na programu mednarodna matura. Pri filozofiji dijaki 

pred glavno maturo, ki je maja v četrtem letniku, napišejo filozofski esej, pri katerem celoten 

postopek pisanja izpeljejo sami, pri čemer morajo uporabiti filozofsko metodo in filozofski 

jezik. Dijaki sami določijo in preberejo literaturo in sami oblikujejo filozofsko vprašanje. Ob 

pisanju se zavedajo ocenjevalnih kriterijev in napišejo zahteven esej z 1600 do 2000 besed. 

Filozofskega eseja, ki nastane, se ne bi sramoval študent filozofije na univerzi.  

 

5 AKADEMSKOST IN PROSTOVOLJSTVO NA PROGRAMU 

MEDNARODNA MATURA  
 

 

Ker je program mednarodne mature zelo akademsko usmerjen, bi se kaj hitro lahko zgodilo, da 

bi dijaki povsem opustili vsakršno dejavnost na področju izven šolske ustvarjalnosti, 

prostovoljstva in športa. Program CAS (Creativity, Activity, Service) je sicer podoben OIV 

(obveznim izbirnim vsebinam), vendar z pomembnimi razlikami. Dijaki morajo svoje 

aktivnosti načrtovati povsem samostojno s pomočjo mentorjev. Pomemben sestavni del CAS-

a je refleksija izkušnje kot ustvarjalca, športnika ali prostovoljca. Dijaki tako ob koncu svoje 

CAS izkušnje oddajo refleksijo, ki jo na razgovoru v obliki CAS demonstracije predstavijo 

CAS koordinatorju. Aktivnosti in projekte lahko izvajajo individualno, v skupinah ali pa kot 

razred, kar naša šola še posebej razvija. Pri izbiri aktivnosti je pomembno, da je ta smiselna in 

da ima pomemben vpliv na posameznika, na lokalno ali pa na globalno okolje.  

Z primer naj navedem projekt 3. letnika mednarodne mature DrugaRoka / SecondHand. Dijaki 

so ob koncu decembra pripravili dobrodelno modno revijo DrugaRoka / SecondHand z 

božičnim bazarjem. Celoten izkupiček so namenili Varni hiši Gorenjske. Dijakinja Nina Žumer 

iz 3. h je takole opisala dogodek: »V sredo, 21. decembra 2016, je večnamenski prostor 

Gimnazije Kranj zaradi množice obiskovalcev skorajda pokal po šivih. A ne le ljudi, tudi 

neverjetnih čustev je bila gimnazijska telovadnica polna tistega dne. Napeti živčki manekenov 

in organizatorjev v zaodrju, pričakovanje gledalcev in zavzetost tehnične ekipe so napolnili 

prostor vse do zadnjega kota. Prvič v zgodovini šole se je namreč tam odvil poseben dogodek. 

Modna revija DrugaRoka / SecondHand. In to ni bila vsakdanja modna revija! Kot nam pove 

že njeno ime, so se manekeni po modni brvi sprehodili v oblačilih iz druge roke, ki smo jih 

predelale Nika Gregorič iz 1. d in dijakinje 3. h pod budnim očesom mentorice šivilje Mire 

Velkavrh. Modna revija, ki smo jo pripravile, je vsebovala tri kolekcije, in sicer za odrasle, 

mladostnike in najmlajše. Na sredinem dogodku si je bilo mogoče ogledati vse tri, med hodi pa 

so dogajanje popestrile recitacije Ines Likar in Katarine Kunčič ter nastopi glasbene skupine 
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The Six Saints. Poleg vsega tega je sočasno v gimnazijski avli potekal tudi božično-novoletni 

bazar, na katerem so si obiskovalci lahko kupili nakit, narejen s spretnimi prsti gimnazijk, in 

sveže pečene sladke dobrote. O tem, da sta bila modna revija in bazar uspešna, pa ne priča le 

številnost obiskovalcev, ampak v veliki meri tudi ogromen izkupiček. Že izključno s pomočjo 

donatorjev nam je uspelo zbrati kot 1822 EUR, na dogodku samem pa je prispevke v zameno 

za predelana oblačila in nakupe na bazarju namenilo tudi mnogo obiskovalcev, za kar se vsem 

na tem mestu tudi zahvaljujemo. Denar je namenjen v dobrodelne namene, natančneje za Varno 

hišo Gorenjske.  

Dijaki so sredstva, ki jih namenjamo Društvu za pomoč VHG zbirali na različne načine:  

1. Zbiranje donacij pri kranjskih podjetjih: 

o Iskra ISD: 700 EUR 

o MD capital: 250 EUR 

o Agencija M servis: 100 EUR 

2. Zbiranje prostovoljnih prispevkov na dobrodelni modni reviji in božičnem bazarju: 

o 772,43 EUR« 

Ob tem je pomembno omeniti, da so dijaki dogodek pripravili za mesto Kranj in da so sredstva 

pridobili tudi od gorenjskih podjetnikov. Na naslednjih fotografijah je slikana modna revija in 

priznanje Prostovoljec leta 2017.  

 

Slika 1: Dijaki, osnovnošolci in učitelji kot manekeni na dobrodelni modni reviji DrugaRoka 2016 

(Andraž Žnidar, 2016) 
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Slika 2: Peka palačink na dobrodelni modni reviji DrugaRoka 2016 (Andraž Žnidar, 2016) 

 

 
Slika 3: Zahvala vodje Varne hiše Gorenjske za donacije in osveščanja o nasilju nad ženskami 

(Andraž Žnidar, 2016) 
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Slika 4: Priznanje za sodelovanje na v natečaju prostovoljec leta 2016 (Gimnazija Kranj, 2017) 

 

6 URAVNOTEŽENOST UČNEGA PROCESA NA MEDNARODNI 

MATURI 
 

 

Zaradi akademske zahtevnosti programa mednarodna matura je zelo pomembno, da imajo 

dijaki možnost izražanja različnih plati svoje osebnosti in ne le storilnost na strogo učnem in 

intelektualnem področju. Da bi uravnotežili zahtevnost programa in potrebe dijakov, 

ustvarjamo spodbudno okolje s pomočjo programov za ustvarjanje povezanosti med dijaki, 

smiselnih projektov za prostovoljstvo, športne aktivnosti in sproščanja. Nedavna raziskava 

International Baccalaureate Organisation je namreč pokazala, da program dijake učinkovito 

pripravlja na vstop na univerzo, da dijaki cenijo znanje, ki ga dobijo, in da je zanje pomembno, 

da šola poskrbi za programe za zmanjševanje stresa.  
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PROGRAMU GOSTINSTVO IN TURIZEM 
 

SUCCESS FACTORS IN ACADEMIC PERFORMANCE WHEN 

LEARNING FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES 

AT THE HOSPITALITY AND TOURISM PROGRAMME 
 

Jana Marinček 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija  

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

jana.marincek@bic-lj.si 

 

Povzetek 

Višješolski študijski program Gostinstvo in turizem, ki ga izvajamo na Višji strokovni šoli BIC 

Ljubljana, v predmetniku vključuje tri tuje jezike stroke: angleščino, nemščino in italijanščino. 

Aktivno znanje tujega strokovnega jezika predstavlja za naše študente in kasnejše diplomante 

večjo konkurenčnost na trgu dela, omogoča uspešnejšo komunikacijo v globalnem svetu, stik s 

svetovnimi trendi v stroki in s tem nadaljnjo strokovno rast. V prispevku predstavljam 

dejavnike, ki odločilno vplivajo na učno uspešnost pri tujih strokovnih jezikih. Eden ključnih 

dejavnikov je vstopno predzanje študentov, ki ga pri nemščini in italijanščini pogosto ni ali pa 

je nizko, pri angleščini pa sega od nivoja A2 pa do B2 po SEJO. Na podlagi opravljene ankete 

ugotavljam relativno nizko motiviranost študentov za učenje tujih jezikov in primerjam 

udeležbo na neobveznih predavanjih in obveznih vajah pri predmetu Strokovna terminologija 

v nemščini. Za večjo uspešnost študentov je potrebno dvigniti njihovo učno motivacijo. Zanjo 

smo v veliki meri odgovorni predavatelji in drugi strokovni delavci, ki s kompetentnim delom, 

sodobnimi učnimi metodami in pozitivno učno klimo bistveno pripomoremo k boljšemu učnemu 

uspehu. Pomembni motivacijski dejavniki so tudi odlični študijski pogoji, kvalitetno izpeljane 

strokovne ekskurzije po Evropi in možnost praktičnega usposabljanja v tujini v okviru 

programa Erasmus+. 

Ključne besede: tuji jeziki stroke, dejavniki učnega uspeha, predznanje, motivacija, vloga 

predavatelja, stik s tujim jezikom v avtentičnem okolju 

 

Abstract 

The curriculum at the Hospitality and Tourism programme at the Vocational College, 

Biotechnical Educational Centre Ljubljana, offers three foreign languages for specific 

purposes: English, German, and Italian. Proficiency in foreign languages for specific purposes 

gives our students and school graduates a competitive edge when they enter the labour market, 

it enables them better communication in the global world, allows them to keep up with global 

trends in their field, and to continue their professional development. The article presents factors 

that have a decisive role in establishing proficiency in foreign languages for specific purposes. 

One of the key factors is students’ prior knowledge of languages when they enrol on the course. 

Their knowledge of German and Italian tends to be non-existent or very poor, whereas their 

English ranges between A2–B2 according to CEFRL. The survey carried out among students 

reveals low motivation for foreign language learning. The study also compares students’ 

participation in optional lectures and obligatory practical classes in the subject German for 

Specific Purposes. In order to improve students’ academic performance we need to motivate 
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them better. Lecturers, tutors, and other professional workers play an important role here – 

our competencies, use of the newest methodology, and building a positive learning environment 

significantly contribute to better academic performance. Other motivational factors are 

excellent study conditions, well-organised excursions in Europe, the possibility of attending a 

work experience programme abroad as part of Erasmus+. 

Keywords: foreign languages for specific purposes, factors of academic performance, prior 

knowledge, motivation, the role of the lecturer, learning a foreign language abroad 
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1 POMEN ZNANJA TUJIH STROKOVNIH JEZIKOV V GOSTINSTVU 

IN TURIZMU 
 

 

Na vseh višješolskih ustanovah s študijskim programom Gostinstvo in turizem se zavedamo 

pomembnosti znanja tujih splošnih in strokovnih jezikov. V 1. letniku višješolskega študija se 

poučuje angleščina, ki je vsekakor najpomembnejši in najbolj razširjen svetovni jezik. V 2. 

letniku imajo študenti po predmetniku drugi tuji jezik stroke – nemščino, ki je zaradi geografske 

bližine, razširjenosti ter velikega števila nemško govorečih gostov že dolgo nujnost. Enako 

velja tudi za tretji tuji strokovni jezik – italijanščino, saj Italija ostaja ena najpomembnejših 

držav na kulinaričnem zemljevidu sveta, italijanski gostje pa še vedno najštevilčnejši tuji gostje 

v Sloveniji. 

Znanje tujega splošnega in strokovnega jezika je za študente prednost že v času izobraževanja, 

saj se tako lažje in samozavestneje udeležujejo mednarodnih izobraževalnih programov, 

izmenjav, projektov in tekmovanj. Po zaključku študija znanje jezikov bistveno povečuje 

njihove možnosti na trgu dela. V poklicnem življenju so tuji jeziki ključnega pomena za 

sporazumevanje s tujimi gosti, omogočajo spremljanje tuje strokovne literature, zaposljivost v 

tujini ter so pogoj za uspešno komnukacijo na mednarodnih sejmih ter drugih strokovnih 

prireditvah. 

 

2 USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI TUJIH STROKOVNIH JEZIKIH 
 

 

K raziskovanju tematike me je spodbudilo delo s študenti pri vajah Strokovna terminologija v 

nemščini in dejstvo, da sem pri tem naletela na razne težave: od velikih razlik v predznanju do 

nemotiviranosti in nerednega obiska predavanj. Zato niso presenetljivi podatki, ki so razvidni 

iz spodnje tabele in prikazujejo odstotek rednih študentov 2. letnika smeri Gostinstvo in turizem, 

ki so uspešno opravili izpit in vse ostale obveznosti pri tujih jezikih. Zaradi relativno nizkega 

odstotka uspešnih pri drugem in tretjem strokovnem jeziku se postavlja vprašanje, kje so vzroki 

in kaj lahko storimo, da bi se stanje izboljšalo. 
 

Tabela 1: Delež študentov z opravljenim izpitom pri tujih jezikih stroke  
Vir: Poročilo o delu 2014/15 BIC Lj. VSŠ, sept. 2015, Poročilo o delu 2015/16 BIC Lj. VSŠ, sept. 2016 

GT, 2. letnik, redni 

študij 

Delež študentov z opravljenim 

izpitom, štud. leto 2014/15 

Delež študentov z opravljenim 

izpitom, štud. leto 2015/16  

Predmet 1. letnika 
  

STJ 1 – angleščina 90% 76% 

Predmet 2. letnika 
  

STJ 2 – nemščina 51% 47% 

STJ 3 – italijanščina 67% 44% 

 

Eden od vzrokov za bistveno večjo uspešnost študentov pri angleščini je zagotovo relativno 

solidno predznanje, saj se študenti angleščine učijo že na primarni in sekundarni ravni 

izobraževanja. Podatki za oba druga jezika stroke – nemščino in italijanščino – pa niso tako 

spodbudni. Kateri dejavniki vplivajo na (slabši) učni uspeh, ugotavljam v nadaljevanju. 

 

 

 

 



 

424 

 

 

3 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI TSJ  
 

 

Učenje je eden najvažnejših psihičnih procesov. S preučevanjem dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešnost učenja, se ukvarjajo znanstveniki najrazličnejših profilov. 

Ena naših najvidnejših raziskovalk psihologije učenja in poučevanja, dr. Barica Marentič 

Požarnik deli dejavnike učenja na notranje in zunanje. Notranji dejavniki, ki so v učeči osebi 

sami, so lahko fiziološki in psihološki. Med psihološke dejavnike uspešnosti učenja prišteva 

učne sposobnosti, učne navade in strategije učenja, predznanje, motivacijo, samopodobo. Med 

zunanje dejavnike na eni strani šteje fizikalne, kamor sodita učni prostor in opremljenost šole, 

na drugi pa socialne dejavnike: družina, učitelj/predavatelj, vrstniki, učna klima in medsebojni 

odnosi, širše pa tudi izobraževalni sistem, družbene vrednote. V prispevku natančneje 

opredeljujem dejavnike, ki po mojih izkušnjah odločilno vplivajo na učno uspešnost študentov 

pri tujih strokovnih jezikih (TSJ). 

 

3.1 PREDZNANJE  

 

Na višje strokovne šole se vpisujejo dijaki, ki so uspešno zaključili srednješolsko izobraževanje 

s splošno ali poklicno maturo. Na študijsko smer Gostinstvo in turizem se večinoma vpisujejo 

dijaki srednjih šol z enako ali podobno usmeritvijo, med njimi pa so tudi gimnazijci in dijaki, 

ki so obiskovali srednje strokovne šole drugih smeri. Tako imamo na eni strani študente, ki so 

se že v srednji šoli srečali z dvema ali s tremi tujimi jeziki, do neke mere že s strokovnim 

besediščem, na drugi strani pa študente, ki so se do vpisa na višjo šolo učili le angleščine. 

Največji razkorak v predznanju je viden ravno pri predmetu Strokovna terminologija v tujem 

jeziku ‒ nemščina, ki ga študenti obiskujejo v 2. letniku izobraževanja. Predmetu je namenjenih 

60 ur predavanj in 60 ur vaj. 

Iz ankete o učenju tujih (strokovnih) jezikov, ki sem jo izvedla marca 2017 med 35 rednimi 

študenti študijskega programa Gostinstvo in turizem je razvidno, da se jih kar 10 še nikoli ni 

učilo nemščine. Predavatelji in inštruktorji smo pri delu s študenti postavljeni pred izziv 

nadoknaditi manjkajoča ali pomankljiva znanja ter hkrati doseči vse informativne in formativne 

cilje programa.  

Prvi korak, ki ga je potrebno izpeljati na začetku študijskega leta, je ugotavljanje razlik v 

predznanju v obliki testa z vprašanji izbirnega tipa. Da bi študentom, ki so brez predznanja 

tujega jezika, omogočili čim hitrejšo usvojitev pričakovanih osnovnih znanj, smo poleg 

predavateljevih konzultacij ponudili dopolnine ure, ki jih že na začetku študijskega leta pripravi 

predavatelj ali inštruktor. Nekateri študenti so se odzvali, žal je opaziti pomanjkanje vztrajnosti. 

Druga možnost je medsebojna študentska pomoč, ki jo organizirajo študentje-tutorji in krepi 

socialne kompetence študentov. Tretja opcija je oblikovanje jezikovno enotnih učnih skupin pri 

vajah, kar pa je povezano z organizacijskimi izzivi. Vsekakor na BIC Ljubljana, na Višji 

strokovni šoli, do problema nismo indiferentni, ampak ga poskušamo v korist študentov 

konstruktivno reševati. 

 

3.2 UČNA MOTIVACIJA 
 

Teoretiki ločijo notranjo in zunanjo učno motivacijo. Pri notranji motivaciji se učimo zaradi 

notranjih spodbud: želje, interesov, veselja, pozitivne samopodobe. Notranje motiviran študent 

se zaveda pomembnosti znanja in ga sprejema kot vrednoto.  

Pri zunanji motivaciji pa so glavni motivator zunanje posledice, kot so pohvala, nagrada, 

obvezna prisotnost, roki za posamezne naloge, ocenjevanje, izpiti. Če je prisotna le zunanja 

motivacija, je uspešnost učenja skoraj zagotovo manjša. 
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Iz opravljene ankete je razvidno, da se študenti smeri Gostinstvo in turizem zavedajo 

pomembnosti znanja tujih jezikov. Študenti so v anketi ocenjevali uporabnost tujih jezikov z 

ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni malo uporaben, 5 pa nujen. 

 

 
Graf 1: Uporabnost tujih jezikov, Marinček J., Anketa, marec 2017 

 

Anketa med študenti je pokazala, da znanje angleščine ocenjujejo kot nujno, znanje nemščine 

kot zelo uporabno in znanje italijanščine kot srednje uporabno. 

Predpostavko o zavedanju pomembnosti znanja nemščine med študenti gostinstva in turizma 

pa je potrdil tudi naslednji rezultat, prikazan v grafu 2: 

 

 
Graf 2: Uporabnost nemškega jezika, Marinček J., Anketa, marec 2017 

 

Polovica anketiranih študentov ocenjuje nemščino kot zelo uporabno, 22% pa celo kot nujno. 

Žal pa zavedanje o uporabnosti tujega jezika še ne pomeni motiviranosti za učenje le-tega. Eno 

od anketnih vprašanj je bilo namreč naslednje: Kaj je vplivalo na vaš učni napredek pri  

TSJ? Možni odgovori so bili naslednji: 1. dobro jezikovno predznanje, 2. za učenje strokovnih 

jezikov sem motiviran/a, 3. redno sem hodil/a na predavanja in vaje, 4. pri predavanjih in vajah 

sem sledil/a in sodeloval/a. Obkrožili so lahko več odgovorov. Le 9  

(25%) od 35 študentov je obkrožilo odgovor, da so motivirani za učenje tujega jezika.  

Na motivacijo in uspešnost učenja vplivajo tudi razni zunanji dejavniki. Zanimal me je 

predvsem dejavnik, ki sodi v izobraževalni sistem in ureja prisotnost na predavanjih in vajah. 

Katalog znanj za višje strokovne šole študentom predpiše določene obveznosti in jih »od zunaj« 

motivira, da jih v času študija izpolnjujejo. Ena od obveznosti je 80-odstotna prisotnost na 

vajah, medtem ko prisotnost na predavanjih ni obvezna. Da predpisane študijske obveznosti 

odigrajo svojo vlogo, dokazuje naslednji graf, ki prikazuje bistveno večji obisk obveznih vaj v 
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primerjavi z obiskom neobveznih predavanj pri predmetu Strokovna terminologija v tujem 

jeziku ‒ nemščina. 

 

 
Graf 3: Primerjava obiska predavanj in vaj, Marinček J,. Anketa, marec 2017 

 

Od anketiranih študentov jih kar 31% sploh ne obiskuje predavanj, polovica pa le občasno. 

Čeprav ni bila anketirana celotna generacija študentov 2. letnika, pa anketni vzorec daje 

objektiven rezultat. Zamuditi 60 ur predavanj pri tujem jeziku predstavlja bistven primanjkljaj 

v znanju, kar v praksi večinoma pomeni, da študent odlaša s pristopom k izpitu ali pa je pri le-

tem neuspešen. Študentov, ki imajo tako solidno jezikovno znanje, da jim »zadostujejo« le vaje, 

snov predavanj pa nadoknadijo s samostojnim učenjem, je zelo malo. 

 

 
Graf 4: Obisk predavanj pri premetu STN, vir: Marinček J,. Anketa, marec 2017 

 

Ob tem dejstvu lahko ugotovimo, da zunanji dejavnik – neobveznost predavanj – bistveno 

vpliva na učni (ne)uspeh. Nekateri študenti, ki jim večkrat ne uspe opraviti izpita, iščejo  

pomoč pri inštruktorjih, na jezikovnih tečajih ali pa se morajo za dokončanje študija vpisati celo 

kot izredni študenti. Kje so vzroki, da študenti ne obiskujejo predavanj? Eden od vzrokov je 

zagotovo nizka notranja motivacija, hkrati pa ne gre spregledati dejstva, da se veliko študentov 

sooča z ekonomskimi težavami, zaradi katerih so prisiljeni opravljati študentsko delo. Ob tem 

opuščajo predavanja in izgubljajo čas, ki bi ga sicer lahko namenili sprotnemu in s tem 

učinkovitejšemu študiju. 

 

3.3 VPLIV PREDAVATELJA NA ŠTUDENTOVO UČNO USPEŠNOST 

 

Pedagoško delo predavatelja in inštruktorja sodi med zunanje ali t.i. socialne dejavnike, ki 

odločilno vplivajo na učno uspešnost. Nizozemski profesor vzgoje in izobraževanja Fred 

Korthagen opozarja, da profesionalnosti učitelja ne predstavlja le vsota kompetenc, temveč da 
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pravega učitelja, na vseh ravneh izobraževanja, opredeljujejo predvsem njegove osebnostne 

odlike (pravičnost, odprtost, strpnost, empatija, optimizem…), njegova čustvena angažiranost 

in notranja motivacija za opravljanje svojega poklica. 

Ključni temelj so torej učiteljeve osebnostne lastnosti, na katerih gradi kvalitetno pedagoško 

delo. Zaradi ugotovitve, da se višješolski študenti zavedajo pomembnosti učenja tujih jezikov, 

manjka pa jim motiviranosti, je nujno, da predavatelj konstantno krepi njihovo učno motivacijo, 

jih spodbuja, navezuje na praktično uporabnost znanja, uporablja dinamične in raznolike učne 

metode ter ustrezne didaktične materiale. Višješolski predavatelj se mora stalno izpopolnjevati 

in spremljati stroko, katere tujejezično terminologijo predava, v našem primeru gostinstvo in 

turizem. Strokovna kompetentnost se pričakuje ne le v poznavanju tujega jezika, temveč do 

določene mere tudi v poznavanju stroke. Ni več samo tradicionalni učitelj v predavalnici, 

njegove vloge postajajo večplastne, saj je hkrati tudi interaktivni online-moderator, ki ureja 

spletno učilnico, prek nje dopolnjuje, nadgrajuje in preverja jezikovno znanje študentov, jih 

usmerja, informira. Kljub možnostim, ki jih ponuja informacijska tehnologija, pa ne sme 

izgubiti osebnega stika s študenti: pri predavanjih in vajah mora ustvariti pozitivno in zanimivo 

učno klimo. Ne le njegove pedagoške aktivnosti tudi osebni pristop in komunkacija s študenti 

vplivajo na njihovo motiviranost za učenje in posledično na večjo uspešnost. 

 

3.4 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA KOT DEJAVNIK UČENJA 

 

Poučevanja tujega jezika brez uporabe IKT si seveda ni več moč predstavljati: pregledna 

predstavitev učne snovi v obliki prezentacij, iskanje informacij po spletu, takojšen dostop do 

avtentičnih tekstov in video posnetkov v tujem jeziku, uporaba spletnih slovarjev in 

najrazličnejših platform za učenje tujih jezikov ter še mnogo več.  

Praktični primer: seminarsko nalogo pri predmetu Strokovna terminologija v nemščini sva v 

študijskem letu 2016/17 s kolegico zastavili tako, da so morali študenti na spletu poiskati 

najmanj 500 besed dolg članek s področja gostinstva ali turizma v nemškem jeziku. Ko so ga 

izbrali, so se morali lotiti analize strokovnega besedišča in s pomočjo spletnega slovarja PONS 

sestaviti nemško-slovenski slovarček. Predhodno je bilo potrebno študentom natančno razložiti 

rabo spletnega slovarja, da v zahtevanih podatkih (besedna vrsta, spol, množinska oblika…) ni 

prišlo do napak ali celo nesmislov. V drugem delu so študenti pripravili ustno predstavitev 

članka s pomočjo PowerPointa. Omenjena seminarska naloga pomeni korak k večji jezikovni 

samostojnosti, spodbuja učenje učenja ter medpredmetno povezovanje. Računalniško podprto 

poučevanje je močan motivacijski faktor (spodbuja samostojnost, samoinciativnost, 

interdisciplinarnost), skriva pa tudi določene pasti, ki jim je tudi uspešen predavatelj marsikdaj 

težko kos. Računalniška učilnica, v kateri ima vsak študent na voljo prenosnik in internetni 

dostop, po eni strani omogoča izvajanje najsodobnejših učnih metod, po drugi strani pa je 

dostopnost do spleta za študente nenehna skušnjava za priklop na lasten virtualni svet. Ali bo 

študent sodeloval pri vajah oz. predavanjih ali bo »odplaval« v neskončno ponudbo spleta, pa 

je posledica najrazličnejših vzrokov in predvsem njegove motiviranosti za učenje. Obstaja še 

možnost blokade določenih spletnih strani, za kar bi se našlo argumente za in proti.  

 

3.5 STROKOVNE EKSKURZIJE V TUJINO IN PROGRAM ERASMUS+ 

 

Na uspešnost učenja tujih jezikov vplivajo tudi vse izobraževalne aktivnosti, ki omogočajo 

študentom obisk tujine, neposreden stik s tujim (strokovnim) jezikom in medpredmetno 

povezovanje. Tako imajo naši študenti, ki izberejo modul turizem, vsako leto v marcu obvezno 

strokovno ekskurzijo v Berlin, kjer takrat poteka Mednarodna turistična borza (ITB Berlin). 

Študenti modula gostinstvo (kuharstvo, strežba) pa so se aprila 2017 skupaj s študenti živilstva 

in prehrane odpravili na tridnevno strokovno ekskurzijo v italijansko pokrajino Emilio-
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Romagno. Hkrati z novimi strokovnimi spoznanji so bili študenti v stiku z nemščino oziroma 

italijanščino, dostikrat pa je sporazumevalni jezik angleščina. Avtentične situacije, kjer se 

povežeta stroka in tuji jezik, študente dodatno motivirajo in utrjujejo zavest o uporabnosti 

splošnih in strokovnih tujih jezikov. 

BIC Ljubljana od leta 2014 sodeluje tudi v mednarodnem programu mobilnosti Erasmus+. 

Študenti VSŠ najpogosteje opravljajo prakso v Španiji, Nemčiji in Avstriji. V študijskem letu 

2015/16 je v tujini delalo šest študentov: trije v Španiji, po en študent pa v Makedoniji, Franciji 

in na Švedskem. V študijskem letu 2016/17 so bili štirje študenti na praktičnem usposabljanju 

v Španiji, dva na Cipru in v Italiji ter po eden v Avstriji, Belgiji in na Rodosu. In kdo so njihovi 

delodajalci? Na Dunaju je naša študentka delala v kuhinji prestižne restavracije Konstantin 

Filippou, ki je tudi dobitnica Michelinove zvezdice. Na španski Mallorci je študentka 

pridobivala praktične izkušnje v hotelu Valentín Reina Paguera, kjer zaradi številnih nemških 

gostov zahtevajo dobro znanje nemščine. Dva študenta sta opravljala prakso v Italiji, preko 

izobraževalnega centra ALMA, eden v kuhinji luksuznega milanskega hotela Mandarin 

Oriental, drugi pa v restavraciji Massimo Camia v italijanski pokrajini Piemont. Poleg 

neprecenljivih praktičnih izkušenj študenti v tujini nadgrajujejo tudi znanje tujega jezika. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

V prispevku sem predstavila ključne dejavnjke, ki vplivajo na uspešnost študentov pri predmetu 

Strokovna terminologija v nemščini. Predavatelji TSJ smo postavljeni pred večplastne 

pedagoške izzive. Pri pregledu stanja je opaziti zelo raznoliko vstopno predznanje, čemur bo 

potrebno nameniti še več pozornosti in razmišljati tudi v smeri oblikovanja jezikovno 

enotnejših učnih skupin. Ugotavljam, da je ključni vzrok relativno manjše uspešnosti študentov 

pri jezikih stroke tudi pomanjkanje motiviranosti, ki se kaže predvsem v slabem obisku 

predavanj. 

Predavateljev cilj ostaja kvaliteten, s sodobno tehnologijo podprt pouk, s poudarkom na 

praktični uporabnosti tujega jezika v poklicu. V prihodnje se bomo v okviru učnega procesa še 

bolj posvetili povezovanju s stroko in skušali tudi na ta način dvigniti motiviranost študentov. 

Prav tako jih bomo še naprej spodbujali k udeležbi v programih mobilnosti. 
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Povzetek 

Uporaba video gradiv v sodobnem z informacijsko tehnologijo podprtem učnem procesu ni 

nikakršna novost. Dokazana je njihova koristnost pri učenju tujih jezikov, saj omogočajo 

neposredno izpostavljenost ciljnemu jeziku. Učna gradiva pri predmetu Strokovna 

terminologija v nemščini v višješolskem študijskem programu Gostinstvo in turizem so bistveno 

bolj usmerjena na posredovanje in utrjevanje besedišča stroke, manj pa v razvijanje slušnega 

razumevanja. Zato je v pouk na terciarni ravni še toliko nujnejše vključiti tujejezična avdio in 

video gradiva, ki so dosegljiva na spletu. V prispevku najprej navajam prednosti video gradiv, 

nato pa se posvečam kriterijem, ki jih je pri izbiri potrebno upoštevati. Najzanesljivejši viri 

video gradiv so spletni portali, ki so namenjeni učenju nemščine, uporabimo pa lahko tudi 

tematsko primerna avtentična video gradiva, ki jih je potrebno ustrezno didaktizirati. Sledi še 

praktična predstavitev uporabe dveh video prispevkov: turističnega spota o Ljubljani in video 

recepta. Video gradiva naj poleg jezikovnih ciljev posredujejo tudi medkulturna znanja ter 

sledijo vsebinsko in jezikovno celostnemu pristopu k učenju tujega jezika. 

Ključne besede: video gradiva, receptivne spretnosti, spletni viri, kriteriji izbire, didaktizacija 

 

Abstract 

In the modern, IT-supported learning process, video materials have been used for some time. 

Enabling the learner to come in direct contact with the target language, they greatly facilitate 

the language acquisition. For the most part, the learning materials used in the course German 

for Specific Purposes (GSP) in the Hospitality and Tourism programme at the Vocational 

College focus on the acquisition and revision of the language for specific purposes, and less so 

on the listening skills development. It is, thus, important to include foreign language audio and 

video materials available online into classes at the tertiary level. In this paper, I present the 

main strengths of video materials as well as some detailed criteria for their selection. While 

German learning internet sites are the most reliable sources of video materials, other, 

thematically relevant authentic video materials can be used, provided they are properly 

adapted for the use in the language teaching process. In the third part, I present a practical 

application of two video clips: a video spot on Ljubljana created for tourist purposes, and a 

video recipe. In addition to their goals related to language learning, video materials should 

widen students’ intercultural understanding, following an integrated approach based on the 

topic of the text as well as its linguistic features. 

Keywords: video materials, receptive skills, Internet sources, selection criteria, didactisation 
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1 VLOGA IN PREDNOSTI VIDEO GRADIV  
 

 

Katalogi znanj pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku med splošne cilje uvrščajo 

razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti: branja, pisanja, poslušanja in govora. 

V višješolskih gradivih za nemški strokovni jezik v programu Gostinstvo in turizem, ki jih je 

izdal Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta IMPLETUM med leti 2008 in 2011 

(http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/), je težišče učenja predvsem na usvajanju 

besedišča stroke ter na razumevanju in tvorjenju zapisanih besedil. Posledično se poslušanju in 

slušnemu razumevanju pogosto namenja manj ali celo premalo časa. Neuspešno sprejemanje 

slušnih sporočil pa v konkretni situaciji onemogoča uspešno sporazumevanje in učinkovito 

komuniciranje. Predavatelj tujega jezika stroke mora zato poskrbeti, da se pri jezikovnih vajah 

slušnemu razumevanju nameni dovolj časa, poiskati mora ustrezne avdio in video vsebine, jih 

didaktizirati in kar se da pogosto vključevati v pouk. Ključni cilj je globalno in detajlno slušno 

razumevanje v najbolj tipičnih poklicnih situacijah.  

Za nemški jezik stroke oz. določenega poklica se je v nemščini uveljavil izraz »berufsbezogenes 

Deutsch«. Ogledala sem si nekatere novejše učbenike, ki jih za učenje nemščine za poklice v 

gostinstvu, hotelirstvu in turizmu ponujajo založbe v deželah ciljnega jezika: Kommunikation 

im Tourismus (Cornelsen, Goethe-Institut, Fraus, 2005), Erfolgreich in Gastronomie und 

Hotellerie (Cornelsen, 2011), Menschen im Beruf – Tourismus A1 (Hueber, 2015), Menschen 

im Beruf – Tourismus A2 (Hueber, 2016). Prav vsi omenjeni tuji učbeniki vsebujejo materiale 

za slušno razumevanje v obliki priloženega CD-ja. 

Še učinkovitejša od slušnih besedil so video gradiva, saj sprejemanje avdiovizualnih informacij 

poteka preko vidnega in slušnega kanala hkrati. Pri marsikaterem video posnetku lahko 

govorjeno besedilo spremljamo tudi v obliki podnapisov, ki jih lahko vklopimo ali izklopimo. 

Pri tem je študent izpostavljen jezikovnemu vnosu in razvija obe receptivni jezikovni spretnosti: 

slušno in bralno razumevanje. Kakovostne receptivne dejavnosti so podlaga za razvoj 

produktivnih spretnosti – ustnega in pisnega sporočanja.  

Pomembna prednost video gradiv ter avdio in video podcastov je tudi njihova velika 

dostopnost. Na računalnikih, prenosnikih, tablicah in drugih mobilnih napravah s priključkom 

na internet so spletna video gradiva dostopna vedno in povsod. Predavatelj jih lahko zavrti 

večkrat, ustavlja in po potrebi ponovi. Smiselno je, da povezave do video gradiv objavimo tudi 

v spletni učilnici in s tem spodbudimo študente, da se lotijo samostojne uporabe le-teh. Video 

gradiva so med drugim tudi pomemben motivacijski dejavnik, saj popestrijo pouk in so 

iztočnica za najrazličnejše jezikovne aktivnosti.  

Predavatelj sam pripravi izbor video gradiv, s katerimi sledi učni ciljem ter obogati učenje 

tujega strokovnega jezika (TSJ). Pri iskanju in izbiri le-teh smo prepuščeni lastni iznajdljivosti, 

uporabne informacije in povezave občasno dobimo na izobraževanjih ali pa z izmenjavo 

praktičnih izkušenj med kolegi. 

 

2 KRITERIJI IZBIRE VIDEO GRADIV 
 

 

Poiskati ustrezen video posnetek za predavatelja predstavlja poseben izziv. Zagotovo se nam je 

že pripetilo, da smo uporabili video gradivo, ga didaktično opremili, pa nismo dosegli 

pričakovanega rezultata. Pri izbiri moramo natančno vedeti, katere operativne učne cilje 

želimo z ogledom doseči. Od njih je odvisna izbira učne vsebine, učnih oblik, metod in sredstev. 

Smiselno je, da s cilji že pred ogledom seznanimo študente, saj jih s tem motiviramo. Vsebina 

posnetka se mora navezovati na stroko, v našem primeru na področje gostinstva in/ali turizma. 

http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/
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Uporabni so dokumentarni in izobraževalni video posnetki, navodila za pripravo jedi (video 

recepti), prispevki o kulinariki, predstavitve poklicev, za katere se izobražujejo, promocijske 

predstavitve mest, držav, potovanj in križarjenj, posnetki tipičnih poklicnih situacij (npr. 

naročanje v restavraciji) in podobno. Pomemben kriterij pri izbiri gradiva je kvaliteta in 

aktualnost posnetka. Uporabljajmo slikovno in slušno kvalitetna video gradiva, pri čemer 

moramo biti pozorni na podatek, kdo jih je objavil in kdaj. Paziti je potrebno tudi na primerno 

dolžino posnetka. Ker so študenti v znanju nemščine večinoma na nižji ravni (A2), so vsekakor 

primernejši krajši posnetki, ki naj po mojih izkušnjah trajajo med pet in največ deset minut. 

Predolg posnetek lahko doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Neustrezna je tudi uporaba 

video gradiva kot časovnega mašila za zadnjih deset minut predavanj/vaj ali pa kot možnost 

kratkega »odmora« za predavatelja.  

Uporaba mora biti osmišljena in natančno strukturirana v vseh treh fazah: pred, med ogledom 

in po ogledu. 

Ker predavatelji, razen izjemoma, nismo naravni govorci tujega jezika, je zelo pomembno, da 

v posnetku nastopajo rojeni govorci, ki uporabljajo standardni jezik (ne dialektov ter izrazito 

pogovornega jezika), in da zahtevnost prilagodimo jezikovnemu znanju študentov. Na ta način 

avdiovizualna gradiva omogočajo direkten stik z nemško govorečim okoljem, podpirajo  

usvajanje in memoriranje strokovnega besedišča in tipičnih fraz, ki jih bo študent potreboval v 

poklicu. 

 

3 KJE NAJTI USTREZNO VIDEO GRADIVO 
 

 

Iskanje in vključevanje video gradiv v pouk je trajen proces. Pri TSJ je malo verjetno, da bi 

lahko enostavno segli po že posnetem DVD-ju s tematiko, ki bi vsebovala ravno tiste učne cilje, 

ki jih želimo doseči. Na voljo pa je bogata in večplastna spletna ponudba. 

Pri video gradivih je potrebno ločiti med dvema vrstama: 

V prvo skupino lahko uvrstimo video gradiva, ki jih ponujajo spletni portali za učenje nemščine 

kot tujega jezika (DaF), nekatera so tudi didaktično opremljena. Sem sodi nemški medijski 

portal Deutsche Welle (DW), ki ima poleg aktualnih medijskih vsebin in podcastov tudi 

odlično platformo za učenje in nadgradnjo nemškega jezika: avdio (npr.: počasi brana poročila) 

in video vsebine, spletne tečaje, aplikacijo za trening besedišča in didaktizirano telenovelo Jojo 

sucht das Glück.  

V sodelovanju DW in Goethe-Instituta je nastalo 20 video filmov pod skupnim naslovom Das 

Deutschlandlabor. Kratki petminutni filmi na zanimiv način predstavljajo Nemčijo, njene 

prebivalce in način življenja. Jezikovni nivo je prilagojen uporabnikom na nivoju A2 in ustreza 

znanju nemščine večine višješolskih študentov gostinstva in turizma. Pri jezikovnih vajah so 

zagotovo uporabni naslednji trije filmi: Urlaub (Dopust), Wurst (Klobasa), Bier (Pivo). Če nam 

čas dopušča, si jih lahko ogledamo še več. Vsa video gradiva imajo podnapise in so tudi 

didaktično odlično opremljena, saj ponujajo študentu še dodatnih pet ali šest interaktivnih 

nalog. Pri omenjenih video vsebinah smo še posebej usmerjeni na spoznavanje dežele in navad 

ciljnega jezika, na razvijanje medkulturne ozaveščenosti in spoštovanja kulturne ter jezikovne 

raznovrstnosti. 

 



 

433 

 

 

 
Slika 1: Vsebina portala Deutsche Welle, DEUTSCH LERNEN  

Vir: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 (junij 2017) 

 

Goethe-Institut, največja nemška kulturna ustanova, ki podpira učenje nemščine kot tujega 

jezika, na svoji spletni strani med drugim ponuja brezplačne vaje iz nemščine – Kostenlos 

Deutsch üben, forum Deutsch für dich in projekt Mein Weg nach Deutschland 

(http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deindex.htm). Tu je na voljo mini serija Erste Wege in 

Deutschland (Prve poti v Nemčiji) z video vsebinami, ki pa niso namenjene le priseljencem, 

temveč vsem, ki želijo izpopolniti jezikovno znanje. Na razpolago so tudi gradiva, ki so 

namenjena učenju nemščine za poklic: Deutsch am Arbeitsplatz (Nemščina na delovnem 

mestu). Uporabna e-gradiva z interaktivnimi nalogami najdemo v »poglavju« Berufe im 

Bereich Dienstleistungen (Poklici v storitvenih dejavnostih). 

V drugo skupino uvrščam avtentična video gradiva, ki so v osnovi namenjena informiranju 

nemško govoreče populacije in nimajo elementov jezikovne didaktike. Takšna video gradiva 

med drugim lahko najdemo na spletnih straneh medijskih postaj. 

Odličen vir kvalitetnih video posnetkov je BERUFETV (http://www.berufe.tv/), video portal 

nemške Zvezne agencije za delo (Bundesagentur für Arbeit). O poklicih v gastronomiji, 

hotelirstvu in turizmu je na voljo veliko predstavitvenih filmov. Jezikovno so zahtevnejši (nivo 

B2), zato jih je potrebno ustrezno uvesti, jezikovno razbremeniti ali pa pokazati le krajše, manj 

zahtevne odlomke. Od študentov v tem primeru pričakujem predvsem globalno razumevanje.  

 

 
Slika 2: Portal BERUFETV  

Vir: http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/dienstleistung/hotel-gaststaetten/hotelfachmann-frau/ 

(junij 2017) 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deindex.htm
http://www.berufe.tv/
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Prav tako kakovostne video portrete poklicev najdemo na portalu Bayerischer Rundfunk. 

Iskanje teh vsebin lahko poenostavim takole: BR.de  Fernsehen  ARD-Alpha  Ich 

mach´s! Do njih lahko dostopamo tudi direktno preko spletnega portala YouTube, ki je sicer 

najpogostejši vir avtentičnih video gradiv. Predavatelj pa mora dobro pretehtati, ali je določeni 

video posnetek dovolj vsebinsko in jezikovno kvaliteten ter ustreza učnemu cilju, ki ga z njim 

želi doseči. 

Zahtevnejša slušna besedila na nivoju B1 ali B2 po evropski jezikovni lestvici v obliki 

podcastov najdemo na spletni strani Slow German mit Annik Rubens (http://slowgerman.com/). 

Njihova bistvena prednost je v tem, da so govorjena počasneje od originalnih avdio besedil, na 

voljo pa so tudi v zapisani obliki. Med raznolikimi temami jih je kar nekaj povezanih s 

kulinariko.  

 

4 PRIMER DIDAKTIZACIJE AVTENTIČNEGA VIDEO GRADIVA 
 

 

Ključnega pomena za študente je odlično poznavanje Slovenije in Ljubljane kot vedno bolj 

zanimivih turističnih destinacij. Znati v tujem jeziku predstaviti gostu/turistu znamenitosti 

mesta, pokrajine in države je eden bistvenih formativnih ciljev višješolskega programa  

Gostinstvo in turizem. Učni sklop, v katerem se posvečamo poznavanju in predstavljanju 

domovine v tujem jeziku, je zelo primeren za obogatitev z avtentičnimi video vsebinami. 

Potrebno pa jih je smiselno didaktizirati, prilagoditi učnemu procesu in učnemu cilju.  

Za primer sem izbrala kratek turistični reklamni spot o Ljubljani z naslovom Städtereise in 

Sloweniens Hauptstadt – Tipps für den Ljubljana-Urlaub (Potovanje v glavno mesto 

Slovenije – nasveti za dopust v Ljubljani). Film lahko služi predvsem kot motivacijski uvod v 

temo »Ljubljana«.  

 

 
Slika 3: YouTube. Städtereise in Sloweniens Hauptstadt, Tipps für den Ljubljana-Urlaub 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=0Pf8nFgCqOI (junij 2017) 

 
Pred ogledom videa je potrebno aktivirati pri predavanjih usvojeno predznanje. S študenti 

izvedem »možgansko nevihto« na temo ljubljanskih znamenitosti v nemščini. 

Študenta/študentko določim, da omenjene izraze v obliki miselnega vzorca zapiše na tablo. Za 

nadaljnje naloge študentom pripravim delovni list. Prva naloga se nanaša na aktivnosti med 

ogledom posnetka: zapisati morajo, katere znamenitosti so bile v videu omenjene in katere 

podatke so dobili o hotelu Plaza. Za aktivnost, ki sledi po ogledu, študente razdelim v 5 ali 6 

http://slowgerman.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Pf8nFgCqOI
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skupin s tremi člani. Vsaka skupina izvleče listek z imenom znamenitosti in s pomočjo učbenika 

(Alenka Arh Šmuc: Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – nemški jezik, str. 130-131) ali 

spletne strani  

https://franks-travelbox.com/slowenien/ljubljana-top-10-sehenswuerdigkeiten-ljubljana.html 

v nemščini sestavi kratko besedilo o znamenitosti, ki so jo izvlekli. Zahtevnejše zložene stavčne 

strukture lahko preoblikujejo v krajše enostavčne povedi. Ves čas spremljam delo študentov, 

jih po potrebi usmerjam in korigiram. Ko so sestavki pripravljeni, vsaka skupina izbere svojega 

govorca. Sledi naslednja naloga – predstavitev znamenitosti, pri čemer vadimo produktivne 

jezikovne spretnosti. Na platno projiciram fotografije posameznih znamenitosti, študente-

govorce pa spodbujam, da v fiktivnem sprehodu skozi mesto govorijo čim bolj prosto, 

pripravljeno besedilo naj jim služi kot opora. Hkrati je to tudi vaja kratkega javnega nastopa, 

kar mnogim še vedno povzroča precejšnje težave. Po predstavitvah vsaka skupina dobi tri 

vprašanja, ki se nanašajo na znamenitosti, ki so jih predstavile druge skupine. Na ta način 

skušam vzdrževati motivacijo skozi vse učne faze.  

Na YouTube je dosegljiva tudi odlična video reportaža o Sloveniji v nemškem jeziku –

Reisereportage Slowenien (Bayerischer Rundfunk). Objavljena je v dveh 15-minutnih  

prispevkih, ki pa ju je zaradi lažjega razumevanja bolje razdeliti v več krajših prispevkov. Ker 

je zahtevnost besedišča na stopnji B2, morajo študenti že dobro obvladati besedišče o  

slovenski naravni in kulturni dediščini, priporočam pa tudi predhodni uvod v ogled. Reportažo 

uporabimo predvsem za trening globalnega razumevanja. 

Odlične video prispevke s področja kulinarike lahko najdemo na YouTube in sicer v prispevkih 

TV-magazina EUROMAXX – Leben und Kultur in Europa. V izbranem video  

posnetku »Steinpilzravioli in Schaumweinsauce« francoski kuhar z Michelinovo zvezdico 

pripravlja predjed – jurčkove raviole v omaki iz penečega vina. Ker je študentom tematika blizu 

in jo poznajo iz prakse, je razumevanje jezika kljub besedišču na nivoju B1 nekoliko olajšano. 

Za uvod v film študente razdelim v pare in jih spodbudim, da v petih minutah na spletu poiščejo 

in zapišejo najmanj pet primerov za jedi iz gob (Pilzgerichte). Da dosežem aktivno poslušanje, 

jih razdelim v dve skupini in jim postavim nalogo: ena skupina naj med ogledom videa zabeleži 

čim več nemških glagolov, ki opisujejo aktivnosti pri pripravi jedi, druga pa čim več sestavin, 

ki jih kuhar uporabi. Posnetek zavrtim vsaj dvakrat, nato pa skupaj pregledamo iskano 

besedišče. Besedilo z receptom, ki je prav tako dosegljiv na spletu, preoblikujem v nalogo 

dopolnjevanja in študenti jo rešijo po ogledu. 

Na ta način vključim različne aktivnosti: prepoznavanje posameznih besed, pisanje ter 

ponovitev besedišča v kontekstu.  

 

 
Slika 4: YouTube. Steinpilzravioli in Schaumweinsauce 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=5FGsbafohJA (junij 2017) 

https://franks-travelbox.com/slowenien/ljubljana-top-10-sehenswuerdigkeiten-ljubljana.html
https://www.youtube.com/watch?v=5FGsbafohJA
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5 ZAKLJUČEK 
 

 

Kakovostna video gradiva pri pouku tujega jezika stroke na terciarni ravni so pomemben 

sestavni del učnega procesa, saj imajo velik didaktični potencial. Z njimi predavatelj v pouk 

vključuje receptivne spretnosti in pripravi osnovo za utrjevanje produktivnih spretnosti. Na 

podlagi zahtevnosti video gradiva se odločimo, ali od študentov pričakujemo globalno, 

selektivno ali detajlno razumevanje. Ključna je izbira gradiv, pri čemer je smiselno uporabljati 

najaktualnejše video prispevke, tematsko vezane na študijsko smer. Tujejezična video gradiva 

predstavljajo direkten stik s ciljnim jezikom, spodbujajo medkulturna znanja in sledijo 

vsebinsko in jezikovno celostnemu pristopu (CLIL) k učenju tujega jezika. 
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Povzetek 

Tema referata je inovativna pedagoška metoda, ki smo jo preizkusili v šolski knjižnici BIC 

Ljubljana GVŠ. Gre za sodelovanje med šolsko knjižnico in šolsko veterinarsko ambulanto, kjer 

skrbijo za mačje najdenčke. V času pouka so mačke preživljale dopoldneve na obisku v 

knjižnici. Tam so raziskovale nov, neznan prostor, se sprehajale, plezale, se igrale z igračami 

in z dijaki, se pustile božati ali počivale. Opazovali smo učinek interakcije med mačkami in 

dijaki in zasledovali pozitivne učinke na obeh straneh. Rezultat je bila na eni strani boljša 

socializacija in razgibanost mačke in po drugi strani socializacija, sprostitev in psihična 

umiritev dijakov. Na takem obisku mačko tudi vidi in spozna več ljudi, ki so potencialni 

posvojitelji. Izkaže se, da je mačka kot vrsta kar primerna za bivanje v mirnem okolju knjižnice 

in da božanje, ljubkovanje in igranje z mačko zelo pozitivno vpliva na psihično počutje dijakov 

in pri njih vzpodbuja empatijo in odgovornost. Med mačjimi obiski se je tudi povečal obisk 

knjižnice in interakcije(pogovori) med dijaki v knjižnici. 

Ključne besede: šolska knjižnica, veterinarska ambulanta, mačke, socializacija, sproščanje, 

empatija 

 

Abstract 

The theme of my report is an inovative pedagogical method that we tested in the school library 

of BIC Ljubljana GVŠ. It was done in cooperation between the school library and the school 

veterinary clinic, where stray cats are taken care of. The foundlings were invited to spend 

mornings in the library where they were able to wander around and explore new teritory, climb 

and play with cat toys and students. Cats were also groomed and they could rest or take naps. 

We looked for the effects of interaction between cats and students, expecting positive effects on 

both sides. The experiment resulted in cats that were more socialized and exercized and also 

students being socialized, as well as relaxed and calmer. The visiting cat is also seen by more 

people, who are potential future owners. Cats as a species turn out to be rather suitable for the 

calm environment of a library. Furthermore, playing with and stroking a cat sems to have a 

pozitive effect on the psihological wellbeing of students. During the cats stay students visited 

the library more frequently and freely.interacted with other students. 

Keywords: school library, veterinary clinic, cats, socialization, relaxation, empathy  
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1 UVOD 
 

 

1.1 RAZMERE NA ŠOLI 

 

Gimnazija in veterinarska šola je del zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in 

deluje na lokaciji Cesta v Mestni log 47. Šola izobražuje za programa tehniška gimnazija in 

veterinarski tehnik, ima 20 oddelkov, kar je v obeh programih in vseh letnikih skupaj približno 

560 dijakov. Šola ima šolsko knjižnico, kar je za slovenske srednje šole običajno, ima pa tudi 

šolsko veterinarsko ambulanto, kar ni ravno običajno – v resnici je to edina takšna ambulanta 

na Slovenskem. 

 

1.2 OPIS PROBLEMOV NA OBEH STRANEH  

 

Šola se spopada z običajnimi problemi, ki jih lahko pričakujemo pri slovenskih srednješolcih 

od različnih zdravstvenih težav, nesreč in poškodb do posebnih potreb raznih vrst in stopenj pa 

tudi psihičnih stisk sicer normalno razvijajočih se mladostnikov. Težave izvirajo iz vseh 

mogočih življenjskih situacij, v katerih se dnevno znajdemo vsi, tako tudi najstniki. Dijaki se v 

letih šolanja soočajo z intenzivnim psihičnim razvojem in težavami, ki jih pred njih postavlja 

šola in zaradi vsega naštetega so pogosto tudi pod hudim stresom. Za reševanje vseh teh težav 

ima šola na voljo bolj malo orodij in metod, ki bi stanje opazno izboljšale. Trudimo pa se, da 

bi jim težave olajšali in vsaj za omilitev stresa smo poskusili že marsikaj. 

 

Šolska veterinarska ambulanta deluje kot običajna ambulanta za živali, njena prednostna naloga 

pa je nuditi dijakom programa veterinarski tehnik pogoje za praktično usposabljanje kar v šolski 

stavbi. Razen tega ambulanta sodeluje z zavodom Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe 

(SVSP), ki med drugim skrbi za mačje najdenčke. V ambulanti jih veterinarsko pregledajo in 

oskrbijo, jim odpravijo parazite, jih cepijo in sterilizirajo oz. kastrirajo, in jim, ko so pripravljeni 

na posvojitev, poiščejo dom oz. lastnike – skrbnike. Med tem časom pa mačke bivajo v 

ambulanti. Zanje skrbijo dijaki, ki so takrat na praksi in na tak način pridobijo dragocene 

izkušnje. Priprava najdenčka (potepuške mačke) za posvojitev in življenje z novimi lastniki 

vključuje poleg veterinarske oskrbe tudi socializacijo. Za to pa je potrebno nekaj časa in truda. 

Zlasti še, če pomislimo, da so najdenčki v veliki večini živali, ki so preživele nesrečo ali kruto 

ravnanje ljudi in imajo poleg fizičnih tudi psihične posledice. Takšne mačke potrebujejo toliko 

več časa, da ponovno vzpostavijo zaupen odnos s človekom. Nekaj je seveda tudi takih 

najdenčkov, ki so se skotili potepuškim staršem brez lastnikov in nimajo slabih izkušenj z 

ljudmi, ker z njimi niso bili v tesnejšem stiku. Pri teh ni potekla niti primarna socializacija, zato 

jih je šele treba navaditi na sobivanje z ljudmi. 

 

Za vse to pa je potreben čas in potrpljenje in prijazen odnos do živali. V ambulanti pa jim od 

vsega najbolj primanjkuje prav časa, zato so pomoči in sodelovanja veseli.  

 

1.3 NAMEN IN OSNOVNE HIPOTEZE 

 

Namen metode je torej sočasno socializiranje mačjih mladičev najdenčkov in sproščanje 

dijakov, torej reševanje težav z mačkami, ki jih imajo v ambulanti in težav dijakov v šoli.  

 

 

 

 



 

439 

 

 

1.3.1 Zastavljeni cilji oz. delovne hipoteze so: 

 

1. Socializacija mačke, ki se navaja na novo okolje, dražljaje in na različne ljudi. Dobro 

socializirani mački je namreč mnogo lažje najti nov dom. 

2. Rekreacija mačke – mačka ima v knjižnici dovolj prostora, da se razgiba, kar je v prostorih 

ambulante pa redko. Poleg tega se dijaki pogosto igrajo z njo z mačjimi igračami, ki spodbujajo 

gibanje, kar je pomembno tudi v procesu zdravljenja, če je bila mačka poškodovana ali 

operirana zaradi sterilizacije oz. kastracije. 

3. Socializacija dijakov, ki pridobijo izkušnjo stika z domačo živaljo. Posebej pomembno za 

tiste, ki doma nimajo živali.  

4. Sprostitev dijakov, dijaki se med božanjem mačke psihično sprostijo in umirijo. 

5. Predstavitev mačk – mačke, ki so na voljo za posvojitev, na ta način vidi in spozna več ljudi, 

med njimi so morda tudi bodoči posvojitelji. 

 

1.4 METODE 

 

V šolskem letu 2016/17 smo preizkusili novost. Dopoldne, v času pouka, pride muca na obisk 

v šolsko knjižnico. Knjižnica je miren prostor, kjer večinoma ni veliko ljudi. Tisti, ki so, pa 

praviloma ne kričijo, ne razgrajajo, tudi gibljejo se mirno in počasi. Takšno okolje je za slabo 

socializirane mačke zelo primerno.  

 

Dijaki se tudi sami pogosto umaknejo v knjižnico zaradi stresa, saj si želijo miru in tišine. 

Obiskovalci knjižnice tako preživljajo čas v knjižnici v nevsiljivi družbi mačke. Sami se lahko 

odločijo, ali bodo muco samo opazovali, jo pobožali, jo vzeli v naročje ali ji ponudili igračko 

in se z njo krajši ali daljši čas igrali. Na prisotnost mačke v knjižnici so vsak dan posebej 

opozorjeni z napisom na vhodnih vratih: »Muca na obisku! Zapiraj vrata!« 

 

Dijaki se z mačkami družijo pod nadzorom knjižničarke in so opozorjeni, da mački ne smejo 

vsiljevati svoje volje. Ne smejo se je dotikati, jo stiskati ali dvigovati, če pokaže, da ji, to ni 

všeč, niti je ne smejo na silo zadrževati v svojem naročju. Če mačka odide stran od ljudi, je ti 

ne smejo zasledovati ali drugače nadlegovati. Obiskovalcem svetujemo, naj muco poskusijo 

privabiti k sebi z igračko in tihim prigovarjanjem.  

 

Druženje dijakov in mačk mora biti takšno, da je obema v zadovoljstvo.  

 

2 JEDRO 

 

 

2.1 TEORETIČNI DEL 

 

2.1.1 Dijaki 

 

Obdobje srednje šole je za mlade čas intenzivnih dogajanj, zato je to zanje tudi zelo zahteven 

čas. Širše gledano gre za leta prehoda iz otroštva v odraslost. Tveganja, povezana z odpravo 

socialne države, grožnje, povezane s kompleksnostjo (globaliziranega) sveta ter zahteva po tem, 

da se posamezniki s temi tveganji soočijo individualno (Beck, 1986; Giddens, 1991; Bauman, 

2000) se nedvomno intenzivneje občutijo v postsocialističnih tranzicijskih gospodarstvih kot v 

drugih evropskih državah. Tudi raziskave mladine v Sloveniji vse od zgodnjih devetdesetih 

dalje kažejo na korenite spremembe v življenjskih potekih posameznikov in v prehodih med 

individualnimi življenjskimi fazami: mladost je podaljšana, vzorci prehodov v odraslost pa so 
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postali bolj pluralni in nepredvidljivi (Ule, Miheljak, 1995) V Sloveniji je že pred tranzicijo 

prevladoval nesinhroniziran koncept mladosti (Ule, 1988) Pri tem tipu posamezni prehodi v 

odraslost niso nujno med sabo časovno usklajeni, še več, ni nujno, da do vseh prehodov sploh 

pride. Takšna mladost pa je povezana z nekonvencionalnimi življenjskimi stili in alternativnimi 

gibanji in mladim ne nudi nujno občutka varnosti kot posledico vpetosti v družbene okvirje in 

s tem psihične opore, ki jo potrebujejo. Zato se v zadnjem času tudi v šolah krepi potreba po 

skrbi za duševno zdravje udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa. 

 

2.1.2 Mačke 

 

Mačke so danes ene izmed najbolj razširjenih domačih živali pri nas. Sprva so v Evropi mačke 

izredno cenili, saj so s preganjanjem miši in podgan odlično opravljale svojo nalogo. Danes je 

mačka priljubljena domača žival, ki še vedno pridno preganja miši. »Kdor ima mačko, se mu 

ni treba bati samote,« je pred kakšnimi 300 leti zapisal Daniel Defoe. (Grimm, 2009: 8) Če naj 

mačka živi kot domača žival v družbi človeka, pa jo moramo primerno socializirati. Čas prvega 

obdobja po kotitvi, natančneje povedano, od tretjega do osmega tedna, velja za odločilno 

obdobje v življenju mačke. V možganih mačjih mladičev se sprožajo »okna« kot možnosti za 

različno učenje, veščine, spoznanja in vtise. Ta okna se po določenem času samodejno zaprejo 

in kar v tem obdobju ni bilo vanje vneseno, se pravi »vprogramirano«, je zamujeno za vedno 

ali pa se pozneje mačka tega veliko težje nauči. (Grimm, 2009: 183) 

 

Mladiči, za katere je skrbela napol divja mačja mati, bodo po vsej verjetnosti zadržane, 

prestrašene in boječe živali, ki le težko zaupajo človeku. (Grimm, 2009: 184) 

 

Mačke, ki v prvih tednih svojega življenja stikov s človekom ne občutijo kot nekaj prijetnega, 

kasneje težje vzpostavijo prijateljske stike in se po vsej verjetnosti ne bodo pustile božati in 

ljubkovati. In seveda nasprotno: mladički, ki so jih v prvih tednih veliko božali, bodo tudi v 

odrasli dobi do človeka odprti, razen če z njimi ravna grobo in se mu zato pozneje izogibajo. 

Divji mladički se težje razvijejo v »scrkljance«. A pri mladih mačicah ima skrbnik še možnost 

mladiča socializirati. Nekatere mačke, ki so veljale za brezupne primere, so šele v zrelejši dobi 

sprejele človeka, vendar se na to ne gre zanašati. (Grimm, 2009: 186) 

 

Zaradi priložnosti, da se mladiča še navadi na ljudi in se ga zato prezgodaj vzame materi, bo 

pozneje verjetno razvil vedenjske motnje. Lahko na primer sesa kožo, volno, usnje ali druge 

predmete, ker je bil prezgodaj odstavljen. Morda bo med igro precej napadalen, ker od svoje 

matere zaradi neprimernega vedenje v pravem času ni prejel dovolj klofut. (Grimm, 2009: 188) 

'Prostoživeče mačke'' je le drugi izraz za potepuške, brezdome, pocestne, nikogaršnje mačke. 

V taki ali drugačni obliki jih poznamo v vseh bolj urbanih okoljih in povsod so v zvezi z njimi 

podobne težave, predsodki, zgodbe o uspehih in tudi tragedije. (http://www.dzzz.si/, 26. junij 

2017) 

 

Strnemo lahko, da je še kako pomembna interakcija mačk in še posebej mladičev z ljudmi, da 

se primerno privadijo na zadovoljno sobivanje z ljudmi. Pri najdenčkih, brezdomnih oz. 

potepuških mačkah je ravno ta del vzgoje problematičen, ker zahteva čas in potrpljenje. Zato je 

prispevek dijakov, ki obiskujejo muce v knjižnici in se z njimi ukvarjajo, posebej dragocen. 

 

2.2 PRAKTIČNI DEL 

 

Muco dijaki veterinarski tehniki zjutraj prinesejo iz ambulante v knjižnico. S seboj ima tudi 

posodico s hrano in vodo, mačje stranišče in kako mačjo igračo. Če je to njen prvi obisk, jo 

http://www.dzzz.si/
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pustimo najprej nekaj časa v miru, da si ogleda in razišče nov neznan prostor. Nato se igra z 

obiskovalci, raziskuje in pleza ali počiva. Po koncu pouka jo dijaki odnesejo nazaj v ambulanto, 

kjer v boksu počaka do naslednjega dne. 

 

O tem, kdaj in kako pride muca na obisk, smo sporazumno sprejeli protokol. Dijaki, ki so na 

praksi v ambulanti, se namreč pogosto menjajo in s pomočjo napisanih pravil so stvari bolj 

jasne in laže obvladljive. 

 

2.2.1 Protokol 

 

1) Za vsak dan obiska se veterinar posebej dogovori s knjižničarko. 

2) Muco prinesemo v knjižnico v navzočnosti knjižničarke. Brez njene vednosti ne puščamo v 

knjižnici ničesar, še najmanj pa žive živali! 

3) Prinesemo jo v nosilni torbi, ki jo odložimo po dogovoru s knjižničarko. 

4) Enako velja za mačje stranišče in morebitno hrano ali igrače, ki jih muca dobi s seboj na 

obisk. 

5) V knjižnici povemo mucino ime in morebitne težave ali posebnosti, ki bi jih v knjižnici 

morali vedeti. 

6) Dogovorimo se, kdaj bomo prišli po muco in takrat tudi vprašamo, ali so bile med obiskom 

kakšne posebnosti. 

 

Med šolskim letom 2016/17 je bilo na obisku v knjižnici šest mačk oz. mačkov: Sar, Sunny, 

Selena, Bojči, Tonka in Gaja. Sar in Sunny sta nas obiskovala skupaj, saj sta bila družbe drug 

drugega vajena in ker sta bila še mladička, sta se najraje skupaj igrala, veliko sta se tudi lovila 

in skrivala po knjižnici. Ostale muce so bile na obisku posamezno, po ena naenkrat. Vse muce 

so s posredovanje »mačjeljubcev« pozneje dobile nov dom. 

 

Med obiski mačk v knjižnici smo opazovali vedenje dijakov, ki so bili vsi naklonjeni mačjim 

obiskovalcem. Dijaki so po vstopu v knjižnico praviloma previdno vprašali, če obvestilo na 

vratih drži, če imamo res mačko v knjižnici. In nato: »Kje pa je muca?« Če je ni bilo videti, so 

jo poiskali, se ji dobrikali ali jo poskušali privabiti z igračo, ki je bila na voljo. Pogosto so se z 

muco v enem odmoru skupaj igrali dijaki iz različnih razredov, ki so med igro hitro navezali 

stik in se sproščeno pogovarjali med seboj, kar je sicer redkost. Skupni interes ukvarjanja z 

mačko je odlična protiutež osamitvi, ki si jo dijaki ustvarijo z uporabo mobilnega telefona ali 

celo slušalk tudi kadar so v družbi vrstnikov. Osebni oklep, ki ga ustvarijo slušalke, povečuje 

socialno osamitev. Tudi ko se tisti, ki jih nosi, sreča z nekom iz oči v oči, so zamašena ušesa 

pripraven izgovor, da to drugo osebo obravnava kot predmet, kot nekaj, kar je treba obiti, in ne 

kot nekoga, ki mu je treba nameniti pozornost ali ga vsaj opaziti. (Goleman, 2010, str. 11) 

 

Redno se je tudi dogajalo, da so se po zvonjenju dijaki težko odtrgali od igre in odšli k pouku 

in so ves dan vsak odmor ponovno prihajali v knjižnico na obisk k muci. Knjižnica je imela v 

času mačjih obiskov tudi več človeških obiskovalcev kot sicer, saj so nekateri dijaki prihajali v 

knjižico samo zaradi mačke. Pri tem je zanimivo, da ni bilo opaznih razlik med spoloma, tudi 

fantje so z veseljem pestovali mačke in brez zadržkov izražali nežna čustva. 

 

Še največ frustracij so doživljali tisti, ki so prišli v knjižnico z namenom, da se bodo učili ali 

delali za šolo na računalniku in so bili prisiljeni ugotoviti, da nimajo časa, da bi se igrali z 

mačko. Zanimivo je, da ni od vseh obiskovalcev nihče protestiral proti mačjim obiskom v 

knjižnici in da so razen dijakov redne obiskovalke postale tudi čistilke in kuharice, ki so prav 

tako kot dijaki hodile božat mačke in »si gret srce in dušo«.  
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Pri mačkah smo opazili, da so razen pričakovanih razlik v značaju in temperamentu kazale tudi 

različne stopnje socializacije. Pri tem je treba imeti v mislih dejstvo, da so nekatere mačke imele 

za seboj zelo slabe izkušnje z ljudmi in hude poškodbe ali zdravstvene težave. Če drugega ne, 

so bile operirane zaradi kastracije ali sterilizacije. Večinoma pa njihove natančne anamneze in 

življenjske zgodbe nismo poznali, saj včasih niti njihovi rešitelji in veterinarji v ambulanti niso 

vedeli podrobnosti. Zato smo z vsemi ravnali enako obzirno in previdno in jim dali čas, da se 

navadijo na prostor in ljudi. Po začetnem spoznavanju je bilo hitro jasno, ali je muca razigrana 

in vajena ljudi ali pa je bolj sramežljiva, prestrašena ali pa samo potrebuje več časa, da se navadi 

na prostor in naveže stike z obiskovalci. Nekatere mačke so tudi kazale tipične znake 

pomanjkanja vzgoje in socializacije (glej zgoraj; vztrajno, kompulzivno sesanje oblačil, 

agresivnost ipd.) Muca Selena je v želji po skritem kotičku zlezla za omaro, kar nam je dalo 

precej dela, ko je bil čas, da se muca vrne v ambulanto, pa je nismo mogli najti. Isto skrivališče 

je pozneje odkrila tudi Gaja, a takrat smo bili na to že pripravljeni. Bojči je lep, zdrav muc, ki 

se je z dijaki zadovoljno igral. Žal pa ni bil prijazen do svoje mačje tovarišice in zato smo ju 

morali ločiti in povabiti na obisk vsakega posebej. Najbolj igriva mucka sta bila Sar in Sunny, 

ki sta bila ob obisku tudi najmlajša in najbolj živahna. Podila in lovila sta se po knjižnici, plezala 

na police in na obiskovalce in prevračala lončnice. Čeprav sta naredila tudi nekaj škode, sta bila 

zelo priljubljena, saj sta nas zabavala in očarala s svojo otroško neposrednostjo. Ste vedeli, da 

imajo mačke rade jogurt? Tudi jaz nisem vedela, dokler ju nisem pustila nekaj minut sama, na 

mizi pa pozabila svojo malico. Glasno sta predla od zadovoljstva in jogurt je dokončno 

zamenjal lastnika. 

 

3 ZAKLJUČEK 

 

 

3.1 POTRDITEV HIPOTEZ 

 

Cilje, ki smo si jih zastavili na začetku, je težko izmeriti. Zato hipotez tudi ne moremo v celoti 

potrditi ali zavreči.  

 

1. Socializacija mačke: DELNO POTRJENO! Sprememba je bila vidna zlasti pri plašnih 

mucah, ki so se po več obiskih knjižnice začele igrati z dijaki, čeprav so se jih spočetka bale. 

Za bolj očitne rezultate bi moral eksperiment trajati dlje časa. 

2. Rekreacija mačke: POTRJENO! Vse mačke, tudi najbolj plašne, so se vsaj sprehodile po 

knjižnici. Ker je prostor večji in mirnejši od ambulante, so se bolje razgibale kot če bi bile 

zaprte v kletko v ambulanti. 

3. Socializacija dijakov: DELNO POTRJENO! Vsi dijaki so se trudili primerno ravnati z 

mačkami, svetovali in kazali so drug drugemu, kako ravnati z njimi, kako jih privabiti, prijeti 

in podobno. Niti enkrat se ni zgodilo, da bi dijak namenoma maltretiral žival. Nasprotno, dobil 

si občutek, da se v družbi mačke prav raznežijo. 

 4. Dijaki se med božanjem mačke psihično sprostijo in umirijo: POTRJENO! Dijaki so sami 

izjavljali, da jih interakcija z mačko sprošča in se je kar niso naveličali.  

5. Mačke, ki so na voljo za posvojitev, na ta način vidi in spozna več ljudi, med njimi so morda 

tudi bodoči posvojitelji: DELNO POTRJENO! Muce je brez dvoma videlo več ljudi, vendar so 

vse naše obiskovalke našle nov dom brez naše aktivne pomoči.  
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3.2 POVZETEK 

 

Prve izkušnje eksperimenta so brez dvoma pozitivne. Izkaže se, da je mačka kot vrsta kar 

primerna žival za knjižnično okolje, ker je razmeroma tiha in mirna. Zelo živahni mladiči so 

lahko težavni, ker poskušajo grizljati okrasne rastline in/ali kopljejo prst iz lončkov. Včasih s 

polic pomečejo gradivo po tleh ali plezajo po obiskovalcih, kar je lahko boleče. Knjige sicer 

niso v neposredni nevarnosti, še nobena muca se jih ni lotila. Izkaže pa se, da muce ne smemo 

puščati same v knjižnici, ker lahko postane škodljiva.  

 

Projekt se je hitro »prijel« in dijaki pogosto že zjutraj pridejo v knjižnico vprašat, ali imamo 

muco na obisku in so vidno razočarani, če je ni. Zanimivo je, da so na obisk k mucam prihajali 

tudi dijaki, ki imajo živali doma ali celo predvsem taki. Dobro bi bilo z anketo ugotoviti, ali je 

tako zato, ker so interakcije z živaljo že vajeni in se lažje odločijo za igro z muco ali pa dijaki, 

ki doma nimajo živali, niti nimajo želje po kontaktih z živalmi.  

 

Večino hipotez smo lahko vsaj delno potrdili, čeprav rezultati niso preprosto merljivi. Za bolj 

vidne rezultate oz. za očitno razliko med stanjem »pred obiskom knjižnice« in stanjem »po 

obisku knjižnice« bi morali imeti večji vzorec, torej bi morali v eksperiment vključiti več mačk 

in dijakov in tudi sam eksperiment bi moral trajati dlje časa. 
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Povzetek 

Osebe s posebnimi potrebami (PP) naj bi se, ne glede na to ali so otroci, dijaki, študenti ali 

odrasli, vključevale v formalno in neformalno izobraževanje v skladu s svojimi individualnimi 

zmožnostmi in sposobnostmi. Z izobraževanjem jim omogočimo lažje vključevanje v družbo in 

delo. Hkrati s programi, ki so namenjeni izobraževanju oseb s PP, se pojavlja tudi potreba po 

dodatnih znanjih izvajalcev/učiteljev in sicer s področja izobraževalnih potreb, prilagojenih 

metod, pristopov, vsebin ipd., ki jih potrebujejo ciljne skupine oseb s PP. Tovrstno dodatno 

znanje postaja vse bolj potrebno s širjenjem paradigme inkluzivnega izobraževanja. Za 

izobraževanje oseb s PP žal ni dovolj ustrezno usposobljenih organizatorjev in izvajalcev oz. 

učiteljev, zato smo v Andragoškem društvu Slovenije, v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, 

pripravili izobraževalni program Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s 

posebnimi potrebami. Namen programa je, da se udeleženci seznanijo z nekaterimi motnjami, 

z različnimi pristopi, metodami in tehnikami poučevanja in komuniciranja z osebami s PP. 

Ključne besede: izobraževanje, osebe s posebnimi potrebami, inkluzija, metode in tehnike 

poučevanja 

 

Abstract 

People with special needs, either children, students or adults, should integrate to the formal 

and informal education, depending on their abilities and competences. With education it is 

possible to help them integrate more easily into society and work. As more and more 

programmes aimed at educating people with special needs are being organised, the need to 

further educate performers/teachers, who would gain additional knowledge on educational 

needs, adapted methods, approaches, contents etc., is growing. Such additional knowledge is 

with the expansion of the inclusive education paradigm being increasingly looked-for. 

Unfortunately there is lack of qualified experts who would educate people with special needs. 

Due to clear need to further educate performers and teachers, The Slovenian Adult Education 

Association organised an educational programme called Inclusive implementation of 

educational programmes for adults with special needs in cooperation with acknowledged 

experts. The purpose of the programme is to familiarize participants with some disturbances, 

different approaches, methods and techniques of educating and communicating with people 

with special needs. 
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Keywords: education, people with special needs, inclusion, methods and techniques of 

teaching 

 

1 UVOD 
 

 

» Neučljivih ljudi, in tudi drugih živih bitij ni, izobraževanje pa je vseživljenjska domena »  

(Alenka Golob, socialna pedagoginja) 

 

Jelenc Zoran piše o učenju in izobraževanju kot o procesu, kjer so cilji bolj ali manj praviloma 

od zunaj določeni, proces izpeljave pa normiran, strukturiran, predmetno razčlenjen, strokovno 

organiziran ter nadzorovan in praviloma izpeljan s pomočjo učitelja. Meni, da je učenje širši 

pojem, ki ima večjo širino in razsežnosti kot izobraževanje, saj poteka povsod, zajema vse 

položaje, okoliščine in priložnosti. Vsebine se prepletajo in niso tako načrtno usmerjene na 

predmet, zato je takšno učenje del vsakdanjega življenja, prožno in traja vse življenje. Učenje 

se lahko pojavi v kateremkoli življenjskem obdobju, na delovnem mestu, v skupnosti, družini, 

formalni ali neformalni obliki. 

 

Dejstvo je, da izobraževanje samo ne more spremeniti socialnih odnosov in odpraviti socialnih 

razlik. 

 

Lahko pa » učenje ali znanje, ki postane sestavina življenja«, kot zatrjuje Jelenc Z., » okrepi 

možnosti našega vplivanja tudi na družbene okoliščine.« (Jelenc Z., 1999). Človekovo življenje 

je skupek samih tranzicij in sprememb (menjava vlog, opravil, dela, razredov, prijateljev, 

sodelavcev, obleke, obutve, bivališča, županov, vlade itd….). 

 

Morda se premalo zavedamo, da so tranzicije in spremembe tudi stalnica ljudi s posebnimi 

potrebami, še posebej na prehodu v odraslost, tudi na področju učenja in izobraževanja, na kar 

je opozarjala tudi Alenka Golob, specialna pedagoginja, ki je vse svoje poklicno obdobje 

posvetila ljudem s posebnimi potrebami, kasneje še posebej odraslim. Če je skrb za otroke s 

posebnimi potrebami še sistemsko urejena, se v tranzicijskem obdobju, na prehodu v odraslost 

skoraj preneha. Pri ljudeh s posebnimi potrebami je na nacionalnem nivoju pomanjkanje 

ustrezne zakonodaje, ni strategije tranzicije , izobraževanje izobraževalcev je prezrto, še vedno 

obstajajo številni predsodki, nevednost in podporni viri. 

 

Pri vsem pozabljamo na najpomembnejše premise človekovega odraslega življenja, ki jih 

omenja tudi Unesco (Delors.J. 1996), v svojih modelih kakovosti življenja pa jih upoštevajo 

tudi nekatere ugledne svetovne univerze v svojih študijskih programih. To je BITI, 

PRIPADATI, POSTATI. 

 

V Evropski uniji (EU) živi okoli 50 mio. ljudi s posebnimi potrebami, kar predstavlja 10 % 

celotne populacije prebivalcev. Ocenjeno je bilo, da predstavljajo 45 % - 65% te skupine ljudje 

določene starosti in samo polovica je delovno dejavna, druga polovica ni vključena v nobeno 

ekonomsko dejavnost. Po mnenju in izračunih strokovnjakov, imajo ljudje z motnjami dvakrat 

do trikrat manj možnosti za zaposlitev v primerjavi z ljudmi brez motenj. 

 

Socialno ter kulturno vključevanje in izobraževanje so v EU med mnogimi področji našteta kot 

tista, ki zahtevajo posebno skrb in podporo. Ljudje z motnjami potrebujejo posebno podporno 

okolje, da bi lahko v največji možni meri razvili svoje potenciale za funkcioniranje v družbi. 
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To pa je vodilo tudi za učitelje, izobraževalce, mentorje, terapevte, ki morajo zagotoviti 

ustrezno učno okolje. Zato pa so potrebne posebno znanje, izkušnje in veščine.  

V slovenskem prostoru pri zagotavljanju pravice do izobraževanja in učenja odraslih s 

posebnimi potrebami počasi prihaja do premikov in to na vseh organizacijskih segmentih 

izobraževalnega sistema. Poleg osnovne šole in srednješolskih programov, so vedno bolj 

dostopni osebam s posebnimi potrebami tudi višješolski in univerzitetni študij ter izobraževanje 

odraslih. V zadnjem času se namreč tudi izvajalci izobraževanja odraslih (ljudske univerze, 

društva, zasebniki itd…) pričenjajo zavedati potreb te ciljne skupine. Obenem se vedno bolj 

pojavlja tudi potreba po novih, dodatnih znanjih, metodah in oblikah dela strokovnih delavcev, 

kot so npr. učitelji, izobraževalci, organizatorji ipd., ki so namenjene lažjemu vključevanju 

odraslih s posebnimi potrebami v izobraževalni proces. 

 

Inkluzija zahteva dobro izurjene, osveščene učitelje. Inkluzivna učna skupina je skupnost, kjer 

udeleženci sodelujejo pri učenju. Je dinamičen proces, kjer se prepoznajo sposobnosti in 

zmožnosti tudi ljudi s posebnimi potrebami in se jim zagotovi gradivo, učne pripomočke in 

metode ter oblike dela prilagojenega kurikuluma. S prilagoditvami ne pridobijo samo 

udeleženci s posebnimi potrebami ampak vsi. Zahteva po inkluziji je zapisana že v Salamanški 

deklaraciji (1994). Pri inkluziji gre predvsem za uresničevanje prvega cilja vzgoje in 

izobraževanja v RS: «zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo.« 

 

Odrasli s posebnimi potrebami morajo dobiti kot enakovredni udeleženci v izobraževanju, z 

bolj osveščenimi in » kreativnimi » učitelji in izobraževalci, priložnost za novo vlogo v svojem 

življenju, vlogo človeka, ki zmore in lahko vpliva na lastno pot v življenju, v manjši odvisnosti 

od drugih.  

 

2 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

»INKLUZIVNO IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE S 

POSEBNIMI POTREBAMI« 
 

 

Potrebo izobraževalcev po vsebinah, ki bi jim omogočale kvalitetnejše poučevanje oseb s 

posebnimi potrebami, smo v Andragoškem društvu Slovenije želeli izpolniti s pripravo 

modulskega izobraževalnega programa »Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s 

posebnimi potrebami«.  

Namen programa je osveščanje, razumevanje in prilagajanje učenja in izobraževanja posebnim 

potrebam odraslih udeležencev in ponuditi dodatna osnovna znanja, metode in oblike dela 

izvajalcem oziroma učiteljem, o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah ipd., ki 

jih zahteva izobraževanje odraslih udeležencev s posebnimi potrebami.  

 

Program ima šest vsebinskih modulov, vsak od prvih petih obravnava eno izmed ciljnih skupin 

oseb s posebnimi potrebami, zadnji modul pa je namenjen posebnostim pri implementaciji 

andragoškega ciklusa glede na specifične potrebe odraslega udeleženca s posebnimi potrebami. 
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2.1 PRVI MODUL: UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Namen prvega modula je, da udeleženci pridobijo teoretične osnove za prepoznavanje ovir kot 

tudi močnih področij oseb z motnjo v duševnem razvoju. Seznanijo se s specialno pedagoškimi 

načeli obravnave s poudarkom na podpori in prilagoditvah ter s sodobnimi smernicami in 

dobrimi praksami bivanja ter vseživljenjskega učenja odraslih. Predstavljeno je tudi 

samozagovorništvo, ki ga predstavita osebi z motnjo v duševnem razvoju.  

Modul podaja znanja s področja prepoznave možnosti vključevanja posameznika v formalna in 

neformalna družbena okolja, razlaga koncept skupnostne skrbi za odrasle in pomen sodelovanja 

z družino, prav tako pa razloži možnosti zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

Tudi osebe z avtističnimi motnjami se vključujejo v izobraževalne programe, zato je del modula 

namenjen tudi avtističnim motnjam in pomenu strokovne obravnave. 

Z vključitvijo v prvi modul udeleženci spoznajo pomen interdisciplinarnega pristopa vseh, ki 

vstopajo v mrežo pomoči, spoznajo pomen opolnomočenja in sodelovanja osebe z motnjo v 

duševnem razvoju pri vseh zanj pomembnih življenjskih odločitvah.  

 

2.2 DRUGI MODUL: UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Z VEČ 

PRIMANJKLJAJI TER ODRASLIH S TEŽAVAMI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

UČENJA 
 

Modul se usmerja v prepoznavo ter obravnavo odraslih oseb z različnimi primanjkljaji - gibalno 

oviranih, oseb z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo ter oseb s specifičnimi učnimi 

težavami oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

V modulu so predstavljeni procesi razvoja motorike ter njene vpetosti v celostni razvoj z vidika 

kognitivnega, konativnega, socialnega ter emocionalnega področja. Predstavljeni so procesi 

učenja ter poučevanja odraslih oseb z različnimi primanjkljaji ter potrebne prilagoditve. Modul 

se usmerja v procese prepoznavanja temeljnih primanjkljajev, posameznikovih močnih in 

šibkih področij, oblikovanja programov pomoči (tudi Individualiziranega programa), pristopov 

in strategij dela vseživljenjskega učenja ter usposabljanja za samostojnejše življenje, delo in 

zaposlitev. Praktično so predstavljene različne izkušnje dela, metode in strategije s področja 

motorične, nevrološke, specialno-pedagoške ter terapevtske dejavnosti. Predstavljeni so tudi 

nekateri pripomočki, ki pomagajo obvladovati težave v procesu izobraževanja kot tudi v 

vsakdanjem življenju. Iz skupin specifičnih učnih težav se osvetli disleksijo, disgrafijo, 

dispraksijo, diskalkulijo ter neverbalne specifične učne težave. Vsebine so podprte z ogledi 

videa ter praktičnimi preizkusi.  

 

2.3 TRETJI MODUL: UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH S SLEPOTO IN 

SLABOVIDNOSTJO 

 

Namen modula je spoznati osnovna teoretična spoznanja tiflologije, pridobiti osnovna znanja o 

značilnostih in potrebah slepih in slabovidnih, ključnih kompetencah izobraževalca, osnovnih 

pojmih inkluzivnega izobraževanja in destigmatizacije. Udeleženci se seznanijo tudi z osnovo 

andragogike slepih in slabovidnih, s prilagoditvami gradiv, brajico in pripomočki, obiščejo 

knjižnico na centru IRIS, si ogledajo zidne tipne pravljice. Pridobijo osnove komunikacije s 

slepimi in slabovidnimi, osnove orientacije in mobilnosti. Zanimiva izkušnja je posredovana z 

obiskom Vrta čutil in z Malico v temi, kjer strežejo slepi natakarji. Tekom modula poteka tudi 

pogovor s slepimi dijaki in študenti. Cilj modula je razvijanje kompetenc za delovanje s slepimi 

in slabovidnimi osebami.  
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2.4 ČETRTI MODUL: GLUHI IN NAGLUŠNI V PROCESU IZOBRAŽEVANJA 

ODRASLIH 

 

Četrti modul seznani udeležence z značilnostmi gluhih, naglušnih in uporabnikov polžkovega 

vsadka. Ciljna skupina gluhih in naglušnih je precej heterogena, kar nakazujejo tudi njihove 

različne potrebe. Razlika med gluhimi in naglušnimi je mnogokrat tako velika kot razlika med 

gluhimi in slišečimi. Prav zato je potrebno poznati tudi osnovne metode in oblike dela z njimi, 

načine komuniciranja, splošna didaktična priporočila za učenje in poučevanje in načine 

ravnanja v posameznih situacijah. Pomembne so tudi osnove iz zakonodaje, ki nalaga določene 

obveznosti za izvajalce. Udeleženci si ogledajo kratek film, del modula pa vodi oseba, ki je 

gluha, kar je za vse udeležence krasna izkušnja. 

 

2.5 PETI MODUL: UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH S PRIDOBLJENO 

MOŽGANSKO POŠKODBO 

 

Peti modul razloži, da je pridobljena poškodba možganov (PPM) vsaka poškodba, ki nastane 

po rojstvu. Najpogostejši in javnosti najbolj poznani PPM sta možganska kap in nezgodna 

poškodba glave, kateri sta na žalost, dokaj pogosti tudi med mlajšimi odraslimi, ki se lahko, ob 

primernem zdravstvenem stanju po poškodbi, vračajo v šolanje. Vsebine modula seznanijo 

udeležence z delovanjem možganov in posledicami po poškodbi oz. bolezni, ki lahko nastopijo 

na več področjih kot so: fizično, čustveno, kognitivno, socialno in osebnostno – vedenjsko. 

Temeljni namen modula je, da izvajalci/učitelji pričnejo razumeti osnovne probleme oseb s 

PPM ter njihove izobraževalne potrebe in jim zmorejo prilagoditi vsebine ter metode in tehnike 

poučevanja. Seznanijo se s strategijami reševanja problemov, ki nastopijo pri poučevanju oseb 

s PPM. Po teoretično praktičnem delu se modula, v njegovem drugem delu, udeležijo tudi osebe 

s PPM. 

 

2.6 ŠESTI MODUL: ANDRAGOŠKI CIKLUS IN PRIPRAVA PROGRAMOV 

IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Pri vsebini modula se upošteva predvsem načelo enakopravnosti, ki pravi, da imamo vsi pravico 

do izobraževanja in učenja in da je treba pri tem upoštevati, da se vsi ljudje med sabo 

razlikujemo, imamo individualne, torej posebne potrebe in zmožnosti učenja, različne interese, 

želje in tudi izkušnje z rednim izobraževanjem, ki v večini primerov niso najboljše. 

 

V modulu se zato posebej poudarja pomen celostnega pristopa pri učenju in izobraževanju, ki 

upošteva čutila - zaznavne sisteme, prevladujoče pri posamezniku, različne učne tipe in 

enakovrednost obeh možganskih polovic. Pomembne so tudi kompetence izobraževalcev 

oziroma učiteljev. Ti naj bi imeli pogum za udejanjanje sprememb, empatijo in kompatijo. Med 

drugim pa tudi sposobnost razumeti drugačnost, jo prepoznati in temu prilagajati metode in 

oblike dela. 

Udeležence se seznani tudi s posebnim modelom poučevanja 4 MAT avtorice Dr. Bernice Mc 

Carthy, ki je še posebej primeren za vse starosti in vse vsebine ter prilagodljiv različnim učnim 

tipom in njihovim sposobnostim. 

Identificira se tudi ovire na področju izobraževanja, kot so npr. grajene ovire, komunikacijske 

ovire…, kdo je zanje odgovoren in kje in kako poiskati rešitve.  

Pri izvedbi je poudarek na aktivnem vključevanju udeležencev, vajah, izkušenjskem učenju in 

reševanju primerov. Običajno se povabi tudi gosta ali gostjo s posebnimi potrebami, da 

udeležencem na lastni izkušnji predstavijo dobre in slabe prakse v formalnem ali neformalnem 

izobraževanju. 
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3 ZAKLJUČEK 
 

 

Načelo vseživljenjskega učenja je za ciljno skupino oseb s posebnimi potrebami izjemnega 

pomena, saj se morajo tudi one nenehno soočati s spremembami v življenju in se nanje ustrezno 

odzivati. Morda je za to ciljno skupino to še pomembnejše kot za ljudi brez težav. Njihova 

uspešnost v izobraževalnem procesu je večja, če jih poučujejo strokovnjaki, ki imajo znanje o 

posebnih potrebah udeležencev izobraževanja, ki obvladajo sodobne, a osebam s posebnimi 

potrebami prilagojene tehnike in metode dela, kot tudi ustrezne tehnične pripomočke. Za to se 

zdi, da je potrebno zagotoviti dodatne možnosti pridobivanja potrebnega znanja za to področje, 

kar je cilj izobraževalnega programa »Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s 

posebnimi potrebami«. 
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MLADOSTNIKI V BOLNIŠNIČNI ŠOLI 
 

ADOLESCENTS IN A HOSPITAL SCHOOL 
 

Alenka Prevec 

OŠ Ledina, Bolnišnična šola, Ljubljana, Komenskega 19, Slovenija 

(Hospital School Ledina, Ljubljana, Slovenia) 

alenka.prevec@bolnisnicna-sola.si 

 

Povzetek 

Bolnišnična šola, OŠ Ledina, deluje na otroških oddelkih bolnišnic v Ljubljani Našo šolo letno 

poleg 2500 učencev obiskuje tudi 500 dijakov, ki kljub bolezni in zdravljenju šolanje lahko 

nadaljujejo in dosežejo potrebno izobrazbo. Pomembno učni cilji ob bolnem mladostniku so: - 

omogočiti kontinuiteto, oziroma preprečiti prekinitev šolskega dela; - pri bolnem mladostniku 

krepiti in ohranjati življenjsko perspektivo; - ugotoviti močna in šibka področja pri učenju. 

Delo Bolnišnične šole ne bi bilo uspešno, če se v organizacijo in načrtovanje pouka ne bi 

vključevali drugi člani interdisciplinarnega tima: strokovni zdravstveni delavci, profesorji 

matičnih šol in starši. Ker je učno delo odvisno od bolezni, smo v Bolnišnični šoli razvili 

različne modele dela ob bolnem mladostniku. 

Ključne besede: Mladostniki, Bolnišnična šola, kontinuiteta, modeli poučevanja. 

 

Abstract 

The Hospital School Ledina is a primary school with a location on each of the children's 

hospital wards in Ljubljana. Every year, approximately 3.000 students visit the Hospital 

School. About 2.500 of the students are primary age, while about 500 are high school age.  

Key learning objectives for sick adolescent students are the following: - Enable continuity in 

learning and avoid disruptions to school activities; - Strengthen and preserve life perspectives; 

- Identify strengths and weaknesses in learning. 

To meet these objectives, professors at the hospital school work successfully with an 

interdisciplinary team. Members of the team include health care professionals, teachers, and 

parents who facilitate home schooling. 

Because the learning process is dependent upon the nature of each student's illness, the hospital 

school has developed various customized teaching models to work successfully with sick 

adolescents. 

Keywords: Adolescents, Hospital School, continuity, teaching models. 
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1 UVOD  
 

 

Novi načini zdravljenja otrok in mladostnikov na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer imamo 

svoj sedež, so močno skrajšali dobo hospitalizacije. Tako otroci in mladostniki ostajajo dlje 

časa doma, na rehabilitaciji. V tem času še ne morejo/smejo obiskovati pouka v matični šoli, 

nimajo pa še odločbe o dodatni strokovni pomoči, ki bi jim omogočala pouk matične šole na 

domu. Zdravje je seveda najpomembnejše, a kdaj začeti s poukom? 

»Kadar učenec/dijak zboli za dolgotrajno boleznijo, se je potrebno s starši pogovoriti, kako se 

bomo lotili šolskega dela, pri tem pa upoštevati bolezen in način zdravljenja. Z načrtovanjem 

in izvajanjem pomoči je potrebno začeti čim prej. Staršem in otroku to pomeni zelo veliko - da 

nanje nismo pozabili, otroka pa ne odpisali.« (Bečan, 2012: str. 11.) V matični šoli koordinator 

prevzame nalogo, da se dogovarja s starši o pomembnih sprotnih stvareh, bolnišnična šola pa 

skrbi za kontinuirano delo med hospitalizacijo. Bolezen pogosto spremljajo utrujenost, slabo 

počutje, bolečine, številni pregledi in preiskave. Zaradi vseh teh dejavnikov je potrebno za 

učenca/dijaka izdelati individualiziran program, ki je temeljni dokument za prilagojeno učno-

vzgojno delo. Med načine/metode dela vse bolj vključujemo poučevanje preko računalnika. 

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) ni uporabna le za poučevanje, temveč tudi za 

posredovanje navodil, usklajevanje ipd. V tujini (Belgija, Nizozemska, Avstralija, Irska) imajo 

za poučevanje dolgotrajno bolnih otrok na daljavo že uveljavljene načine, ki pa jim v Sloveniji 

zaenkrat še ne moremo slediti. 

 

1.1 BOLNIŠNIČNA ŠOLA  

 

Dejavnosti Bolnišnične šole zajemajo učno-vzgojno, svetovalno in razvojno raziskovalno delo. 

Učno-vzgojno delo se za mladostnika izvaja le v primeru, da tako določi strokovni tim 

posameznega oddelka, ki ga običajno sestavljajo: zdravnik, medicinski tehnik, psiholog in 

učitelj, lahko pa tudi specialni pedagog, logoped, fizioterapevt, delovni terapevt in socialni 

delavec (če so le-ti na oddelku/bolnišnici). 

Obseg učno-vzgojnega dela se odvija v okviru predpisanega predmetnika in je odvisen od 

težavnosti posamezne bolezni/obolenja in od načinov zdravljenja, predvsem pa v kolikšnem 

obsegu je mladostnik lahko vključen. Učno delo je praviloma individualno in do največje 

možne mere diferencirano in individualizirano. 

Učno-vzgojno delo izvajamo učitelji, ki imamo znanja, kot jih mora imeti učitelj ali svetovalni 

delavec zaposlen v Bolnišnični šoli. 

S spremljanjem vključevanja dolgotrajno bolnih učencev in dijakov v matično šolo smo prišli 

do zaključka, da vse težje zagotavljamo kontinuiteto poučevanja. Zato je naš glavni cilj, da 

učeči kljub svoji bolezni ostane šolar, vključen v učno-vzgojni proces. S tem sčasoma doseže 

potrebno in želeno izobrazbo, kolikor mu seveda dopustijo zmožnosti in sposobnosti. Pri tem 

nam je šolanje na daljavo v veliko pomoč. 

Naši učenci/dijaki so večinoma usmerjeni kot dolgotrajno bolni učenci/dijaki. Dolgotrajna 

(kronična) bolezen naj bi bila bolezen, ki ne izzveni v treh mesecih. V Bolnišnični šoli 

poučujemo tudi učence/dijake, ki niso dolgotrajo bolni, so pa dlje časa hospitalizirani in ravno 

tako potrebujejo pomoč pri učno-vzgojnem delu in ponovnemu vključevanju v matično šolo. 

 

1.1.1 Modeli učno-vzgojnega dela v bolnišnični šoli  

 

Naloga bolnišničnega učitelja je, da od učenca/dijaka, ob sprejemu na bolnišnični oddelek, 

pridobi informacije o šolanju. Glede na to začnemo z učno-vzgojnim delom po enem od 

naslednjih modelov (Bečan in sod., 2011: str. 7 in 23): » 
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 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki so v bolnišnici krajši čas, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki so dolgotrajno bolni, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki se zdravijo na onkološko-

hematološkem oddelku, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki se zdravijo na oddelku za 

otroško dializo in transplantacijo, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki se zdravijo na oddelku otroške 

psihiatrije, 

 model učno-vzgojnega dela, ki se zdravijo na oddelku za adolescentno psihiatrijo in 

na enoti za motnje hranjenja, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki so na rehabilitaciji na URI-

Soča, 

 model učno-vzgojnega dela za srednješolsko mladino, 

 model učno-vzgojnega dela za otroke in mladostnike, ki so zelo težko bolni.« 

 

1.1.2 Ocenjevanje  
 

Mladostnik lahko pridobi ocene, praviloma takrat, ko je v učno-vzgojno delo vključen dovolj 

dolgo. Mladostnikovo matično šolo zaprosimo za pisni preizkus znanja. Dijak test odpiše pod 

nadzorom strokovnega delavca. Pri tem so upoštevane posebne potrebe posameznega dijaka 

(podaljšan čas, reševanje v več delih, premori med reševanjem, malica…), odpisan test pa se 

odpošlje v ocenjevanje na matično šolo. Ustno ocenjevanje se po predhodnem dogovoru izvede 

v bolnišnici, na dijakovem domu ali v matični šoli. Po predhodnem dogovoru z Državnim 

izpitnim centrom in matično šolo lahko dijak v okviru bolnišnične šole opravlja tudi maturo. 

 

1.1.3 Izvajanje učno-vzgojnega dela 

 

Učno-vzgojno delo se izvaja: 

 v bolnišnici v času hospitalizacije, 

 v bolnišnici v času, ko je šolar doma (pouk od doma), 

 na domu šolarja (izvaja matična ali bolnišnična šola), 

 šolanje na daljavo, 

 druge kombinirane oblike individualne učne pomoči (kombinacija učno-vzgojnega dela 

matične šole in Bolnišnične šole). 

 

2 ŠOLANJE NA DALJAVO 
 

 

Šolanja na daljavo so različna. Naša novost je ta, da smo uporabljali videokonferenčni sistem, 

ki učitelja in učečega združi časovno in prostorsko, čeprav sta fizično bolj ali manj oddaljena. 

Učencu/dijaku smo se v največji možni meri prilagajali do meje, ki je še omogočala normalno 

pedagoško delo. Čeprav je odnos med učiteljem in učečim pri šolanju na daljavo spremenjen, 

smo si prizadevali, da je bil tak kot v šoli.  

V slovenskem prostoru takšne metode dela pouka na daljavo še nisem zasledila. Večina pouka 

poteka v spletnih učilnicah, pri čemer so učitelj in učenci tudi časovno ločeni, zato je potrebno 

učence za delo dodatno motivirati. Naši šolarji so ob času, ki je bil določen v urniku, vstopili v 

učilnico, tj. videokonferenčni prostor na spletu, tako kot bi v šoli vstopili v razred, in začeli s 

poukom. Ure so trajale 45 minut in bile bolj ali manj podobne uram v razredu, le število 

šolajočih je bilo drugačno. Razmišljali smo tudi o tem, da bi šolarje iste starosti združevali, a je 
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to zaradi individualiziranih programov, različnega poteka podajanja snovi in fleksibilnih 

urnikov nemogoče. Kadar se je šolar počutil slabo, je bilo šolskega dela malo ali nič, ko pa se 

je počutil bolje, smo število ur na teden lahko povečali ali celo dodali nov predmet. Ravno čas, 

ki ga šolar preživi doma in si nabira moči za povratek v polno šolsko delo, je idealen za učenje 

zamujenega. 

Na daljavo so se včasih šolali športniki, otroci staršev na začasnem delu v tujini ali daljšem 

potovanju, na podoben način poteka učenje tujih jezikov, instrumentov ... 

Tudi dolgotrajno bolni učenci in dijaki so specifična populacija učečih, zato smo veseli, da nam 

je uspelo najti metodo dela za ohranjanje kontinuitete pouka. Učitelji bolnišnične šole smo 

usposobljeni za delo z videokonferenčnim sistemom in bomo s tem nadaljevali, znanje pa 

posredujemo kolegom. 

 

2.1 IZKUŠNJE 

 

Zaradi hude bolezni se dijakinja celo leto ni mogla vključiti v redno delo na matični šoli. 

Pogosto je bila hospitalizirana in v tem času smo z njo v bolnišnici izvajali učno pomoč 

bolnišnični učitelji. Med hospitalizacijami je bila daljši čas doma. Takrat ni imela terapij, zaradi 

česar se je počutila celo bolje kot v času, ko je bila v bolnišnici. Čakala jo je tudi transplantacija, 

s čimer je bila povezana daljša nezmožnost za učno delo, saj je morala biti v strogi izolaciji. 

Časa torej ni bilo veliko. Bolnišnični učitelji smo se z matično šolo dogovorili, da bomo z 

učenko delali tudi, ko bo doma. Začeli smo s poučevanjem matematike. Uporabili smo Spletno 

konferenco VOX (Slika 1), ki jo je učiteljem dal na razpolago Arnes (kakor tudi vso tehnično 

pomoč). 

 

 
Slika 1: Učiteljeve konference (Prevec, 2015) 

 

Uporaba VOX-a se je zdela zelo primerna, saj pred začetkom poučevanja ni bilo potrebno na 

računalniku dijakinje nastavljati nobenih posebnih programov; konferenčni sistem VOX je 

omogočal uporabo že pripravljenih e-gradiv in tudi table, na katero je bilo mogoče zapisovati 

primere. Ob hospitalizaciji smo dijakinjo seznanili z uporabo VOX-tehnologije, na oddelku pa 

sem z njo poskusno izvedla tudi prvo uro pouka. Dogovorili sva se za urnik, poslala sem ji e-

sporočilo z naslovom spletne konference in pričakovala, da bo vse teklo tako, kot mora. V 

primeru težav le te rešujemo preko telefona, sicer pa so dijaki zelo vešči novih tehnologij in 

skupaj rešujemo trenutne težave. Naučili smo se odpraviti odmev, izboljšali zapis na “tabli” z 
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uporabo grafične tablice, potrdili, da je nujna žična povezava, v primeru slabših zvez pa 

izklapljamo kamero (Slike 2, 3, 4). 

 

 
Slika 2: Učilnica na dlani (Prevec, 2015) 

 

 

 

            
Sliki 3 in 4: Zapisi z miško in grafično tablico (Prevec, 2015) 

 

Včasih se izkaže celo, da je pri poučevanju na daljavo dijak bolj navdušen za pouk in tudi bolj 

zgovoren kot sicer. Tudi z rokovanjem z računalnikom nima težav. Vidi se, da je računalnik del 

njegovega vsakdana.  

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

S časom, predvsem pa s praktičnim delom, smo se dodobra podučili o zmožnostih VOX-a. 

Začetnih težav s povezavami ni več, učencem/dijakom pošiljamo delovne liste na namizje 

(skenirane ali napisane) in jih pregledujemo na učenčevem/dijakovem ekranu. Pouk izvajamo 

tudi z osnovnošolci, česar v preteklosti nismo. Nadaljujemo z uporabo grafične tablice in 

uporabe e-gradiv.  
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Pouk na daljavo je velikokrat edina možna rešitev za kontinuirano poučevanje in učenje. Ravno 

kontinuiteta izobraževanja je pri dolgotrajno bolnih otrocih in mladostnikih velikokrat motena. 

Zaradi bolezni je pri učencih in dijakih zelo pogosto zmanjšana tudi sposobnost koncentracije, 

zaradi česar velikokrat komaj sledijo rednemu delu, ne morejo pa ob tem še nadoknaditi 

zamujenega. Bolnišnični učitelji zato stremimo k temu, da učenci in dijaki tudi v času bolezni 

naredijo čim več (seveda je količina odvisna od vsakega posameznika in njegovega 

zdravstvenega stanja). Vedno znova se pokaže, kako zelo je pomembno, da bolni učenci in 

dijaki niso prepuščeni samostojnemu učenju, pa naj bo to iz zapiskov, knjig ali e-gradiv. 

Razlaga učitelja namreč v veliki meri pripomore k temu, da učenci oz. dijaki v čim krajšem 

času pridobijo čim več zamujenega znanja. In to je zanje zelo pomembno. Bolnišnični učitelji 

v sodelovanju z zdravstvenim timom zato sledimo trenutnemu psihofizičnemu stanju. Seveda 

je pri tem zelo pomembna komunikacija učencev oz. dijakov z matično šolo (lahko tudi samo 

s sošolci), pri čemer jim je prav tako v veliko pomoč IKT.  

 

Naše spletne konference so bile do sedaj namenjene poučevanju posameznikov, lahko pa bi 

povabili tudi večjo skupino, če bi se izkazala potreba. Seveda je osebni stik med učiteljem in 

učencem/dijakom še vedno najpomembnejši. Je pa prav, da smo seznanjeni in znamo 

uporabljati tudi novo IKT, saj smo v ekstremnih situacijah tako pripravljeni za »drugačen« 

pouk. Takšna ekstremna situacija se vedno pojavi v času širjenja pandemske gripe in morajo 

zato mnogi kronično bolni otroci ostati daljši čas doma, saj bi bila zanje okužba s tem virusom 

lahko usodna. Zato na timskih sestankih z matičnimi šolami ponudimo tako možnost 

poučevanja. V prihodnosti bi lahko z nekaj organizacije, delo za tovrstne učence/dijake s 

pomočjo IKT, teklo naprej. Poučevanje na daljavo bi izvajali bodisi bolnišnični učitelji ali pa 

učitelji matičnih šol. Možnosti za tak način poučevanja so, učencem in dijakom je metoda dela 

z računalnikom »domača«, učitelji pa imamo potrebno znanje. Največ pa bodo seveda tudi pri 

poučevanju na daljavo štele izkušnje. Samo izkušen učitelj bo znal reševati tudi situacije, ko po 

tehnični plati ne bo teklo vse tako, kot bi moralo.  
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Povzetek 

Na II. gimnaziji Maribor, kamor se vsako leto vpisuje okrog 200 novih dijakov, od katerih jih 

je že v osnovni šoli kot nadarjenih prepoznanih okrog 85 odstotkov, posvečamo veliko energije 

in časa načrtovanju in razvijanju dela z njimi. Ukvarjanje z nadarjenimi dijaki je sistemsko 

urejeno, kar pomeni, da ima šola zelo dobro razvit izvedbeni model vzgojno-izobraževalnega 

dela z njimi. Prispevek prikazuje primere dobre prakse in idejnih rešitev, kako se spopasti s tem 

izzivom in kako takim dijakom omogočiti optimalen razvoj njihovih potencialov. Šola je zato 

razvila inovativno učno okolje, ki temelji na temeljnih načelih dela z nadarjenimi in se usmerja 

v širok nabor izobrazbenih potreb nadarjenega dijaka. V prispevku je predstavljeno, kako za 

načrtovanje in izvajanje tega modela skrbi šolski razvojni tim. Prispevek poudarja tudi 

pomembnost formalnega in neformalnega evalviranja lastne prakse razvijanja inovativnega 

učnega okolja za delo z nadarjenimi dijaki ter njenega nenehnega izboljševanja oz. 

prilagajanja.  

Ključne besede: nadarjeni dijaki, inovativno učno okolje, šolski razvojni tim  

 

Abstract 

Every year, around 200 new students enrol in II. gimnazija Maribor, 85 per cent of whom were 

already recognised as »gifted and talented« in primary school, which is why we invest a great 

deal of energy and time into working with such students. At our school, the work with gifted 

and talented students is organised systematically, which means that the school has a well-

developed educational module of working with these students. Thus, the article provides a case 

of good practice and theoretical solutions of how to address this particular challenge and how 

to enable students an optimal development of all of their potentials. For this reason, the school 

has developed an innovative teaching environment which is based on the postulates of working 

with talented students, aiming to address a wide scope of educational needs of the gifted and 

talented student. Further, the article outlines how the school's development team runs the 

aforementioned educational module. Moreover, the article emphasises the importance of 

formal and informal evaluation of one's own pedagogical practice of the innovative learning 

environment and of its continuous improvement and adaptation.  

Keywords: gifted and talented students, innovative learning environment, school's 

development team  
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1 UVOD 
 

 

Pedagoško delo z nadarjenimi je na II. gimnaziji Maribor že dobro utečena praksa, s katero 

želimo dijakom nuditi inovativno učno okolje, v katerem bodo lahko odkrili, predvsem pa 

optimalno razvili svoje potenciale. Ker so v vsak vzgojno-izobraževalni sistem vključeni 

mladostniki z različnimi sposobnostmi, talenti in interesi, mora biti izobraževalni proces 

ustrezno diferenciran in individualiziran. V nasprotnem primeru nadarjeni dijaki ne morejo 

popolnoma zadovoljiti svojih izobrazbenih potreb in razvijati kreativnosti, fleksibilnosti, 

samoiniciativnosti ter drugih veščin, potrebnih za nadaljnje šolanje in poklicno pot v današnjem 

hitro spreminjajočem se svetu. V nadaljevanju predstavljamo delo z nadarjenimi na II. 

gimnaziji Maribor.  

 

1.1 NAJPOMEMBNEJŠA IZHODIŠČA ZA DELO Z NADARJENIMI DIJAKI  

 

Osnovo za snovanje in izvajanje dela z nadarjenimi dijaki predstavlja Koncept vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (v nadaljevanju: Koncept), 

ki sprejema kot temeljno izhodišče pravico vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča 

optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Koncept postavlja temeljni okvir 

za načrtovanje prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela nadarjenim dijakom ter njihovo 

identifikacijo v srednjem izobraževanju, če prej še niso bili prepoznani.  

 

Težišče dela z nadarjenimi v srednješolskem izobraževanju ni toliko v odkrivanju nadarjenih 

dijakov (čeprav šola skrbi tudi za to), ker jih je večina prepoznanih kot nadarjenih že v osnovni 

šoli, ampak na prilagajanju vzgojno-izobraževalnega dela zanje. Kot poudarja Koncept, so pri 

tem izjemno pomembni izbirni deli predmetnika, dejavnosti ob pouku in izvenšolske 

dejavnosti, čeprav je nujno tudi prilagajanje rednega pouka. Oboje (redni pouk in obšolske oz. 

izvenšolske dejavnosti) mora omogočati:  

− širitev in poglabljanje temeljnega znanja,  

− hitrejše napredovanje v procesu učenja,  

− razvijanje ustvarjalnosti,  

− spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja ter 

− spodbujanje samostojnosti in odgovornosti. 

 

Ta načela lahko uresničujemo na različne načine in v različnih organizacijskih oblikah, ki bodo 

predstavljene v nadaljevanju, med njimi zlasti: 

− učne skupine z višjim nivojem zahtevnosti,  

− obvezne izbirne vsebine, 

− interesne dejavnosti oz. krožki, 

− priprave na tekmovanja,  

− obiskovanje predavanj na visokošolskih zavodih,  

− tabori in tečaji. 

 

Koncept še poudarja, da učinkovita skrb za nadarjene dijake predpostavlja ustrezne materialne 

in kadrovske pogoje ter stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju 

odkrivanja nadarjenih in dela z njimi. Učinkovitost in uspešnost posebej organiziranih oblik in 

metod individualizacije ter diferenciacije dela je treba tudi sproti spremljati.  
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2 DELO Z NADARJENIMI NA II. GIMNAZIJI MARIBOR 
 

 

2.1 FORMALNA IZHODIŠČA 

 

Na II. gimnaziji Maribor se že vrsto let srečujemo z velikim številom dijakov, ki so bili že v 

osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni. Za primer: v generaciji 2015/2016 je bilo med vpisanimi 

v 1. letnik takšnih dijakov kar 98 %; sicer je v povprečju dijakov, ki so prepoznani kot nadarjeni, 

na šoli okrog 85 %. V želji, da bi sistematično in ciljno prepoznavali in razvijali različne vrste 

talentiranosti naših dijakov, s pozornostjo na razvoju nadarjenih dijakov, je treba ustvarjati 

optimalno dinamično ravnotežje med potrebami posameznika in možnostmi šole ter širšega 

podpornega okolja.  

 

Model vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki na II. gimnaziji izhaja iz pravice 

dijaka do optimalnega celostnega razvoja in iz vizije razvoja II. gimnazije, v kateri smo zapisali, 

da »želimo zagotavljati in izvajati kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, ki bo našim 

dijakom omogočal razvoj njihovih močnih področij ter jih hkrati vrhunsko usposobil za 

nadaljnje izobraževanje, s čimer bodo z zadovoljstvom in s samozavestjo ustvarjali koristi sebi 

in svoji okolici. Prepoznavanje nadarjenosti dijakov in razvijanje vseh oblik ustvarjalnosti z 

urejenim sistemom dejavnosti, imenovanim Druga Druga, spada med prioritetne usmeritve II. 

gimnazije Maribor« (Vizija in strategija razvoja II. gimnazije Maribor, 2011).  

 

Pri pripravi tega modela smo kot izhodišče predpostavili, da je − v skladu s Konceptom 

odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli − večina nadarjenih prepoznanih že v 

tem obdobju, zato je področje odkrivanja nadarjenih v našem modelu sicer predvideno, vendar 

je težišče na: 

– prilagajanju rednega vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjene dijake;  

– organizaciji različnih oblik dela, ki lahko pomagajo pri razvoju posameznih področij (pri 

katerih šola k sodelovanju vabi tudi strokovnjake zunanjih institucij), in  

– stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev za delo z nadarjenimi dijaki.  

 

2.2 MODEL DELA Z NADARJENIMI NA II. GIMNAZIJI MARIBOR 

 

Model dela z nadarjenimi dijaki na II. gimnaziji Maribor lahko prikažemo s spodnjim 

organigramom. 
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Slika 1: Model dela z nadarjenimi na II. gimnaziji Maribor  

 

Model zajema skrbno načrtovanje dela, ki ga opravlja šolski razvojni tim (ŠRT); tega sestavljajo 

predstavniki (učitelji) različnih predmetnih področij in šolske svetovalne službe, vodi ga 

ravnatelj šole. Za izvajanje individualizacije pri rednem pouku skrbijo posamezni učitelji, za 

delo izven pouka mentorji. Koordinator dela z nadarjenimi (predstavnik šolske svetovalne 

službe) vodi evidenco vključenosti identificiranih nadarjenih dijakov v različne programe ter 

evidenco z njimi sklenjenih pedagoških pogodb in dogovorjenih individualiziranih programov 

dela (poseben individualiziran program (INDEP) šola izdela za dijaka, ki potrebuje 

kompleksnejše prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela; pedagoško pogodbo pa, kadar 

potrebe, želje in interesi dijaka presegajo tudi določila podzakonskih aktov). 

 

Model vsebinsko posega tako v pouk kot tudi v obšolske dejavnosti, ima opredeljene kazalce 

kakovosti, ki omogočajo spremljavo izvajanja modela, ter vključuje možnosti stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja za nosilce dejavnosti dela z nadarjenimi dijaki. Učinkovita skrb 

za nadarjene dijake predpostavlja ustrezne materialne pogoje. Za razvoj na tem področju skrbijo 

vodje predmetnih skupin. 

 

Model, ki ga razvija II. gimnazija Maribor, se izvaja v vseh letnikih gimnazijskega programa. 

V grobem bi lahko naše delo z nadarjenimi dijaki strnili v naslednje aktivnosti:  

– Dodaten pouk za nadarjene dijake je organiziran na vseh predmetnih področjih (od 1 do 10 

ur tedensko). Pri tem delu nam pomagajo tudi zunanji mentorji.  

– Šola nadarjenim in zelo nadarjenim omogoča vključitev v mednarodne projekte, ki ne 

vključujejo le mednarodnih izmenjav (Nemčija, Španija, Francija, Poljska, Kitajska, Indija, 



 

461 

 

 

Izrael …), ampak tudi soočanje z zahtevnimi strokovnimi vsebinami (MyCAmp, Erasmus+, IB 

travel, itd.).  

– Dijaki, ki izkazujejo sposobnosti ter so motivirani za dodatno delo, prejmejo INDEP in/ali 

pedagoške pogodbe. Z njimi jim omogočimo raziskovalno delo na ustreznih inštitucijah, obisk 

predavanj, spoznavanje kreativnih okolij, poglobljeno delo znotraj predmetnih področij ter 

ustrezno časovno prilagoditev dela.  

– Dijaki imajo možnost hitrejšega napredovanja in sooblikovanja svojega nadaljnjega razvoja 

na področju, za katerega so talentirani in zanj izkazujejo interes.  

– Usposabljanje učiteljev za delo z nadarjenimi dijaki poteka s pomočjo različnih izobraževanj, 

ki jih organiziramo na šoli, ter z obiski zunanjih inštitucij (fakultet in izobraževalnih inštitucij 

doma in v tujini). Naloge in aktivnosti učiteljev – nosilcev dela z nadarjenimi ti vključijo tudi 

v svoje letne priprave. 

 

2.3 NAČRT DIFERENCIACIJE PRI REDNEM POUKU  

 

Diferenciacija pri rednem pouku zajema več elementov, in sicer pripravo nalog, ki segajo v 

višje taksonomske ravni zahtevnosti, možnost hitrejšega napredovanja nadarjenim dijakom in 

vključitev v zahtevnejše oblike raziskovalnega in projektnega dela.  

 

Naloge višjih taksonomskih ravni vsebujejo elemente analize, sinteze in vrednotenja; 

namenjene so poglabljanju ter večji kontinuiteti dela. Sestavljene so tako, da ne preverjajo le 

dijakovega znanja (obsega, globine), ampak tudi iskanje poti do rešitve problema ter ravnanje 

v različnih situacijah. Takšne naloge spodbujajo divergentno razmišljanje, sklepanje z 

indukcijo in dedukcijo, eksperimentalno raziskovanje in preizkušanje ter možnost poprave 

napak ali izboljšanja.  

 

Možnost hitrejšega napredovanja omogočimo dijaku, pri katerem opazimo, da zmore hitrejše 

napredovanje po programu. Tako lahko dijak (praviloma ob zaključku prvega ocenjevalnega 

obdobja) s predmetnim izpitom izkaže svoje znanje ne samo v 3. letniku, ampak že prej. Dijaku 

se na tej osnovi izda INDEP, v katerem je opredeljen njegov nadaljnji razvoj pri predmetu, pri 

katerem je opravil predmetni izpit.  

 

Vključitev v zahtevnejše oblike raziskovalnega dela dijakom omogoča sodelovanje z 

raziskovalnimi inštitucijami izven šole (npr. v šolskem letu 2015/2016 je bilo izvedenih kar 25 

takšnih projektnih aktivnosti); vključitev v zahtevnejše oblike projektnega dela pa pomeni 

samostojno delo z različnimi organizacijami izven šole in vključitev v mednarodne projekte. 

 

2.4 PROGRAM IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTI DRUGA DRUGA 

 

Poleg rednega pouka so pri delu z nadarjenimi zelo pomembne tudi izvenšolske dejavnosti, ki 

jih II. gimnazija Maribor ponuja v okviru programa Druga Druga. Vseh dejavnosti, ki jih izvaja, 

je v posameznem šolskem letu več kot 80 in jih vodi več kot 200 zunanjih ter notranjih 

mentorjev. Program združuje vsa področja ustvarjalnosti od umetniškega izražanja, priprav na 

športna in tekmovanja iz znanj, jezikovnih in drugih tečajev do mednarodnih izmenjav dijakov. 

Tako zasnovan program ni namenjen samo že prepoznanim nadarjenim dijakom, ampak vsem 

(vanj je aktivno vključena več kot polovica dijakov šole); v precejšnjem delu je odprt tudi za 

zunanje obiskovalce (starše dijakov, učence in dijake drugih šol (tudi iz tujine), nekdanje 

drugogimnazijce itd.). Dijakom posamezne aktivnosti v programu omogočajo, da lahko 
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dosegajo različne ravni znanja, razvijajo različne veščine in kritično zavzemajo stališča od 

izbire dejavnosti dalje. Ker so vedno vključeni tudi v proces načrtovanja aktivnosti, ki je 

oblikovana zanje, se učijo sprejemati tudi odgovornost za proces izvajanja. 

Večina dejavnosti v programu Druga Druga ne poteka v obliki tradicionalno izvajanih krožkov, 

ampak učitelji dejansko nastopajo v funkciji mentorjev, saj dijake usmerjajo, jim svetujejo in 

pomagajo pri samostojnem delu. Dejavnosti potekajo v popoldanskem času, ob sobotah, 

nedeljah; nekatere tudi med počitnicami (npr. priprava muzikalov, dramskih predstav, 

raziskovalno delo). Šola aktivno išče najbolj usposobljene in motivirane zunanje mentorje ter 

k sodelovanju vabi tudi nekdanje dijake II. gimnazije, ki s svojim znanjem in usposobljenostjo 

lahko pomagajo pri razvoju talentiranih posameznikov.  

 

Zaradi kompleksnosti in razvejanosti pomeni izvedba programa precejšen organizacijski 

(časovni, prostorski) in finančni zalogaj, zato je program uspešen zaradi skrbnega načrtovanja, 

sprotnega spremljanja aktivnosti, končne evalvacije in dobro razvitih načinov obveščanja 

javnosti.  

 

2.5 SPREMLJAVA DELA IN EVALVACIJA USPEŠNOSTI 

 

Spremljava dela z nadarjenimi dijaki poteka na individualni ravni preko:  

− beleženja njihovih dosežkov in obiska izvenšolskih dejavnosti;  

− pogovorov oz. konzultacij z dijaki in njihovimi starši;  

− pri nekaterih predmetih s pomočjo t. i. portfolia oz. zbirne mape dijakovih izdelkov/dosežkov;  

− javne predstavitve raziskovalnih nalog (predstavitev raziskovalnih nalog dijakom na šoli; 

javni zagovori raziskovalnih nalog pred strokovnimi komisijami); 

− spletne strani šole (www.druga.si); 

− letnega delovnega načrta šole in poročila o delu šole;  

− publikacije Izvenšolske dejavnosti in Druga Druga.  

 

O uspešnosti dela z nadarjenimi dijaki najbolj zgovorno pričajo številni dosežki in vrhunski 

rezultati z najrazličnejših področij talentiranosti, npr. udeležbe na olimpijadah iz znanj (v 

zadnjih letih se na olimpijade uvrsti 3−8 dijakov naše šole letno); uspešnost mladih 

raziskovalcev na državnih in mednarodnih tekmovanjih (dvakrat 1. mesto na MEF, Istanbul; 

bron na I-SWEEEP, ZDA; 4. nagrada na INTEL, Pittsburgh); nagrade na kulturno-umetniškem 

področju (EST, gledališče Gnosis, Mladinski pevski zbor …); vključenost v domače in 

mednarodne razvojne projekte (Evropski oddelki, Erasmus+, PRO-oddelki …) ter večkrat 

osvojeni naziv najboljše gimnazije na športnem področju.

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

V prispevku predstavljen model dela z nadarjenimi na II. gimnaziji Maribor predstavlja odziv 

šole na potrebe dijakov in na željo zaposlenih po trajnostnem razvoju na področju 

izobraževanja. Slednje razumemo kot prizadevanje za odličnost na treh temeljnih področjih, ki 

so zapisana v naši strategiji in viziji razvoja, to so znanje, samostojnost in solidarnost 

(odgovornost/kulturnost). Delo z nadarjenimi na II. gimnaziji je posebno zaradi celovitosti 

pristopa, njegove razsežnosti in odprtosti v prostor. Zaradi tega učinkovito prispeva k razvoju 

talentiranih posameznikov in pripomore k njihovi lažji karierni orientaciji. Vključenim dijakom 

omogoča učinkovito in uspešno delo ter prinaša zadovoljstvo tudi učiteljem in širšemu okolju.  

 

http://www.druga.si/
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V zadnjih letih se je delo z nadarjenimi predvsem v okviru programa Druga Druga nenehno 

izpopolnjevalo in širilo; ta trend se bo verjetno nadaljeval, saj je organiziranih vedno več 

različnih tekmovanj, vedno več je možnosti za mednarodna sodelovanja, razvoj novih 

tehnologij in medijev pa zahteva nove veščine in odpira nova področja ustvarjalnosti. Zato 

moramo poskrbeti, da dejavnosti ostajajo na visoki kvalitetni ravni in da se njihovo izvajanje 

prilagaja potrebam dijakov oz. sodobne družbe. V njej je lahko posameznik uspešen le, če je 

pravočasno odkril in optimalno razvil svoje potenciale ter poleg formalne izobrazbe pridobil 

tudi druge veščine, s katerimi bo kasneje konkuriral na trgu dela.  
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Povzetek 

Vodenje šol je ob nenehnih spremembah programov, mreže šol, sistemskih spremembah in 

upadu populacije postalo zelo zahtevno. Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov 

(VIZ) postajajo vse bolj obsežne in številne, zato je razumljiva potreba po iskanju novih 

pristopov k vodenju. V šolah so učitelji tisti, ki s svojim delom uvajajo spremembe na področju 

načrtovanja, poučevanja, ocenjevanja in vzgoje. V ustrezni šolski klimi učitelji sodelujejo med 

seboj, si zaupajo in se podpirajo. Vse to pa vpliva na kvaliteto njihovega dela, ki se kaže tudi v 

kvalitetnejšem znanju učencev. Distribuirano vodenje (DV) v mednarodnem prostoru 

predstavlja enega najučinkovitejših pristopov k vodenju VIZ. Ravnatelj lahko zagotovi 

primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti vodenja ter tako omogoči razvijanje njihovih 

vodstvenih potencialov. V prispevku bomo v teoretičnem delu predstavili različne modele 

vodenja, v nadaljevanju pa nekaj praktičnih primerov DV v tujini in v Sloveniji.  

Ključne besede: vodenje, modeli vodenja, distribuirano vodenje 

 

Abstract 

School management has become very demanding due to constant changes in programmes, 

school network, systemic changes and the decrease in populations. Tasks and roles that head 

teachers of educational institutions perform are becoming more extensive and numerous, 

therefore the need to find new approaches to leadership in education is essential. At schools, 

teachers are in charge of introducing changes in the fields of planning, teaching, assessment 

and education. In a favourable school climate, the teachers co-operate, trust and support each 

other. All of this affects the quality of their work, which is also reflected in the quality of 

students' knowledge. At the international level, distributed leadership (DL) represents one of 

the most effective approaches to managing educational institutions. Head teachers can provide 

an appropriate environment and offer their colleagues the opportunity to take part in school 

leadership, thus enabling them to develop their leadership skills. The theoretical part of the 

paper focuses on different leadership models, followed by some practical examples of 

distributed leadership in Slovenia and abroad. 

Keywords: management, leadership models, distributed leadership 
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1 UVOD 
 

 

Spremembe, kot splošen razvojni proces, so univerzalno dejstvo, neizogibne, nujne in se jim ni 

mogoče izogniti. Organizacija jim je neprestano izpostavljena. Vodenje šol je ob nenehnih 

spremembah programov, mreže šol, sistemskih spremembah in upadu populacije postalo zelo 

zahtevno. Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) postajajo vse bolj 

obsežne in številne, zato je razumljiva potreba po iskanju novih pristopov k vodenju. 

Distribuirano vodenje v mednarodnem prostoru predstavlja enega najučinkovitih pristopov k 

vodenju VIZ. Ravnatelj lahko zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti 

vodenja ter tako omogoči razvijanje njihovih vodstvenih potencialov (spletna stran ŠR). 

 

V šolah so učitelji tisti, ki s svojim delom uvajajo spremembe na področju načrtovanja, 

poučevanja, ocenjevanja in vzgoje. V ustrezni šolski klimi učitelji sodelujejo med seboj, si 

zaupajo in se podpirajo. Vse to pa vpliva na kvaliteto njihovega dela, ki se kaže tudi v 

kvalitetnejšem znanju učencev. Dober vodja lahko izboljša poučevanje in učenje, če svoj čas in 

energijo usmerja v učenje učencev in učiteljev. Vodenje je ključna kompetenca vsakega 

učitelja. Uspešno vodenje šole izboljšuje poučevanje in učenje, rezultate učencev in razvijanje 

kompetenc pri učiteljih. Vodje morajo biti osredotočeni na kakovost učenja, kurikul, pedagoške 

probleme, motivacijo, razvoj in kakovost dela zaposlenih. 

 

S prilagajanjem na spremembe se spreminjajo šole, njihova kultura in vrednote. Vendar je 

spreminjanje dolgotrajen in težaven proces. Informacijska družba, poindustrijska družba ali 

družba znanja prinaša nove vrednote. Človeka cenimo po njegovih sposobnostih, ustvarjalnosti, 

izkušnjah in znanju. Zaposleni so za šole potencial, ki ustvarja konkurenčne prednosti, zato jih 

je potrebno nenehno izobraževati, usposabljati in izpopolnjevati. V procesu spreminjanja se 

morajo učiti tudi šole, ker ni dovolj, da se v njih učijo samo posamezniki. V uspešni šoli mora 

vodstvo ustvariti sodelujočo in integrativno učno kulturo. Rezultat sodelovanja bo 

posameznikov strokovni razvoj, istočasno pa se bo razvijala tudi šola.  

 

Šola, ki želi biti uspešna, mora svojim članom zagotoviti ustrezne pogoje za nenehno učenje in 

razvoj. Učitelji morajo dijake pripraviti na življenje in delo v hitro spreminjajočih pogojih, kjer 

je ključnega pomena sposobnost nenehnega učenja ob delu in v interakciji z drugimi. Prenašanje 

znanja z univerz v učilnice ni dovolj. V središču učiteljevega dela ni več posredovanje znanja, 

ampak opora dijakom pri učenju, zato je pomembno stalno strokovno izpopolnjevanje, ki ga 

načrtujemo v okviru strokovnih aktivov. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

 

2.1 VODENJE 

 

»Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje želenih 

ciljev.« (S. Možina, 1994, 525). Pojavi se, če kdo vpliva na druge, tako da delujejo. Uspešen 

vodja s člani skupine ustvarja ugodno vzdušje za doseganje ciljev organizacije. Dober vodja ni 

vedno tudi dober menedžer. 
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Po Yuklu (1998) definirajo vodenje »kot vplivanje na oblikovanje ciljev in strategij ter na 

pripravljenost skupin, da te cilje tudi dosežejo; kot vplivanje na delovanje skupin v organizaciji 

in kot vplivanje na organizacijsko kulturo« (S. Roncelli Vaupot, 2000).  

Sposobnosti uspešnih vodij so delitev moči, intuicija, sposobnost za usklajevanje vrednot, 

dobro poznavanje sebe in vizija. Za uspešno vodenje niso pomembne samo sposobnosti, ampak 

tudi motivacija, moč in vpliv. »Moč je zmožnost vplivati na posameznika, skupino, organizacijo 

in jih usmerjati k želenim dosežkom.« (S. Možina, 1994, 528).  

 

Vodje imajo več vrst moči (slika 1): legitimno (izvira iz položaja), nagrajevalno (možnost 

nagrajevanja), prisilno (bojazen sodelavcev pred kaznijo), referenčno (identifikacija sodelavcev 

z vodjo), ekspertno (izvira iz strokovnega znanja vodje) in moč medsebojne odvisnosti.  

 

 
 

Slika 1:Vrste moči (prirejeno po S. Možini, 1994, 528) 

 

2.2 MODELI VODENJA 
 

2.2.1 Modeli osebnih značilnosti 

 

Zgodnje študije o vodenju so odkrivale osebnostne značilnosti vodje: fizične, osebnostne, 

socialne in delovne. Modeli preveč poudarjajo fizične (višina, teža, vitkost ipd.) in osebnostne 

značilnosti, ki le nakazujejo vodjeve sposobnosti, niso pa povezane z uspešnim vodenjem. 

Osebnostne lastnosti so povezane z uspešnimi vodji, vendar nanje ne kažejo trdni rezultati. 

Nekatere osebnostne in socialne značilnosti (samostojnost, analitičnost, komunikativnost …) 

prispevajo k učinkovitemu izpolnjevanju nalog (slika 2). 
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Slika 2: Modeli vodenja 

 

 

2.2.2 Vedenjski modeli 

 

Ti modeli določajo uspešne vodje na podlagi njihove dejavnosti. Vedenjski model teorije x in 

teorije y prikazuje dva različna pristopa vodje k obravnavanju podrejenih. Teorija x poudarja 

potrebo po avtoritativnem, teorija y pa po participativnem načinu vodenja. Znana je tudi teorija 

z, ki trdi, da je za človeka medsebojno sodelovanje pomembna vrednota. Modela dveh univerz 

poudarjata skrb za ljudi oziroma skrb za naloge. Skrb za ljudi poudarja položaj zaposlenih, 

delovne pogoje in medsebojno sodelovanje. Skrb za naloge poudarja aktivno planiranje, 

organiziranje, usklajevanje in kontroliranje nalog zaposlenih. Raziskave kažejo, da so uspešni 

tisti vodje, ki upoštevajo oba načina vodenja. 

Model mrežnega vodenja prikazuje pet različnih vrst vodenja, ki sestavljajo različne deleže 

usmerjenosti k ljudem oziroma k proizvodnji. 

 

2.2.3 Situacijski modeli 

 

Fidlerjev kontingenčni model poudarja, da je uspešno vodenje odvisno od usklajenosti 

dejavnikov situacije z načinom dela vodje. 

Harsey in Blanchardov situacijski model vodenja poudarja, da morajo vodje prilagajati svoj 

način vodenja zrelosti sodelavcev. Vodenje je odvisno od ukazovalnega in podpornega načina 

vedenja vodje in se spreminja glede na stopnjo zrelosti članov skupine. Vodja mora imeti tudi 

sposobnost, da se prilagaja raznim spreminjajočim situacijam. 



 

468 

 

 

Teorija vodenja 3D, ki jo je razvil Reddin, izhaja iz opredelitve učinkovitosti vodenja kot 

stopnje, s katero vodja dosega rezultate, ki jih od njega pričakujejo. Upošteva dva glavna 

elementa vedenja vodij: usmerjenost k odnosom do sodelavcev in usmerjenost k nalogam.  

Housejev situacijski model poti in ciljev poudarja, da uspešni vodje pojasnijo poti in sredstva, 

s katerimi naj zaposleni dosegajo visoke cilje in zadovoljstvo pri delu.  

Participativni model vodenja opredeljuje pravila, ki določajo obseg in obliko sodelovanja v 

procesu odločanja v različnih situacijah.  

Sestavljeni model situacijskega vodenja, ki ga je izdelal G. Yukl, loči posredovalne in 

situacijske spremenljivke, ki vplivajo na učinkovitost posameznika ali skupine. 

 

2.2.4 Transformacijsko in transakcijsko vodenje 

 

Zaradi vse večje potrebe po spodbujanju in usmerjanju zaposlenih sta se razvili 

transformacijsko in transakcijsko vodenje. Transformacijski vodje vodijo zaposlene z 

motiviranjem. Spodbujajo jih k idealom in moralnim vrednotam, ki zaposlene navdušujejo za 

reševanje problemov pri delu. 

 

Transakcijski vodja je nadrejen, ravna po pravilih in ureja stvari tako, kot so predpisane. Z 

zaposlenimi se dogovarja o materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih 

delavec uživa, če dobro dela. 

Na osnovi raziskav lahko sklepamo, da so ljudje, ki delajo s transformacijskimi vodji, bolj 

zadovoljni in dosegajo višje rezultate. Takšno vodenje potrebujejo zlasti organizacije, ki 

delujejo v nemirnem okolju. Transformacijski vodje pripravijo zaposlene na spremembe, jih 

motivirajo, da delajo z veseljem, so bolj prizadevni in dosegajo boljše rezultate. 

 

Organizacije, ki delajo v stabilnem okolju, so lahko uspešne tudi s transakcijskim vodenjem (S. 

Možina, 1994). 

 

2.2.5 Distribuirano vodenje 

 

Vodstvene stile najpogosteje delimo na avtokratske, demokratične in laissez-faire (Cherrington 

1989 v Koren 2007, 39). K demokratičnim stilom vodenja štejemo poverjanje, timsko, 

sodelovalno, trajnostno, konstruktivistično, distribuirano in druga (Koren 2007, 42). 

 

Za distribuirano vodenje je značilna skupinska oblika vodenja, kjer učitelji delajo skupaj in tako 

razvijajo strokovnost (Koren 2007, 87). 

 

Distribuirano vodenje (DV) je v šolah razmeroma novo in vedno bolj aktualno. Pregled 

literature kaže, da DV lahko pozitivno vpliva na razvoj organizacije. Harris (2011, v Erčulj 13) 

izpostavlja tri temeljne značilnosti DV. Na vodenje se gleda kot na organizacijsko zmožnost in 

ne kot zmožnost posameznika, ki mu kolektiv sledi. Ljudje prevzamejo vodstvene funkcije, ker 

tako zahtevajo določene naloge, in vodenje ne temelji več na hierarhični avtoriteti, ampak na 

zmožnostih, ki so distribuirane po kolektivu. Odnosi temeljijo na medsebojnem zaupanju in 

podpori. 

 

DV omogoča, da predvidimo potrebe organizacijskega okolja in se nanje odzivamo. Posamezne 

oblike DV so v šolskih sistemih že navzoče in se kažejo v vlogi pomočnikov ravnateljev, vodij 

aktivov in razrednikov. Sodobne razvojne smernice vodenja narekujejo še večjo distribucijo z 

namenom izboljšanja učenja in poučevanja ter intenzivnejši razvoj strokovnih delavcev. 
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Vodenje naj bi bilo po organizaciji razdeljeno po načelu strokovnosti. Z DV je vloga ravnatelja 

postala zahtevnejša. Ravnatelj vzpostavlja okoliščine, ki učitelje spodbujajo k prevzemanju 

vodstvenih funkcij. Koncept DV se usmerja v aktivno iskanje medsebojne pomoči in podpore 

(Sentočnik 2011, 7 v Erčulj, 2016, 13). 

 

»DV temelji na zaupanju, pomeni medsebojno sprejemanje zmožnosti za vodenje, od formalnih 

vodij zahteva, da „izpustijo iz rok“ nekaj nadzora in moči, naklonjeno je posvetovanju in 

iskanju soglasja, ne pa ukazovanju in nadzoru. Vse to predstavlja resen izziv tradicionalnim 

hierarhičnim modelom moči in nadzora v organizacijah ter lahko naloži vodjem resne fizične 

in psihične zahteve« (MacBeath idr., 2004 v Pol M., 8). 

 

Po Polu (Pol M., 12) DV ni „več vodij“ (seštevanje), ampak spodbujanje „harmoničnega 

delovanja“ in množičnega vključevanja. Tako je DV mnogo več kot seštevek posameznih 

delov. 

 

3 DISTRIBUIRANO VODENJE V PRAKSI 
 

 

3.1 PRAKSA DISTRIBUIRANEGA VODENJA V TUJINI 

 

V ZDA se na področju DV pojavljata dve prevladujoči obliki: uvajanje učiteljev vodij, ki 

prevzemajo velik delež pedagoškega vodenja, in v obliki povečevanja števila pomočnikov 

ravnatelja. DV se osredotoča predvsem na pedagoško vodenje. Naloge ravnateljev so vezane 

na upravljanje šole, naloge drugih strokovnih delavcev pa so povezane s poučevanjem in 

pedagoškim vodenjem (Erčulj, 2016, 14).  

 

V Avstraliji je vodenje porazdeljeno med ravnatelja, podravnatelja, pomočnika in učitelje 

vodje, ki vodijo time učiteljev. Raziskava je pokazala, da so uspešnejše šole tiste, v katerih so 

ljudje dejavni, kot tiste, v katerih se samo odzivajo. Zaposleni so aktivno sodelovali pri različnih 

aktivnostih in imeli občutek, da s svojim delom prispevajo k dobrobiti šole. Vodenje je vplivalo 

tudi na dosežke učencev. Pokazalo se je, da so pomembni zaupanje, delitev moči, dajanje 

neomejenega prostora, kolegialnost in medsebojno spoštovanje (Erčulj, 2016, 16).  

 

V Kanadi se pogled učiteljev na njihov pedagoški optimizem kaže v medsebojnem zaupanju, 

zaupanju učiteljev do vodstva, učinkovitosti učiteljev ipd. Študija je prepoznala štiri vzorce DV 

(Harris 2011 v Erčulj, 2016, 17): načrtno porazdelitev, spontano porazdelitev, spontano 

(ne)porazdelitev in anarhično (ne)porazdelitev. Ugotovili so, da bolj kot so oblike distribucije 

usklajene, bolj prispevajo k uresničevanju ciljev organizacije. Način vodenja organizacije, kjer 

formalni vodje in učitelji delujejo skupaj in si vodenje delijo, se podpirajo, si zaupajo, se 

spoštujejo in sodelujejo, lahko prispeva k izboljšanju šol in učnih dosežkov (Erčulj, 2016, 17).  

 

V Angliji nekatere šole namenjajo večjo vlogo srednjemu menedžmentu – pomočnikom 

ravnateljev, vodjem aktivov, številne šole pa so v vodstvene time vključile izkušene učitelje 

(Schleicher 2012 v Erčulj 2016, 17. Vodenje se v Angliji distribuira na višji vodstveni tim, ki 

ga sestavljajo ravnatelj, namestniki in pomočniki, ter na srednji menedžment, ki je sestavljen iz 

razrednikov, vodij oddelkov ali aktivov in izkušenih učiteljev. Prepoznali so šest oblik DV, ki 

se uveljavljajo pri delovanju šol: formalno, pragmatično, strateško, postopno, oportunistično in 

kulturno (Erčulj 2016). 
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Na Finskem poteka DV na ravni srednjega menedžmenta – pomočniki ravnatelja, vodje 

oddelkov in učitelji, ki sodelujejo pri vodenju. Lokalna skupnost je v nekem okrožju predlagala 

reformo vodenja v šolah. Nekaj ravnateljev je prevzelo koordinacijo vodenja šol na ravni 

šolskega okrožja. Temu so namenjali tretjino svojega delovnega časa, preostanek pa svojim 

šolam. Vodenje se je tako porazdelilo med lokalne oblasti in šole. Ravnatelji so bili del 

vodstvenega tima lokalne skupnosti. O vodenju so začeli razmišljati v širšem kontekstu in se 

niso več omejevali samo na potrebe in interese lastne šole (Erčulj 2016, 18). 

3.2 PRAKSA DV V SLOVENIJI 

 

DV se v praksi pojavlja v obliki timov, ki jih sestavljajo formalni (pomočniki ravnateljev, vodje 

enot, vodje aktivov) in neformalni (vodje projektov, komisij, posebnih nalog) vodje. Pri svojem 

delu so samostojni, o rezultatih in opravljenih nalogah poročajo ravnatelju. Pomembni 

dejavniki distribucije vodenja so klima, dobri odnosi v kolektivu, usposobljenost strokovnih 

delavcev za vodenje, pripravljenost na prevzemanje odgovornosti, sposobnost odločanja, 

odprtost in iskrenost v komunikaciji, organizacija dela (Erčulj 2016, 19). 

 

3.2.1 Izvajanje distribuiranega vodenja na Živilski šoli, BIC Ljubljana 

 

Živilska šola je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni 

center Ljubljana. Njeno poslanstvo je, da izobražuje in vzgaja mlade ljudi. Pri oblikovanju 

vizije smo sodelovali vsi zaposleni. Imamo skupne vrednote, strokovni delavci odgovorno 

sprejemajo in opravljajo svoja dela in naloge, verjamejo in zaupajo v svoje zmožnosti, med 

njimi vlada vzajemno spoštovanje.  

 

Strokovni delavci med seboj sodelujejo, izmenjujejo svoje znanje in izkušnje ter pomagajo drug 

drugemu pri reševanju problemov. 

 

Podpira se profesionalni razvoj vseh zaposlenih. Pomembno pa je tudi skupno izobraževanje 

vseh zaposlenih. Tako že nekaj let organiziramo tematske konference, ki so vpisane v sistem 

KATIS. Vsi, ki izpolnijo evalvacijske vprašalnike, dobijo potrdila o udeležbi. Tematske 

konference so poleg zunanjih predavateljev izvajali tudi zaposleni na šoli. Tako prihaja na šoli 

do sodelovalnega učenja in deljenja znanja.  

 

Strokovni delavci sami sprejemajo odločitve glede vsebine in organizacije svojega dela in imajo 

možnost, da sodelujejo pri odločanju. Zaposleni se počutijo odgovorne in na skupnih srečanjih 

lahko vsi izražajo svoja mnenja in predloge ter prispevajo svoje ideje za izboljšave. Le-te 

prispevajo tudi preko skupnih dokumentov. Sodelavce spodbujamo, da svoje znanje delijo z 

drugimi. Prav tako spodbujamo sodelovalno učenje. Strokovni delavci imajo možnost, da 

sodelujejo pri vodenju in odločanju ter dajejo pobude za izboljšanje dela v šoli. 

 

V zavodu imamo organiziran kolegij BIC-a, ki ga sestavljamo ravnateljice organizacijskih enot 

in direktorica. Sestajamo se enkrat tedensko. Seznanimo se s pomembnimi minulimi in 

prihodnjimi dogodki in se dogovorimo o izvajanju le-teh. 

 

Živilska šola ima svoj strokovni kolegij (slika 3), ki ga sestavljajo: ravnateljica, pomočnika 

ravnatelja (2), svetovalne delavke (3), tajnica ŽŠ. Kolegij se sestaja enkrat tedensko. Delo 

kolegija je razdeljeno na več vsebinskih področij; prvi del je namenjen poročanju ravnateljice 

s strokovnega kolegija direktorice. Člani imajo možnost sodelovanja pri odločanju, večina 

nalog in ciljev se distribuira med člani – ob tem se postavijo tudi časovni roki za izvedbo nalog 

oz. opravljanje ciljev. Člani se seznanijo tudi z vsemi preteklimi dogodki. V drugem delu 
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kolegija se predstavijo aktualne naloge, težave in vprašanja, povezana z organizacijo dela šole, 

morebitne dileme, vsebinska vprašanja; člani si med seboj izmenjujejo izkušnje, delijo svoje 

znanje in opredelijo cilje za reševanje nalog, povezanih s predstavljenimi področji. V tretjem 

delu se obravnavajo prošnje dijakov, staršev, predstavijo se pobude in predlogi članov kolegija. 

Tudi pri tem delu člani aktivno sodelujejo, izmenjujejo svoja znanja in ustvarjajo konkretne 

rešitve.  

 

Nekajkrat letno se sestane razširjeni kolegij ŽŠ, ki ga poleg članov ožjega kolegija ŽŠ 

sestavljajo še vodje aktivov. Na šoli deluje 10 strokovnih aktivov, ki povezujejo strokovne 

delavce po predmetnih področjih. Aktivi določajo kriterije preverjanja in ocenjevanja znanja, 

predlagajo uporabo učbenikov in delovnih zvezkov v naslednjem šolskem letu, se dogovarjajo 

o izvedbi interesnih dejavnosti, predlagajo aktivnosti za promocijo šole in predstavitve po OŠ, 

na dnevih odprtih vrat, Informativi, informativnih dnevih … Pred začetkom novega šolskega 

leta pripravijo predlog obremenitev, se dogovorijo o vodenju aktiva, pripravijo poročilo o delu 

in plan za naslednje šolsko leto.  

 

 

Slika 3: Organigram Živilske šole 
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Sodelovanje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij ter izdelava akcijskega 

načrta (slika 4) za naše inovativno učno okolje je imelo pozitiven učinek na člane ožjega tima, 

saj smo vsi prispevali k izoblikovanju ideje o učilnici na prostem. Dodatna vrednost tega 

projekta je bila, da smo med izdelavo akcijskega načrta za učilnico na praktičen način izkusili, 

kako poteka distribuirano vodenje. Na naših srečanjih v živo pa smo dobili ravno prav 

teoretične podlage, da smo se na lastne oči prepričali, da smo že med samim sodelovanjem 

uporabljali marsikatero strategijo, ki sicer spada v področje distribuiranega vodenja. 

Implementacija projekta učilnice na prostem bo prav gotovo tako na ravni Živilske šole kot tudi 

na ravni zavoda BIC Ljubljana pozitivno prispevala k zadovoljstvu večjega števila zaposlenih 

in dijakov (Maja Štekovič). 

 

V akcijskem načrtu smo določili izvedbo tematskih razrednih ur v učilnici na prostem, ki bi bila 

tudi eden od rezultatov projekta. Pri vsaki pod aktivnosti smo opredelili ciljne aktivnosti, 

vsebino in časovni interval v katerem bomo realizirali posamezno aktivnost. Celoten akcijski 

načrt bomo predstavili strokovnim delavcem v kolektivu (v okviru delavnice), kolegi bodo s 

svojimi predlogi lahko aktivno prispevali k implementaciji akcijskega načrta ter distribuirali 

elemente vodenja in aktivnosti naprej med dijake. Povratne informacije in predloge bo 

vodstveni tim DV vključil v realizacijo izvedbe akcijskega načrta (Tanja Kek). 

 

 

Slika 4: Akcijski načrt za učilnico na prostem (Martin Rozman) 
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3.2.2 Primeri DV na osnovnih šolah 

 

Na Osnovni šoli Luisa Adamiča Grosuplje imajo pomočnice razdeljena področja dela, ki ga 

opravljajo avtonomno. Ena je zadolžena za predmetno stopnjo, ena za razredno, ena skrbi za 

informatizacijo pedagoških in poslovnih procesov in četrta za podaljšano bivanje. Enkrat 

mesečno se uskladijo in izmenjajo informacije, potem pa se v primeru zapletov oglasijo pri 

ravnateljici. 

 

Vodje enot same skrbijo za urejanje nadomeščanj, interne dogodke na enotah in sodelovanje s 

starši. Organizacijsko ogrodje postavijo v začetku šolskega leta, potem pa enote delujejo kar 

najbolj samostojno. 

 

Reševanje pritožb učencev in staršev poteka stopenjsko. Če na primer starši preskočijo vmesne 

faze in se obrnejo neposredno na ravnateljico, jih vrne na izhodiščno pozicijo. V primeru, ko ji 

posredujejo pisno sporočilo, le-tega pošlje v obravnavo k 'pristojnemu' sodelavcu (Janja 

Zupančič).  

 

Na Osnovni šoli Vide Pregarc je DV, po poročanju ravnateljice mag. Katje Arzenšek Konjajev, 

zelo raznoliko. Distribucija se izvaja na različnih ravneh – strokovni aktivi, razredniki, delovne 

skupine. Pri pripravi načrta sodelujejo vsi, potem pa delovne skupine. Izpostavljajo dva posebna 

dneva: Zeleni dan in Pravljice. 

 

Učitelji in ostali strokovni delavci opravljajo drugo delo v skladu z izbranimi zadolžitvami v 

šolskem letu 2016/17. Vodijo, koordinirajo, izvajajo in pripravljajo učence na sodelovanje v 

mednarodnih, državnih, mestnih ter šolskih načrtovanih projektih. Koordinirajo, vodijo, 

sodelujejo v komisijah in učence pripravljajo na tekmovanja s posameznih predmetnih področij. 

Vodijo in sodelujejo v različnih delovnih skupinah za izvedbo dodatnih dejavnosti, šolskih 

proslav in prireditev. V pomoč pri načrtovanju in izvedbi jim je zagotovo način načrtovanja, ki 

ga imajo ob LDN. Za primer dobre prakse so izpostavili še reševanje vzgojne problematike, 

restitucije ipd. (mag. Katja Arzenšek Konjajeva).  

 

Verica Šenica Pavletič, ravnateljica Osnovne šole Savsko naselje, je poslala primer DV pri 

organizaciji dogodka ob 60. obletnici šole. Šola je aktivna na različnih področjih in sodeluje v 

številnih projektih. Po besedah ravnateljice je to možno tudi zaradi razvitega DV. 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

 

Analizo stanja na področju DV v slovenskih šolah je Šola za ravnatelje naredila na podlagi 

prevedenega vprašalnika iz raziskave »Distributed leadership in practice«. Glavne ugotovitve 

so, da je vodenje v naših šolah zelo distribuirano, čeprav se ravnateljem zdi bolj distribuirano 

kot strokovnim delavcem. Strokovni delavci imajo možnost sodelovanja pri vodenju zavoda, 

aktivno sodelujejo pri odločanju, dajejo pobude za izboljševanje dela, pomagajo drug drugemu 

z izmenjavo znanja (Vprašalnik o DV, 6).  

 

Ravnatelji se odločajo za distribucijo vodenja na tistih področjih, za katera menijo, da lahko 

odgovornost in zadolžitve prenesejo na svoje sodelavce. DV se v praksi pojavlja v obliki timov 

vodenja, ki jih sestavljajo formalni (pomočniki, vodje aktivov) in neformalni (vodje projektov, 

posebnih nalog) vodje. Pri delu so samostojni, ravnatelju poročajo o opravljenih nalogah in 

rezultatih. Na distribucijo vodenja vplivajo klima in odnosi v kolektivu, usposobljenost 
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strokovnih delavcev za vodenje, pripravljenost na prevzemanje odgovornosti, sposobnost 

odločanja, odprtost in iskrenost v komunikaciji ter organizacija dela (Erčulj 2016, 19).  

 

Distribuirano vodenje tudi v slovenskih šolah predstavlja enega najučinkovitejših pristopov k 

vodenju VIZ. Šole so tudi zaradi distribucije vodenja aktivne na različnih področjih in 

sodelujejo v številnih projektih. Ravnatelji lahko zagotovijo primerno okolje in sodelavcem 

ponudijo možnosti vodenja ter tako omogočijo razvijanje njihovih vodstvenih potencialov. 
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Abstract 

The article focuses on presenting innovative and hands-on activities that can be used in 

teaching Business English and ESP. The aim of the article is to raise awareness among 

language teachers that foreign language skills can be further developed through the use of an 

elevator pitch which is an essential concept among entrepreneurs. The elevator pitch can be 

closely connected to students’ field of study, especially within vocational education and 

training, and should as such be introduced at an early stage during the educational process. 

There seems to be an accepted notion among educators, future employers as well as students 

themselves that most young people find it hard to apply the theoretical knowledge of 

entrepreneurship gained during their formal education to their professional lives. Most of them 

have comprehensive theoretical knowledge, but rarely fully develop the entrepreneurial 

mindset and are not aware of the importance of soft skills, such as problem-solving, team work, 

and creativity when they enter the labour market. To enable the young entrepreneurs to enter 

the domestic and global markets with ease, they should show a good command of 

communication skills, even in a foreign language, which can be achieved through the elevator 

pitch technique.  

Keywords: Business English, entrepreneurship, elevator pitch, vocational education and 

training, public speaking, soft skills, technology, mixed ability  

 

Povzetek 

V članku so predstavljene inovativne in praktične aktivnosti, primerne za uporabo pri 

poučevanju poslovne angleščine ali angleščine kot jezika stroke. Namen članka je povečati 

ozaveščenost med učitelji jezikov, da je mogoče jezikovne kompetence v tujem jeziku razvijati 

tudi prek uporabe t. i. tehnike “elevator pitch” (kratka predstavitev poslovne ideje), ki je za 

podjetnike ključnega pomena. Kratka predstavitev poslovne ideje je lahko povezana s 

področjem izobraževanja in je zato primerna zlasti za udeležence znotraj poklicnega 

izobraževanja. Ravno zato bi bilo potrebno to tehniko uvesti že v zgodnji fazi izobraževalnega 

procesa. Večina učiteljev, bodoči delodajalci in dijaki/študentje sami namreč verjamejo v 

skoraj splošno sprejeto idejo o tem, da mladi ob koncu šolanja na svoji poklicni poti ne znajo 

uporabiti teoretičnega znanja s področja podjetništva, ki so ga pridobili tekom formalnega 

šolanja. Večina jih ima izčrpno teoretično znanje, vendar pa le redkim uspe razviti podjetniško 

miselnost, med drugim se ne zavedajo pomembnosti socialnih veščin, kot so reševanje 

problemov, sposobnost timskega dela ter pomembnost ustvarjalnosti ob vstopu na trg delovne 

sile. Da bodo mladi podjetniki lažje vstopali na domače in tuje trge, bodo morali pokazati, da 

obvladajo govorniške sposobnosti tudi v tujem jeziku, kar pa lahko usvojijo s tehniko “elevator 

pitch”. 
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Ključne besede: poslovna angleščina, podjetništvo, “elevator pitch”, poklicno izobraževanje, 

javno nastopanje, socialne spretnosti, tehnologija, mešane učne sposobnosti 

 

1 WHAT IS AN ELEVATOR PITCH? 
 

 

An elevator pitch is a slang term that first entered the published media in 1981 (Wilson, 

2012). It describes a brief speech that outlines an idea for a product, service or project (Elevator 

Pitch, n.d). It is believed that the name originates from the United States. The idea is that the 

elevator presents an ideal place for junior employees to network with senior colleagues or 

potential customers and perhaps speak of their ideas as a concise summary. The elevator speech 

should be delivered in a short period of time, usually lasting only as long as an elevator ride, 

between 20 seconds to 2 minutes. In the business world, as exemplified by the reality TV show 

Dragons’ Den, the speech can refer to an entrepreneur's attempt to convince a venture capitalist 

or the Dragon that a business idea is worth investing in (ibid.). This technique serves as a useful 

language learning tool especially within schools that offer vocational education and training. 

My first-hand experience shows that most secondary and vocational college students seem to 

be lacking in confidence when it comes to solving problems by using creative thinking skills, 

and presenting their solutions to the audience, let alone doing this in English. These 

observations clearly indicate the lack of soft skills and an entrepreneurial mindset among the 

young people studying in VET. There have been a number of studies examining the benefits 

which can be attained by students receiving enterprise education. 

 
‘The term enterprise education is primarily used in the United Kingdom, and has been defined 

as focusing more broadly on personal development, mindset, skills and abilities, whereas the 

term entrepreneurship education has been defined to focus more on the specific context of 

setting up a venture and becoming self employed’ (Lackeus 2015: 9). 

 

The elevator pitch represents only a small part of entrepreneurship studies, yet the theory can 

easily be turned into a hands-on activity through which students can boost their foreign 

language skills and develop their soft skills. 

 

1.1 ELEVATOR PITCH AS A LANGUAGE LEARNING ACTIVITY 
 

 Many schools have recently started placing value on the importance of entrepreneurship 

within the education process. Apart from being an essential element of a business plan, the 

elevator pitch has become a widely utilized teaching tool among the so-called teacherpreneurs 

who are ‘first and foremost, imaginative teachers. They have created a classroom culture of 

creativity and reflection. They think beyond the classroom in terms of how to make lessons 

meaningful, and in so doing, might see a need elsewhere in school that their innovation can 

address' (Wolpret-Gawron, 2015). As an English teacher I have long been toying with the idea 

of incorporating an elevator pitch into my lessons.  

 

The adult course participants seemed to have particularly enjoyed this activity when it came to 

making a 2-minute introduction at the beginning of the Business English course. However, even 

the food technology and nutrition students studying at the tertiary level soon grew fond of it. 

At first, the lessons were mostly based on using the paper version of Business Model Canvas 

developed by Alexander Osterwalder. The students’ task was to brainstorm each of the nine 

categories, and see how much they had already known about the topic. In the following step, 

the students used the WebQuest technique which helped them find missing pieces of 

http://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/investing.asp
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information on the Internet. Each of the groups only had two mobile phones at their disposal. 

They then compared the answers with another group before engaging in a whole-class 

discussion about the essential elements of a business plan. 

 

The teams were then allocated 15 minutes to raise a problem that exists in the field of food 

technology and nutrition as well as the food industry. Each team wrote down their problem and 

thought about different ways of addressing it. The groups swapped the sheets of paper and were 

faced with a completely different problem for which they had to propose other acceptable 

solutions. This step was repeated two times. In the end, each group had some valuable solutions 

they had not thought of before, and could either be adopted or rejected. The most valuable 

proposals were further explored and developed. The final act presented the hive of the activity 

with the students getting ready, rehearsing the elevator pitch in a Dragons’ Den fashion. Each 

team presented their business idea, having previously taken into account James Caan’s motto: 

‘Prepare, prepare, prepare […and make sure the speeches are] short, focused, professional but 

passionate’ (Caan 2013: 217). The teacher and the rest of the students performed the role of the 

dragons, asking the key questions:  

 

1. What is the problem you are solving? 

2. What is your product or solution? 

3. Who are your customers? 

4. What is your USP14? 

5. How much money do you need and what do you need it for?  

 

The presenters had to elaborate upon any vaguely presented parts of their elevator pitch, and 

convince the dragons that their business is worth investing in.  

 

 
Figure 1: The Business Model Canvas (Osterwalder) 

 

                                                 
14 USP stands for a real or perceived benefit of a good or service that differentiates it from the competing brands 

and gives its buyer a logical reason to prefer it over other brands. USP is often a critical component of a 

promotional theme around which an advertising campaign is built 

(http://www.businessdictionary.com/definition/unique-selling-proposition-USP.html, 10. 6. 2017). 

http://www.businessdictionary.com/definition/unique-selling-proposition-USP.html
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Minor improvements to the activity were made after attending the course Entrepreneurial 

Learning with ICT Tools15 with the trainer Kornelia Lohynova who had shared examples of 

good practice with the course participants. In order to modernise the learning process to that of 

the 21st century, it is essential to use a mix of different methodologies. Incorporating technology 

in the language classes can have substantial benefits for language learning, and the course 

participants who wanted to learn more about entrepreneurial learning and the use of ICT tools 

experienced that for themselves. During the workshop we switched roles to that of 

entrepreneurs and went through most of the previously described stages: identifying the 

problem, brainstorming possible solutions, and ending the activity by doing a pitch. The theory 

was covered in a student-friendly manner through the use of an interactive lean canvas. Even 

though most of the participants had minimum background knowledge in entrepreneurship, we 

quickly learnt how to write a simple, yet effective business plan through the use of technology 

and a simple tool called Canvanizer16. 

 

 
Figure 2: Lean Canvas 

 

1.2 LINGUISTIC BENEFITS  
 

Implementing the elevator pitch technique in foreign language classes brings students 

significant advantages in language acquisition. The activity helps students practise several skills 

and can be done even with the mixed ability classes as the main stress lies in students’ pooling 

their knowledge. The teacher’s role is mainly the one of a facilitator – the students are in charge 

of their independent learning. By the end of the activity, students develop all four skills: reading 

for specific information while doing the WebQuest to find information on writing a business 

plan. They practise their writing skills when preparing their final version of the business plan 

and the elevator pitch, whereas the speaking and listening skills get improved, firstly, while 

discussing the problems related to the field of food technology, secondly when coming up with 

possible solutions to the problems, and lastly during the pitching.  

 

For many people giving a public speech is a daunting task, and having to do it in a foreign 

language can present the ultimate challenge. The lecturer should thus strive to create a positive 

and safe environment to encourage students to take this activity seriously as public speaking 

presents an important skill that they might need in their professional career. Allocating enough 

time for preparation and practice helps students accomplish the task successfully. It is essential 

for the teacher to monitor groups’ progress and encourage students to use English as much as 

                                                 
15 The workshop took place in Brussels, Belgium and was fully funded by Cmepius. 
16 https://canvanizer.com/new/lean-canvas (12. 6. 2017) 

https://canvanizer.com/new/lean-canvas%20(12
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possible since this is the main objective in ESL classes. Apart from developing public speaking 

skills in English, the students also increase their self-confidence, the activity enables them to 

start thinking more creatively and critically as the pre-task focuses on solving a problem within 

the field of their studies. Students also fine-tune their verbal and non-verbal communication 

skills and overcome public speaking anxiety (Stand up, Speak out). The audience needs to 

assume the role of active listeners to come up with follow-up questions about the future business 

of the team whose pitch they have just listened to.  

 

Apart from improving all four skills, the activity helps students widen their vocabulary related 

to Business English and English for Specific Purposes, stressing both, fluency and accuracy. 

Since the students have enough preparation time, it is more likely for the weaker students to 

learn from the stronger team members as to how to use the target language more accurately – 

the pronunciation, vocabulary and grammar. When it comes to Business English, the teacher’s 

role is to feed the students the necessary language, which is best done in a pre-teaching activity. 

When working in teams, the students can use their mobile phones to access online dictionaries 

and look up the needed vocabulary which fosters autonomous learning.  

 

Although the concept for this activity is taken from the world of business where entrepreneurs 

face cut-throat competition, it appears the students enjoy doing it because of the cooperative 

learning which is being promoted throughout the lesson. The teacher should further encourage 

peer-teaching since:  

 
‘students learn more by doing something active than by simply watching and listening […] and 

cooperative learning is by its nature an active method. Beyond that, cooperation enhances 

learning in several ways. Weak students working individually are likely to give up when they 

get stuck; working cooperatively, they keep going’ (Felder & Brent 2007: 1).  

 

It is suggested that teachers ‘form teams rather than permitting students to choose their own 

teams’ (ibid. 7) in order to stop the strongest students and friends to form their own teams, 

leaving the weaker students out. There are several innovative ways of forming random groups, 

however the teacher can use a simple online tool such as Random Team Generator17. This 

method keeps the students in suspense before they finally learn who the rest of their team 

members are. Differences in character can pose a challenge for some students; however it is the 

teacher’s role to present it as a springboard for developing students’ personal traits. 

 

1.3 DEVELOPING SOFT SKILLS  
 

 The elevator pitch technique helps students become better public speakers, perfect their 

foreign language skills, and what is more, it helps them develop the soft skills, which are most 

valued by the employers. American National Soft Skills Association claims that it ‘has been 

100 years since the 85% soft skills, [and] 15% hard skills concept has been identified for job 

success. However, the importance of soft skills training is not being heard’ (Top 10 Soft Skills 

for Success, 2016). According to Edith Cowan University in Australia, 66% of people fired 

from their jobs experienced losing their job just because they failed to get along with people 

(Teaching Tips for Teamwork Skills, n.d.). It is not uncommon even in Slovenia to hear 

employers complain about young employees, who have just completed their formal vocational 

education and training, to be lacking essential interpersonal skills. We live in a globally 

                                                 
17 Random Team Generator can be accessed here: https://www.jamestease.co.uk/team-generator/ (10. 6. 2017), 

however there are other websites teacher can use, for example: http://www.aschool.us/random/random-pair.php 

(10. 6. 2017).  

https://www.jamestease.co.uk/team-generator/
http://www.aschool.us/random/random-pair.php%20(10
http://www.aschool.us/random/random-pair.php%20(10
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connected world and we face similar challenges, so it is easy to arrive at a logical conclusion 

that employers worldwide are looking for a similar set of personal attributes in their employees. 

According to various websites offering job vacancies, these are some of the top 10 soft skills 

that are currently in demand:  

 
1. Communication skills with the ability to speak more than one language, being an active listener, 

good at presenting and having excellent writing capabilities. 

2. Computer and technical literacy. 

3. Interpersonal skills rank high, especially the ability to work in teams, relate to people and 

manage conflict successfully. 

4. Adaptability. 

5. Research skills, being able to assess situations and to seek multiple perspectives. 

6. Project management skills that involve organising, planning and effectively implementing 

projects and tasks for yourself and others. 

7. Problem solving skills which encompass the ability to use creativity, reasoning, past experience, 

etc.  

 

The website LiveCareer also stresses the importance of having strong work ethic and high 

emotional intelligence (Top 10 Soft Skills in Demand, n. d.). Most of these characteristics have 

been recognised as the desirable personal qualities necessary across all jobs and industries, 

regardless of whether you want to be a good worker or a future entrepreneur who will create 

not only a job for themselves but also for other people. Australians seem to be aware of the 

change taking place over the past three decades, which has encouraged Australian teachers to 

start putting more stress on teaching transferable skills, such as communication in the English 

language curriculum (Sander 2017). The report The New Big Basics (2016) highlights the 

changes that have taken place in the labour market, claiming that the ‘so-called jobs of the 

future demand enterprise skills 70% more than jobs of the past’ (ibid. 3), and moreover, the 

jobs that require enterprise skills such as problem solving, creativity, communication, 

teamwork, financial and digital literacy, critical thinking and presentation skills also pay more. 

It is thus essential that parents, educators and the government step together to tackle this thorny 

issue and implement the enterprise education in schools.  

 

Another argument in favour of implementing the elevator pitch as a teaching method is that 

many VET students often feel intimidated just by the thought of starting their own company. In 

order to change this pattern of behaviour, pitching and other entrepreneurial activities should 

be introduced into the schooling system at an early age. America’s National Consortium for 

Entrepreneurship Education believes that entrepreneur education is important at all levels, from 

elementary school students to existing entrepreneurs’ (EntreEd, n. d.). The members of the 

consortium also promote the idea that everyone can be an entrepreneur provided they receive 

suitable education and encouragement, as entrepreneur ventures present a major source of new 

jobs (ibid.). If the students at any point realise they do not have what it takes to be an 

entrepreneur, they have reached the right conclusion before suffering any substantial financial 

loss. However, they will still develop into fully-rounded employees who possess all the 

essential transferable skills needed for the workplace of the 21st century. Skills for life are of 

utmost importance, yet, the future entrepreneurs should remember the words of the renowned 

entrepreneur James Caan who does not believe anyone can start a business if they are not 

passionate about it (Caan 2013: 90).  
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1.4 CONCLUSION 
 

Students who finish their vocational education and training are well-equipped with the 

professional knowledge in their field of study, and with theoretical knowledge about 

entrepreneurship, yet the practice shows they cannot hide the severe lack of confidence when it 

comes to public speaking in a foreign language, and their increasing shortage of interpersonal 

skills which makes the employee unfit to do the job properly. This results in the dissatisfaction 

of the employer and the employee. The Australians have just started recognising the gravity of 

this worldwide problem, whereas the United States started behaving in a proactive way in 1980 

with the foundation of the National Consortium for Entrepreneurship Education. BIC Ljubljana, 

School of Food Processing as well as the Vocational College already provide the students with 

enterprise and entrepreneurship education, not only in theory but also in practice. However, 

even more could be achieved within individual subjects, such as English. By implementing the 

elevator pitch technique in an English curriculum, the students are provided with greater 

opportunities to become fully-rounded adults who possess essential soft skills such as being 

good communicators, digitally literate, financially savvy, innovative, creative, adaptable team 

workers, and self-confident when it comes to public speaking in a foreign language. Moreover, 

being equipped with all the knowledge, will leave the new generation of employees and future 

entrepreneurs feeling content with themselves and passionate about their jobs, which 

undoubtedly will lead to a win-win situation.  
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Povzetek 

V praksi se velikokrat srečamo z nalogo postavitve modela odnosa dveh spremenljivk. Takrat 

najpogosteje uporabimo model linearne regresije, ki pa ni nujno vedno najprimernejši. V 

prispevku skušamo najti alternativo linearnega modela. V ta namen predstavimo kriterij RMS 

napake za kvantitativno ovrednotenje postavljenega modela na primeru izbora linearnega 

oziroma nelinearnega modela. V našem primeru se nelinearni aproksimacijski model izkaže kot 

primernejši zaradi nižje vrednosti RMS napake. Pri tem smo se v prispevku omejili na primer 

dveh zveznih spremenljivk. Pri izbiri modela je smiselno upoštevati vrednost RMS napake, prav 

tako pa ne smemo zanemariti narave problema in njegovega fizikalnega ozadja. 

Ključne besede: linearni model, kriterij RMS napake, zvezni spremenljivki 

 

Abstract 

In practice, we often encounter the task of formatting a model of the relationship between two 

variables. Usually is linear regression model first choice. A nonlinear model should be 

considered as well. In the paper, we present the RMS error criteria for the quantitative 

evaluation of the model set and its use in the case of the choice of a linear or nonlinear model. 

The paper is limited to the example of two continuous variables. 

Keywords: linear model, RMS criteria, continuous variables 
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1 UVOD 
 

 

V praksi se velikokrat soočamo s potrebo po gradnji modela, ki opisuje odnos med dvema 

spremenljivkama, ki sta vsaj intervalni ali razmernostni. Model naj bo veljaven na izbranem 

intervalu neodvisne spremenljivke. V prispevku se bomo omejili na zvezni spremenljivki. 

Predpostavimo, da smo zajeli nekaj vrednosti odvisne spremenljivke ob znanih vrednostih 

neodvisne spremenljivke. Vir zajemanja podatkov ni pomemben, lahko gre za meritve ali 

morda za rezultate opravljene ankete. Najbolj prikladen bi bil opis odnosa z matematično 

funkcijo. Tak model lahko uporabimo za izračun poljubne vrednosti odvisne spremenljivke 

glede na izbrano vrednost neodvisne spremenljivke znotraj intervala, velikokrat pa lahko 

uporabimo model tudi v njegovi okolici, kar je odvisno od narave problema. 

Največkrat se pri reševanju naloge gradnje modela zatečemo k linearnemu regresijskemu 

modelu. (Zar, 1996 str. 318). Zanima nas, ali je linearni model upravičeno tako popularen, ali 

morda ni smiselno preveriti možnosti uporabe katerega od drugih modelov? 

 

2 METODE DELA 
 

 

Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili je: »Ali je možno na enostaven način preveriti 

izbor (nelinearnih) modelov za dane podatke, izbrati najprimernejši model in ga oblikovati 

skladno s kriterijem RMS napake?«  

 

Iz danih podatkov smo najprej tvorili linearni regresijski model, kar je običajen in največkrat 

že končni korak pri gradnji modela. Določen linearni model je v našem primeru referenčna 

točka za nadaljevanje dela. Sledil je izbor nastavka za nelinearni model in izračun parametrov 

le tega. Rezultat je zvezna matematična funkcija, za katero smo na izbranem intervalu izračunali 

RMS napake. Glede na ta kriterij smo modela primerjali in izbrali primernejšega. Na koncu 

smo izbrani model primerjali z začetnim linearnim regresijskim modelom. Izračune smo izvedli 

v programskem okolju Scilab 6.0.0, ki je prosto dostopno orodje (Scilab). 

 

3 REZULTATI 
 

 

Uporabljeni podatki opisujejo odnos med dvema spremenljivkama, X1 in X2, ki sta zvezni. 

Vrednosti spremenljivk so prikazane tabelarično in grafično z razsevnim grafikonom. 

 

Tabela 1: Vrednosti zveznih spremenljivk X1 in X2. 

X1 X2 

50 37.0 

51 38.0 

52 38.0 

53 40.0 

54 37.0 

55 36.0 

56 38.0 

57 37.5 

58 35.0 

59 36.5 
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60 35.5 

 

 
Slika 1: Grafični prikaz odnosa zveznih spremenljivk X1 in X2. 

 

3.1 PARAMETRI LINEARNEGA MODELA 
 

Linearni regresijski model je definiran z enačbo 

 

 X2=kX1+n 

 

in v našem primeru sta izračunana parametra 

k = -0.240909091 

n = 50.38636364. 

Rezultat linearnega regresijskega modela predstavimo še grafično. 

 

 
Slika 2: Grafični prikaz linearnega aproksimacijskega modela.  
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3.2 IZBOR NELINEARNEGA MODELA 
 

Izberimo enostavni nelinearni model, ki ga bomo primerjali z linearnim. V praksi si želimo 

enostavni model, ki pa bo vseeno dovolj dobro opisal odnos med spremenljivkama. Izbrali smo 

polinom druge stopnje, saj je računsko le malo zahtevnejši.  

 

Polinomski model druge stopnje je definiran z enačbo: 

 

X2 = aX1
2 + bX1 +c 

 

Izračunali smo parametre za izbrani nastavek in naša funkcija se glasi: 

X2 = -0.0449X1
2 + 4.695X1 - 84.902 

Rešitev naloge z izbranim nelinearnim modelom lahko predstavimo še grafično. 

 

 
Slika 3: Grafični prikaz nelinearnega aproksimacijskega modela. 
 

 

3.3 IZRAČUN RMS NAPAKE 
 

Napaka v točki i je definirana z enačbo razlike med vrednostjo modela in izmerjeno vrednostjo: 

 xRMSi = xmodi – x2i  

 

in sledi definicija RMS napake: 
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3.4 PRIMERJAVA REZULTATOV LINEARNEGA IN IZBRANEGA 

NELINEARNEGA MODELA 
 

V tabeli vidimo primerjavo linearnega regresijskega modela in izbranega nelinearnega modela 

po kriteriju RMS napake. V praksi bomo velikokrat že iz razsevnega grafikona lahko ocenili, 

katera vrsta modela bo najbrž prikladnejša za obravnavani primer. 

 
Tabela 2: Primerjava linearnega regresijskega modela in izbranega nelinearnega modela po kriteriju 
RMS napake. 

Model RMS napake 

linearni regresijski model 3.62 

nelinearni model, polinom druge stopnje 3.39 

 

Če upoštevamo izbrani kvantitativni kriterij RMS napake, zlahka izberemo boljši model za 

obravnavane podatke. V našem primeru se, glede na izbrani kriterij, nelinearni model izkaže 

kot veliko boljši. To je očitno tudi pri primerjavi slik obeh aproksimacij. Pri reševanju 

praktičnih primerov bomo preudarili vrsto nelinearnih modelov in izbrali najprimernejšega. Pri 

izbiri nam je v pomoč lahko tudi predlagani kvantitativni kriterij RMS napake. Ne smemo pa 

seveda zanemariti narave problema in njegovega fizikalnega ozadja, če nam je seveda znano. 

Prav tako upoštevamo tudi definicijo modela, ki je dovolj dober približek realnosti za 

obravnavano nalogo, kar pomeni, da ni potrebno slepo slediti izboru modela zgolj po 

kvantitativnem kriteriju. 

 

4 DISKUSIJA 
 

 

Linearni model je preprost in robusten. Lahko ga je uporabiti. Blizu je naši intuiciji, s teoretično 

podlago pa so praviloma dobro seznanjeni že dodiplomski študenti. V kolikor si pomagamo z 

zmanjševanjem intervala veljavnosti, lahko dosežemo poljubno točnost linearnega modela. In 

ker je po definiciji model zadovoljivo dober približek realnosti, je lahko linearni model prva 

izbira.  

 

Vendar je velikokrat določen interval, v katerem želimo veljavnost modela. V inženirski praksi 

si želimo eno funkcijo s konstantnimi parametri, ki bi zadovoljivo opisala odnos med 

spremenljivkama na celem intervalu. Velikokrat mora model opisati odnos med 

spremenljivkama, ki sta že v osnovi povezani nelinearno – kar pokažejo fizikalne osnove 

problema ali kar lahko vidimo na grafičnem prikazu odnosa med spremenljivkama v znanih 

točkah. V teh primerih je linearni model neprimeren in smiselno je uporabiti druge, nelinearne 

modele. Primer, ki smo ga predstavili v prispevku, kaže možnost uporabe obstoječih 

programskih orodij za tvorbo nelinearnih modelov. Prav tako je prikazan eden od možnih 

kriterijev za izbor tipa modela, to je izračun RMS funkcije napake modela glede na pridobljene 

podatke. 

 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je možno na razmeroma enostaven in dostopen način izbrati 

nelinearni model, ki opisuje odnos dveh spremenljivk, in ga ovrednotiti s pomočjo kriterija 

RMS napake. 
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Povzetek 

V prispevku je predstavljen del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki temelji na izkustvenem 

učenju. To pomaga učencem, da snov lažje ponotranjijo. Na tak način aktivnost postane del 

njih in zato sprejmejo odgovornost za svoj odnos in udeležbo pri dejavnosti. Skrb za kulturno 

prehranjevanje, vzgoja odnosa do hrane, učenje življenjskega reda, torej od prehranjevanja do 

pospravljanja in čiščenja posode, se lahko privzgoji samo na izkustveni ravni. Učenci so se pri 

organizaciji in izvedbi prehranjevanja vključili v sestavljanje jedilnikov za šolsko malico in 

kosilo: v 1. in 2. razredu so prevzeli pripravo miz za obed in po obedu pospravljanje ostankov 

hrane, zlaganje umazane posode ter brisanje miz, v višjih razredih pa se ta dejavnost nadgradi, 

da dežurna učenca umazane krožnike tudi splakneta. Po potrditvi učiteljskega zbora so bile 

spremembe zapisane v Pravila šolskega reda. Novim pravilom je dal soglasje Svet staršev in 

nato jih je potrdil Svet šole. Učenci so o tem pripravili predstavitveni filmček. 

Ključne besede: izkustveno učenje, vzgoja odnosa do prehranjevanja, priprava jedilnika, 

pospravljanje  

 

Abstract 

The paper deals with a part of educational process based on experiential learning. Experiential 

learning helps learners internalize the subject matter more quickly and thus adopt a different 

attitude. Imparting the values such as improving eating culture and attitude towards food, 

learning valuable behaviours (i.e. an inside knowledge ranging from eating itself to cleaning 

up and washing the dishes) could all be done with the help of experiential learning.  

The students have been actively involved in preparing the school's menu, both snacks and 

lunches. Moreover, in the 1st and 2nd grade they set the tables and clean after the meals. The 

children clean up after themsleves in the school canteen, plus there are two pupils-assistants 

from higher grades appointed daily to wash the dishes and thus prepare them for mechanical 

dishwashing. 

After getting an approval from the teaching staff, the changes have been written into our school 

rules and regulations. Then the rules have been given concensus by the parent council, followed 

by the school council's approval. The students have also created a video on the subject. 

Keywords: experiential learning, improving eating culture, preparing the menu, cleaning up 

and washing the dishes 
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1 UVOD 
 

 

Na naši šoli smo se v zadnjem letu s temo prehranjevanja ukvarjali bolj intenzivno. Želeli smo 

namreč spremeniti odnos učencev do njega, saj smo opazili, da določene vrste hrane sploh ne 

poskusijo in da jih ne učimo, da je potrebno po obroku ne samo pospraviti mizo, ampak tudi 

odstraniti ostanke hrane in pomiti posodo. Tako smo se odločili (tudi zaradi prostorske stiske), 

da pri najmlajših spremenimo kraj obedovanja (kositi so začeli v učilnicah), predmetna stopnja 

pa sodeluje pri oblikovanju jedilnika in splakovanju posode po obedu. 

 

2 PREHRANJEVANJE NA OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
 

 

2.1 KJE SE UČENCI PREHRANJUJEJO? 

 

V šoli imamo jedilnico, ki razpolaga s 160 sedeži, zato ne moremo vsem učencem pri vseh 

obrokih zagotoviti, da jedo tam. Zaradi njene velikosti smo bili tako prisiljeni iskati rešitve, da 

izpeljemo vse tri obroke, ki jih na šoli pripravimo:  

- ZAJTRK – vsi učenci zajtrkujejo v jedilnici;  

- MALICA – učenci od 1. do 7. razreda malicajo v učilnicah, učenci 8. in 9. 

razreda v jedilnici; 

- KOSILO – učenci 1. in 2. razreda kosijo v učilnicah, vsi ostali pa v jedilnici; 

- POPOLDANSKA MALICA – učenci jo pojedo v razredu. 

 

Tak razpored prehranjevanja smo uvedli tudi zaradi učenja pravilnega in primernega 

prehranjevanja, večje možnosti spodbujanja učencev, da poskusijo hrano, ki je ne poznajo. 

 

2.1.1 Prehranjevanje v učilnici 

 

Ko učenci zaključijo s poukom, najprej pospravijo učne pripomočke. Nato prezračijo učilnico, 

pobrišejo mize in jih postavijo v želeni razpored. Učiteljice, ki bodo delile kosilo, si oblečejo 

predpasnik, na glavo pa si dajo kapo.  

Na hodniku jih že čaka voziček, ki so ga pripeljale kuharice, kjer je v toplotno izoliranih 

posodah pripravljena hrana. 

Učenci si najprej umijejo roke, dežurni učenec pa na mize razdeli jedilni pribor in prtičke.  

 

 
Slika 1: Učenki razporejata pribor na mizo 
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Učenci se usedejo za mize. Učiteljica kliče posamezne skupine učencev, da se postavijo v vrsto 

za juho. Ko jo učenci pojedo, hrano, ki je ostala na krožniku, postrgajo v posodo za odpadke. 

Učiteljica jim razdeli glavno jed, učenci pa si sami vzamejo solato.  

 

 
Slika 2: Prevzem solate 

 

Ko pridejo učenci po hrano, jim jo učiteljica na krožnik da toliko, kolikor si jo sami želijo. Če 

ne želijo določene hrane, jih spodbudi, da to vrsto hrane vsaj poskusijo v majhni količini. Če 

učenci vztrajajo, da ne bodo jedli posamezne hrane, jih učiteljica ne sili več.  

 

 
Slika 5: Deljenje glavne jedi 

 

Učiteljice jih med prehranjevanjem spodbujajo, da pojedo hrano, ki je na njihovih krožnikih 

oziroma da poskusijo hrano, ki je ne poznajo.  

Ko pojedo, pospravijo za sabo krožnike in pribor, hrano, ki je ostala na krožnikih pa postrgajo 

v posodo. 
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Slika 3: Strganje ostankov hrane v posodo za odpadke 

 

Učenci nato razvrstijo umazano posodo, ki jo učiteljice zložijo na voziček, ki ga dežurni učenec 

odpelje v kuhinjo. 

 

 
Slika 4: Odvoz umazane posode in ostankov hrane 

 

Učenci v 1. in 2. razredu se naučijo, kako si pripravijo prostor za obed, kako se postreže obrok, 

primerno pojedo in nato pospravijo za sabo. 

 

2.1.2 Prehranjevanje v jedilnici 

 

Učenci od 3. razreda dalje kosijo v jedilnici. Tukaj naredimo korak dlje. Učence namreč želimo 

naučiti, da je po obroku potrebno za sabo pospraviti, umazano posodo pa tudi pomiti. Zato smo 

uvedli dežurstvo v jedilnici. Dva učenca od 6. do 9. razreda namreč potem, ko učenci odstranijo 

s krožnikov ostanke hrane, krožnike tudi splakneta.  

S tem želimo učence naučiti primernega odnosa do hrane, primeren in spoštljiv odnos do dela 

kuharic in hkrati zmanjšati količino odpadkov, saj učenci vidijo, kolikšno količino hrane 

zavržejo.  
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2.2 PRIPRAVA PRIPOMOČKOV IN IZVEDBA 

 

Ko prideta dežurna učenca v jedilnico, si najprej nadeneta predpasnik in rokavice.  

 
Slika 6: Oblačenje zaščitnega predpasnika in rokavic 

 

Nato pripravita prostor, kar pomeni, da postavita mize, stole in razporedita vse potrebne posode, 

kamor bodo lahko učenci odlagali umazano posodo in ostanke hrane.  

Kuharska pomočnica jima prinese toplo vodo in pripelje voziček za odlaganje posode. 

 

 
Slika 7: Pripravljanje prostora za splakovanje posode 

 

Ko nastopi čas kosila, si učenci ob vhodu v kuhinjo umijejo roke, pri delilnem pultu prevzamejo 

hrano, se usedejo in pojedo. Nato posodo pospravijo tako, da postrgajo hrano s krožnika in 

sklede.  
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Slika 8: Strganje ostankov hrane 

 

Krožnik in skledo izročita dežurnemu učencu, ki ju splakne s krtačko in odloži na voziček. 

Učenec v eno izmed posod na pultu pospravi jedilni pribor, v drugo posodo pa skodelico. 

Pladenj pusti na mizi za odlaganje.  

 

 
Slika 9: Splakovanje krožnikov 

 

Dežurnima učencema pomaga kuharska pomočnica, ki pladnje, splaknjene krožnike in 

posodice, lončke ter pribor odpelje v kuhinjo, kjer se vsa posoda opere v pomivalnem stroju. 

 

Dežurna učenca imata po končanem dežuranju možnost koriščenja brezplačnega kosila, tudi če 

nanj nista naročena. 

 

3 UVEDBA NOVOSTI: SPLAKOVANJA POSODE  
 

 

3.1 PRIPRAVA VSEH VKLJUČENIH IN UREJANJE DOKUMENTOV 

 

Dežuranje in splakovanje posode v jedilnici smo uvedli postopoma.  

Najprej je bilo potrebno za idejo zainteresirati delavce v kuhinji. Nad njo sprva niso bili preveč 

navdušeni in so videli več težav kot prednosti. Tako je bil organiziran obisk sosednje šole, kjer 
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ta način učenja odnosa in spoštovanja do dela in hrane poteka že vrsto let. Po obisku je bilo 

kuhinjsko osebje pripravljeno na sodelovanje.  

Nato je bila nova oblika učenja odnosa do prehranjevanja predlagana učiteljskemu zboru. 

Velika večina učiteljev se je strinjala z njo, izraženi pa so bili tudi pomisleki, kako bomo k 

splakovanju pripravili učence, ki tega dela ne bodo želeli opravljati. Vzvoda za to najprej nismo 

našli, potem pa smo se dogovorili, da so lahko splakovanja posode v jedilnici opravičeni samo 

učenci, ki bodo prinesli opravičilo podpisano s strani staršev in hkrati to pomeni, da ne bodo 

opravljali dežurstva pri vhodu.  

Ko je učiteljski zbor sprejel novo obliko dela, je bilo potrebno pridobiti še soglasje Sveta 

staršev. Da bodo najbolje razumeli, kako bo stvar potekala, smo povabili učence, da posnamejo 

predstavitveni filmček. Po ogledu je bila na Svetu staršev debata zelo zanimiva. Ustvarili sta se 

dve skupini – ena je bila izrazito nenaklonjena novi obliki učenja, češ, da bodo učenci opravljali 

delo kuharic, druga, večja skupina, pa je podprla novo obliko dela. Po daljši razpravi so sprejeli 

sklep, da to obliko dežuranja v jedilnici lahko uvedemo. 

Da pa v slovenski šoli novost lahko zaživi brez večjega strahu, da je ne bi bilo potrebno morda 

pozneje zaradi nepravilnih postopkov umakniti, mora to potrditi tudi Svet šole. Vsi člani so si 

ogledali predstavitveni film o delu dežurnih učencev v jedilnici, ki je bila ena odmevnejših 

sprememb Pravil šolskega reda, in po razpravi je tudi Svet šole potrdil spremembo v Pravilih 

šolskega reda, kjer se je sedaj zapisano: 

7.3 Dežurstvo učencev v jedilnici 

Pri kosilu dežurata 2 učenca istega razreda predmetne stopnje. Seznam pripravi razrednik oz. 

razredničarka, ki ga posreduje vodji šolske prehrane v naprej. 

Dežurstvo se začne ob 12.15. Dežurni učenci končajo z delom, ko večina učencev zapusti 

jedilnico. Dežurstvo se konča najkasneje ob 14.15.  

Dežurni učenec je lahko učenec, ki na dan dežuranja 6. uro nima pouka izbirnega predmeta 

oziroma dopolnilnega pouka.  

Oba dežurna učenca spodbujata ostale učence h kulturnemu prehranjevanju in pospravljanju 

posode ter izpirata posodo. 

Po končanem dežuranju sta dežurna učenca upravičena do brezplačnega kosila. 

Sledila je le še praktična realizacija tega predloga: kupili smo potrebno posodo, predpasnike, 

rokavice, uredili pregrado med jedilnim pultom in mizami, kjer se posoda shranjuje, in v 

takratnem 9. d-razredu, ki je prvi začel z dežuranjem, so naredili seznam dežurnih učencev in 

dežuranje se je začelo. 

 

4 MNENJE O UVEDBI TE NOVOSTI  
 

 

4.1 MNENJE UČENCEV 

 

Med učenci smo izvedli kratko anketo, da bi izvedeli, kaj jim je všeč oziroma kaj jih moti. 

Všeč jim je, da imajo brezplačno kosilo, da jim ni bilo potrebno prisostvovati pri pouku in da 

so lahko splakovali skupaj z izbranim prijateljem.  

Ni jim všeč, da jih je sošolec škropil z vodo, da je bila voda po splakovanju umazana, da so 

jedli kosilo šele po opravljenem delu, da so nekateri puščali prevelike količine hrane, da so 

premalokrat zamenjali vodo v posodah, da ni potrebno še splakniti krožnikov, če pa so že 

odstranjeni ostanki hrane, da niso imeli rokavic do komolcev in da nekateri niso dobro odstranili 

ostankov hrane s krožnikov.  
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Na splošno pa je mnenje učencev, da je v redu, da čistijo posodo in s tem razbremenijo kuharice, 

da na tak način vidijo, koliko hrane se odvrže in da sodelujejo pri delu v šoli tudi na tak način, 

saj se jim zdi poučen.  

 

4.2 MNENJE UČITELJEV 

 

Učitelji o dežuranju in splakovanju posode v jedilnici menijo: 

- da je vzgojno in prav, da učenci cenijo tudi delo drugih. Pojavi pa se težava, kadar učenec 

zboli in je treba določiti novega učenca. Sicer pa so se učenci kar privadili in ni večjih 

težav.  

- da se ob konkretnem delu naučijo še marsičesa drugega (ne samo splakovanja posode): 

odnosa do ljudi, poklicev, dela in imajo priložnost za samorefleksijo in morda motivacijo. 

- da je sodelovanje starejših učencev zelo pozitivno vplivalo na mlajše učence. Tudi kot 

razrednik imajo z večino učencev zelo pozitivne izkušnje, saj brez težav in z veliko dobre 

volje spirajo posodo. Razumejo pa učence, ki bi to delali z veliko težavo. Zato mislijo, da 

bi lahko v pri določenih učencih naredili izjemo in jih drugače zaposlili.  

- da se učenci učijo ovrednotiti svoje delo in delo osebja v kuhinji. Vzgaja se pozitiven 

odnos do hrane. Pridobivajo na občutku koristnosti. Žal pa izostanejo od pouka. 

 

O prehranjevanju v učilnici pa: 

 V razredu je manjši hrup. Otrok lahko večkrat pride po dodatek. Potrebno pa je pripraviti 

in pospraviti učilnico, kar terja dodaten čas. Po kosilu v učilnici ostane vonj po hrani. 

 Kosilo v razredu za 1. in 2. razred se zdi smiselno. Veliko lažje se naredi med kosilom 

primerno tišino, da se mirno je. Učitelj vidi, koliko je otrok pojedel, lahko se jim da po 

njihovi želji velike porcije in tisto, kar jedo, kar pa ne marajo, pa lahko le poskusijo v 

majhni količini. Ko otrok poje, ni potrebno, da strogo na mestu čaka, dokler ne poje zadnji 

kosila z vsemi dodatki, ampak se gre lahko tiho igrat ali že začne pisati domačo nalogo, 

ko počisti svojo mizo. Nekaj več težav je mogoče tam, kjer otroci gredo v OPB v druge 

učilnice, vendar je to le časovna težava, ker terja več časa, da se ob tej menjavi vse 

pripravi za kosilo.  

 Prednosti prehranjevanja v učilnici so v tem, da so učenci dobro seznanjeni s prostorom in 

jim ni treba hoditi po šoli do jedilnice. Otroci imajo določena pravila, ki bi veljala tudi v 

jedilnici. Učence lahko individualno učijo prehranjevalnih navad in bontona. Boljši je 

pregled nad tem koliko in kaj pojedo. Učilnice pa se po kosilu ne da dobro prezračiti, 

pogosto kljub prezračevanju ostane vonj. 

4.3 MNENJE STARŠEV 

 

Maja Stebernak, članica komisije za prehrano Obedovanje učencev v jedilnici vidim kot zelo 

pozitivno, ker na tak način spoznavajo in se zavedajo, da mora nekdo za njimi počistiti vse, kar 

ostane na krožnikih in pladnjih (predvidevam, da bi se kdo lahko marsikdaj sramoval, kako 

pusti za seboj). Tudi to, da mora vsak svoje ostanke stresti v bio odpadke, se mi zdi zelo 

vzgojno, saj se šele tako zavejo, da hrana, ki je ne pojedo, roma v smeti. Pri tem bi bil lahko 

minus le to, da imajo dežurni učenci pregled nad tem, kaj kdo poje in kdo kaj zavrže – pri tem 

bi lahko prišlo do kakšnih neprijetnih zbadanj (nimam pa nobene informacije, da bi se kaj 

takšnega dogajalo). 

Glede prehranjevanja učencev 1. in 2. razredov v učilnicah pa nekako ne vidim nobenih plusov, 

prej minus, ker se vse dogaja v istem prostoru. Sem menja, da se laže osredotočiš na hrano, če 

si v zato namenskem prostoru in ni drugih motečih dejavnikov – npr. tisti, ki hitreje pojedo, se 
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lahko že igrajo ... Zagotovo ostane tudi vonj po hrani v razredu; razumljivo je, da se 

prezračevanje prostora ne izvede, ko so otroci prisotni v razredu. To naj ne zveni kot kritika, 

mi je povsem jasno, zakaj je tako.  

 
Mateja Lekan Štrukelj, predsednica Sveta staršev 

Učenci se naučijo preprostih opravil v jedilnici, spoznajo pomen dela v jedilnici, spodbudi se 

jih k večjemu spoštovanju do hrane, vzpostavijo ustrezen odnos do pospravljanja za seboj. Žal 

pa učenci izostanejo od pouka, nekateri pa takšne vrste opravil zaradi osebnih okoliščin (niso 

navajeni tovrstnega dela doma, se jim to delo "gnusi"...) težko počnejo. Glede prehranjevanja 

učencev 1. in 2. razreda v razredu težko podam mnenje, saj o tem vem zelo malo, iz izkušenj 

pa praktično nič. Tako da mogoče mnenje bolj na slepo: verjetno je manjša gneča v jedilnici, 

ostaja pa vonj po hrani v učilnici. 

 

5 SODELOVANJE UČENCEV PRI SESTAVLJANJU JEDILNIKOV 
 

 

Vsa leta se na področju prehrane krešejo različna mnenja, okusi, želje in potrebe. Ko želimo 

uvesti zdravo hrano, hrana ostaja, učenci je ne želijo poskusiti in oglasijo se straši in učenci, 

češ, zakaj uvajamo novosti, če pa učenci te vrste hrane ne jedo. Ko je na jedilniku hrana, ki jo 

imajo učenci radi, pa ta mogoče ne sodi ravno v vrh zdrave prehrane, se oglasijo drugi, da je 

potrebno navaditi otroke, da jedo vso hrano in da jih je potrebno navajati na zdravo 

prehranjevanje. Kadar so za poobedek slaščice, je nekaterim to všeč, drugi pa nas opozarjajo, 

da imamo na jedilniku preveč sladke hrane.  

 

Na šoli pa se ves čas trudimo, da je prehrana raznovrstna, primerna starosti otrok in da je 

energijsko primerna. Velik poudarek pa dajemo tudi učenju primernega zauživanja hrane in 

primernega odnosa do hrane.  

 

Da bi dosegli kar največje soglasje in primeren odnos do prehrane, smo se določili, da bomo v 

pripravo jedilnika vključili tudi učence. Vodja Šolskega parlamenta, ki ga predstavljajo 

predstavniki oddelkov predmetne stopnje, je na sestanek povabila vodjo šolske prehrane, ki je 

člane seznanila s pravili sestave jedilnika, kjer je poudarek na raznovrstni in zdravi hrani.  

Nato so vsi učenci na razrednih urah pripravili predloge jedilnikov. Le-te so potem na sestanku 

Šolskega parlamenta uskladili in njihov predlog je bil: 

M: čokoladni rogljiček, limonada 

K: dunajski zrezek, krompir v solati, sok 

M: ribji namaz, čaj 

K: piščančje meso v smetanovi omaki, riž, zelena solata s koruzo, sok 

M: hrenovka v testu, čaj 

K: mehiške tortilje, mesne s koruzo in fižolom, zelenjavne, zelena solata, sladoled 

M: mesno-zelenjavni namaz, limonada 

K: goveja juha, palačinke s čokolado ali marmelado, voda 

Pri sestavljanju predloga jedilnika smo učence opozorili, da le-ta ne sme vsebovati preveč 

sladkorja. Zato so v predlogu v nekaj primerih zamenjali vodo za sok. Učenci pa so že sami 

razmišljali, kako bi kuharicam omogočili, da se zaradi predlogov njihovo delo ne bi močno 

povečalo. Tako so predlagali, da bodo tortilje zvijali sami, marmelada in čokolada za namaz 

palačink naj bi učence čakala na mizah, da bi si palačinke lahko namazali sami. Kuharice so 

tako videle, da so učenci pripravljeni sklepati kompromise in so tudi one pristale v predlagane 

spremembe. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

Naš namen, da učencem privzgojimo hvaležnost do hrane, spoštljiv odnos do kuharic, se počasi 

udejanja. Pripomb na sestavo jedilnika skorajda ni. Ostankov hrane je manj, glede na to, koliko 

jih je bilo na začetku. Učenci, pa tudi njihovi starši, sedaj z razumevanjem sprejemajo novo 

obliko dela. Še vedno pa se najde učenec, katerega starši se ne strinjajo s splakovanjem posode.  

 

7 VIRI 
 

 

1) Fotografije so iz arhiva OŠ Brezovica pri Ljubljani (foto Barbara Benčina (1-5) in Meta 

Trček (6-9)). 
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LEARNING PERFORMANCE IN RELATION TO WORKSHOPS 
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Povzetek 

Prispevek prikazuje pomembnost učenja za posameznika. Opredeljeni so dejavniki in metode 

uspešnega učenja. Preko analize lastnih učnih navad dijaki na delavnicah o učenju učenja 

ugotavljajo vzroke za uspešno ali neuspešno učenje. Čeprav je analiza lastnega učenja osnova 

za bolj kakovostno učenje, sama po sebi ni dovolj in predstavlja samo prvi korak k izboljšanju 

učenja in učnih navad. V raziskavi je bilo zajetih več dimenzij analize uspešnosti učenja: znanje, 

ki ga imajo dijaki o tem, kako se je potrebno učiti, ocena njihove uspešnosti učenja, opis težav, 

ki jih imajo pri učenju in rešitve, ki jih pri tem vidijo, ter analiza trenutnih učnih navad z 

možnostmi rešitve le-teh. Namen prispevka je raziskati, kako dijaki ocenjujejo svoje učenje in 

prikazati način izvajanja delavnic, ki bodo pripomogle k izboljšanju učenja. 

Ključne besede: učenje, uspešnost učenja, učne navade, metode in tehnike učenja.  

 

Abstract 

The paper demonstrates the importance of learning for an individual. The factors and methods 

of successful learning are defined. In workshops on learning about learning, students analyze 

their own learning habits to find out causes of successful or unsuccessful learning. Although 

the analysis of one's own learning is the basis for better learning quality, it is not sufficient in 

itself and represents only the first step towards improving learning and learning habits. The 

study covers several dimensions of the learning performance analysis: the students' knowledge 

of how to learn, the assessment of their learning achievements, the description of the problems 

they have in learning and the solutions they see, and the analysis current learning habits with 

the possibilities of improving them. The purpose of this paper is to explore how students 

evaluate their learning and show how to conduct workshops that will help improve learning. 

Keywords: learning, learning success, learning habits, methods and techniques of learning. 
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1 UVOD  
 

 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: » Učenje je vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev« (Maretič Požarnik, 2014: 10). In če je v preteklosti prevladovalo predvsem 

pojmovanje učenja kot kopičenja podatkov in pomnjenja posredovanih vsebin, do katerih so 

prišli drugi, nova paradigma učenja (in z njim povezanega poučevanja) poudarja vlogo 

samostojnega ali skupnega iskanja, poglabljanja v obravnavano snov, povezovanja in 

primerjanja ob postopnem osamosvajanju učencev. 

 

Ko se sprašujemo o tem, kakšno znanje potrebujemo po končanem šolanju, je najpogostejši 

odgovor kakovostno znanje. Tudi Maretič Požarnik (2011, 36) poudarja pomembnost cilja, da 

šola opremi učence s čim bolj kakovostnim znanjem, saj jim to zagotavlja lažje preživetje v 

kompleksni in nepredvidljivi družbi prihodnosti. Kakovostno znanje je po mnenju avtorice tisto 

znanje, ki je »…razmeroma trajno, uporabno in povezano, omogoča naj globlje razumevanje 

pojavov v naravi in družbi, uspešno znajdenje v novih okoliščinah in problemskih situacijah, 

obsega naj tako obvladovanje vsebin kot procesov (npr. kritičnega in ustvarjalnega mišljenja), 

metakognicije – razmisleka o lastnem spoznavanju, ob tem željo in zmožnost samostojnega 

izpopolnjevanja in pridobivanja novega znanja…« 

 

Izhodišča kurikularne prenove iz leta 1996 (v Maretič Požarnik 2011: 36) navajajo, da se 

kakovost znanja ne meri le po količini znanih dejstev in rešitev, ampak po njihovi trajnosti in 

uporabnosti za postavljanje in reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih in 

okolja in po sposobnosti pridobivanja novega znanja. 

 

Možnosti za učenje in dostop do informacij so se, pravi Černelič (2004: 21), z novo tehnologijo 

in globalizacijo komunikacij povečale. Tudi poti, kako priti do znanja, so drugačne in učenje je 

tako rekoč del vsakodnevnega življenja. To pomeni, da moramo mlade usposobiti, da se bodo 

znašli v vse bolj zapletenem svetu, da bodo znali čim bolj poglobljeno razmišljati, celoviteje 

razumeti sebe in svet ter reševati različne probleme (Maretič Požarnik, 2014: 10). 

 

Namen pričujoče raziskave je pridobiti vpogled v učne navade učencev. Cilj raziskave je 

identificirati vzroke slabšega učnega uspeha pri nekaterih dijakih in ugotoviti, kakšno pomoč 

pri učenju potrebujejo, ter na podlagi tako dobljenih podatkov pripraviti vsebine delavnic 

»Učenje učenja«. 

 

2 TUDI UČENJA SE JE POTREBNO NAUČITI 
 

 

V psihičnem razvoju se prepletata dva procesa: zorenje in učenje. Zorenje je fiziološki proces 

razvoja organizma, ki ima osnovo v genih in do katerega pride pri vsakem zdravem človeku v 

točno določenem zaporedju. Učenje pa lahko opredelimo na dva načina: kot spreminjanje 

organizma na podlagi izkušenj in kot proces usvajanja znanja in spretnosti (Žagar, 2009, 31).  

Učenje ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad, kot pravi Maretič Požarnik (1980), pač pa 

pomeni učenje progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom 

interakcije z okoljem in ne samo pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in 

rasti organizma. 
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Ob besedi učenje običajno najprej pomislimo na šolo, na predmete ali spretnosti, ki jih 

nameravamo usvojiti (Woolfolk 2002, str. 152). Evropska izhodišča pravijo, da je učenje učenja 

sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim 

upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje 

zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in 

sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje (Ažman, 2012).  

 

Za uspešno učenje so poleg učenčevih sposobnosti, motiviranosti in drugih faktorjev pomembne 

tudi primerno razvite učne navade, kar pomeni, da se je potrebno znati lotiti učenja tako, da 

dosegamo dobre rezultate ob kar se da ekonomičnem trošenju časa in energije, pravi Maretič 

Požarnik (1988). Učenec, ki se zna učiti, pozna in uporablja ustrezne učne strategije in strategije 

reševanja problemov, pozna močne in šibke točke lastnega znanja, zna sam oceniti svoje 

dosežke, kritično razmišlja o namenu in cilju učenja, je sposoben motivirati samega sebe, 

vztrajati pri učenju in upravljati s časom ter ima pozitiven odnos do učenja (Marshall in 

Drummond 2006, v Koren et. al. 2014 ). S tem se strinja tudi Peklaj (v Magajna et. al. 2008, 

74), ki pravi, da je skupaj s poučevanjem učne snovi potrebno učence učiti tudi strategij 

uspešnega učenja: strategije branja, uspešnega zapisovanja, organiziranja materiala, strategije 

za zapomnitev, načrtovanja in priprave dela, uravnavanja motivacije in čustev. 

 

Čeprav večina strokovnjakov navaja določene dejavnike in metode, ki pripomorejo k uspešnosti 

učenja, novejše raziskave pravijo, da ne obstaja pravi ali napačni pristop k učenju, pač pa 

obstajajo različne taktike, od katerih je vsaka po svoje primerna za učenje določenih vrst 

podatkov (Carey, 2016). Žagar (2009) pravi, da so učne navade avtomatizirani načini in 

postopki učenja, ki omogočajo lažje in uspešnejše učenje. Niso torej nekaj enotnega, ampak 

obstaja več sestavin učnih navad: navade prostora in časa, učne tehnike, učne spretnosti in učne 

metode. 

 

Ker so naša čutila okno v svet, so vid, sluh in dotik pomembni za sprejemanje informacij tudi 

pri učenju. Ljudje se razlikujemo po tem, kateremu zaznavnemu kanalu dajemo prednost, kar 

je pomembno tako pri zaznavanju, kot pri predstavljanju, učenju in sporočanju (DePorter in 

Hermacki, 1996). Za uspešnost učenja je potrebno, da poznamo svoj prevladujoči način 

zaznavanja, kot tudi, da vemo na kakšen način deluje naš spomin. Spomin nam namreč 

omogoča, da shranimo in prikličemo informacije o svetu in naših odzivih nanj, kar je ključno, 

kot pravi Michelon (2015) za poznavanje samega sebe, odnosov z ljudmi okoli nas in pomena 

sveta. Velik problem mladim danes predstavlja tudi preobilje informacij. Nevro- znanstveniki 

(Taylor, 2015 121), ta pojav imenujejo kognitivna preobremenjenost, do nje pa pride, kadar 

prejemanje informacij ovira sposobnost razmišljanja, namesto, da bi jo podpiralo. In čeprav 

velja, da so informacije uporabne, niso vedno nujne za mišljenje. Avtor (ibid.) meni, da 

mišljenje zajema vse, kar otrokovi možgani naredijo z informacijo, jo sprejmejo, si jo 

zapomnijo, organizirajo, vključijo v nekaj, utemeljijo, z njo ustvarjajo, rešijo problem ali 

sprejmejo odločitev na podlagi informacije.  

  

3 ANALIZA UČNIH NAVAD IN USPEŠNOSTI UČENJA DIJAKOV  
 

 

3.1 CILJ IN METODOLOGIJA 
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V sklopu izvajanja delavnic »Učenje učenja« za dijake prvih letnikov Živilske šole nas je na 

začetku delavnic zanimalo, kakšno znanje imajo dijaki o tem, kako se je potrebno učiti, kako 

ocenjujejo svojo uspešnost učenja, katere so najpogostejše težave, ki jih imajo pri učenju in 

kako bi te težave lahko rešili. V raziskavi je sodelovalo 116 dijakov prvih letnikov Živilske 

šole. Po izpolnjenem vprašalniku smo izvedli delavnico o učenju in nato evalvacijo delavnice, 

kjer nas je zanimalo tudi, kaj bodo dijaki po delavnici v svojem učenju spremenili.  

 

3.2 ANALIZA IN REZULTATI 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave o uspešnosti učenja in analize učnih navad, ki 

je predhodnica omenjenih delavnic Učenje učenja. 

 
Tabela 1: Dijaki po posameznih razredih  

razred f % 

Živilstvo 26 22% 
Pomočnik c 9 8% 
Slaščičar 21 18% 
Slaščičar a 19 16% 
Pomočnik a 13 11% 
Slaščičar mesar 14 12% 
Pomočnik b 14 12% 
SKUPAJ 116 100% 

 

Vprašalnik je izpolnilo 116 dijakov prvih letnikov iz različnih programov. Slaba tretjina dijakov 

je moškega spola. 

 
Tabela 2: Dijaki po spolu  

Spol f % 

Ž 85 73% 

M 31 27% 

SKUPAJ 116 100% 

 

 

 
Slika 2: Udeležba na delavnicah o učenju 

 

Polovica vprašanih dijakov se še ni udeležila nobene delavnice o učenju. Nekaj več kot tretjina 

jih poroča, da so imeli tovrstne delavnice že v osnovni šoli. 
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Tabela 3: Znanje o tem, kako se je potrebno učiti  
f % 

Natančno vem, kako se moram učiti in to upoštevam 19 16 

Vem, kako se moram učiti, a se tega ne držim v celoti 60 52 

Včasih se mi zdi, da se ne učim na pravi način 25 22 

Velikokrat imam občutek, da se ne znam učiti 12 10 

SKUPAJ 116 100 

 

Večina dijakov meni, da imajo znanje o tem, kako se je potrebno učiti, a se tega ne držijo, 

približno tretjina dijakov pa meni, da se ne učijo na pravi način oz., da se ne znajo učiti.  

 

 
Slika 3: Uspešnost pri učenju 

 

Več kot polovica dijakov svoje učenje, v tem šolskem letu, ocenjuje kot srednje uspešno, 

četrtina meni, da je manj uspešno ali neuspešno. 

 

 

 
Slika 4: Težave pri učenju 

 

Dijaki so imeli težave pri učenju vendar je večina menila, da so to manjše težave. 
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Slika 5: Razlogi za težave z učenjem  

 

Pri iskanju razlogov za težave so bili dijaki najpogosteje mnenja, da je prišlo pri učenju v tem 

šolskem letu do težav, ker so se prepozno začeli učiti in jim je posledično zmanjkalo časa za 

ponavljanje. Četrtina dijakov vidi razlog za težave pri učenju v tem, da so se enostavno premalo 

učili. Na tretjem mestu navajajo, da imajo težave, ker ne razumejo snovi. 

 

 

 
Slika 6: Iskanje pomoči 

 

Več kot polovica vprašanih dijakov je v šolskem letu poiskala pomoč pri učenju. Največkrat so 

jo poiskali pri sošolcih, najmanjkrat pa so se posluževali drugih oseb (tukaj v glavnem navajajo 

starše, brate, sestre oz. druge sorodnike). Če primerjamo odgovore dijakov pri vprašanju, 

kakšno pomoč bi potrebovali in kakšno pomoč najpogosteje poiščejo, vidimo, da se največja 

razlika pokaže pri učiteljih. To pomeni, da dijaki za učiteljevo pomoč zaprosijo redkeje, kot bi 

jo potrebovali. Sploh lahko opazimo, da je povsod (razen kar se tiče pomoči sošolcev) potreba 

po pomoči večja, kot je dejansko iskanje pomoči. 
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Slika 7: Vrsta pomoči  

 

 

 
Slika 8: Ocene posameznih učnih navad 

 

Podatki ankete kažejo, da lahko pri dijakih izpostavimo sledeče slabe učne navade: dijaki redko 

izdelajo urnik za svoje učenje, redko si tudi pomagajo z miselnimi vzorci, predvsem pa se ne 

začnejo učiti pravočasno in tako nimajo dovolj časa za ponavljanje, snov običajno ne razdelijo 

na manjša poglavja in redko odstranijo moteče stvari.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

 

S pričujočo raziskavo smo dobili vpogled v učne navade in uspešnost učenja pri dijakih prvih 

letnikov različnih programov srednje Živilske šole (v šolskem letu 2016/17). Tako pripravljena 

analiza anketnega vprašalnika nam je služila kot uvod v pripravo delavnic o Učenju učenja, saj 

smo dobili vpogled v navade in potrebe dijakov na področju učenja. Z raziskavo smo ugotovili, 

da je smiselno organizirati delavnice o učenju v prvem letniku oz. na začetku srednje šole, saj 

se polovica dijakov tovrstnih delavnic ni še nikoli udeležila. Ker lahko znanje o tem, kako se 

pravilno učiti, izboljša učni uspeh, je pomembno, da seznanimo dijake, kako lahko z določenimi 

tehnikami izboljšajo svoje učenje. S tem, ko spoznajo delovanje tri stopenjskega spomina, 

uvidijo zakaj je za učenje pomembno ponavljanje in pravočasni začetek učenja. Predstavitev 

prednosti v izdelavi urnika učenja, bo dijakom omogočilo, da si postavijo konkretne cilje in 

povečajo svojo motivacijo za doseganje teh ciljev. 

Na podlagi raziskave o uspešnosti učenja in učnih navadah dijakov, ugotavljamo, da so naše 

delavnice o učenju predstavljene dijakom pravočasno in da so vsebine delavnic tako 

zastavljene, da zajamejo tista področja učenja, kjer se dijaki srečujejo s problemi.  
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Povzetek 

Prispevek prikazuje dejavnike izbire študija in zaposlitvene možnosti, z vidika študentov. 

Prikazani so razlogi za vpis na določen program študija, kot tudi področja, kjer študenti 

pridobijo informacije, na podlagi katerih se odločajo za svojo karierno pot. Opredeljeni so 

dejavniki zadovoljstva in nezadovoljstva z izbrano smerjo študija in prvi vtis, ki ga imajo na 

začetku izobraževanja. V prispevku analiziramo pričakovanja študentov glede znanj, ki naj bi 

jih dobili med študijem, kot tudi njihov pogled na zaposlitvene možnosti po končanem študiju. 

Namen prispevka je raziskati, kako študenti ocenjujejo svoj izbor študija, koliko so s tem 

izborom zadovoljni in kakšno je njihovo mnenje glede možnosti zaposlitve in svoje bodoče 

karierne poti. 

Ključne besede: izobraževanje, karierna pot, zadovoljstvo s študijem, zaposlitvene možnosti.  

 

Abstract 

Paper presents factors of the choice of study and employment opportunities from the 

perspective of students. The reasons for enrolling in a particular study program as well as 

areas where students acquire information on the basis of which they decide on their career 

path are presented. The factors of satisfaction and dissatisfaction with the chosen course of 

study and the first impression they have at the beginning of courses are defined. The article 

analyzes students' expectations about the skills they are expected to receive while studying, as 

well as their view of job opportunities after completing their studies. The purpose of the paper 

is to examine how students evaluate their choice of study, how satisfied they are with this 

choice, and what their opinion is about employment prospects and their future career paths. 

Keywords: education, career path, satisfaction with study, employment opportunities. 
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1 UVOD  
 

 

Izobrazba je pomemben dejavnik določanja položaja posameznika na trgu delovne sile, pravita 

Verša in Spruk (2004: 22). Višja izobrazba tudi zagotavlja večjo verjetnost za zaposlitev na 

delovnih mestih z višjim plačilom, ugodnejšimi delovnimi pogoji, možnostmi za napredovanje 

in samouresničevanje. V zadnjih letih opažamo, da se število iskalcev zaposlitve s terciarno 

izobrazbo izjemno hitro povečuje in da kljub temu, da se povečuje tudi povpraševanje po teh 

kadrih, vsi mladi diplomanti ne uspevajo najdi zaposlitve na ravni svoje izobrazbe. 

 

Po Gruberju et al. (2010: 106) izobraževalne inštitucije vse bolj ugotavljajo, da sodi 

izobraževanje med poslovno storitvene dejavnosti, zato je za njih vse bolj pomembno 

osredotočenje na študente in njihove potrebe. 

 

Merjenje zadovoljstva udeležencev z izobraževalnimi storitvami postaja vedno bolj 

pomembno, trdi Možina (2007: 7), saj je zadovoljstvo eden izmed temeljnih gradnikov sistema 

presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju. Načini pridobivanja povratnih informacij o 

zadovoljstvu so različni, vendar je pomembno, da večino izobraževalnih organizacij zanima 

zadovoljstvo udeležencev s storitvami, ki jih izvajajo. Avtorica (ibid) meni, da je zelo 

pomembno, da ob merjenju zadovoljstva natančno opredelimo pojem zadovoljstva, 

razumevanje le-tega in kaj dejansko z njim merimo. To pa je v izobraževanju še težje kot v 

gospodarstvu. 

 

Družbene spremembe zahtevajo boljšo splošno izobrazbo ljudi, meni Meško Štok (2009: 39), 

zato je stalno vseživljenjsko izobraževanje nujno, tako za sodobno organizacijo kot za življenje 

v družbi nasploh. Avtorici predstavlja znanje vezivo, ki zagotavlja kontinuiteto organizacije in 

je skupaj z vrednotami, etiko in normami, ki odsevajo čustveni in vrednostni del ljudi, 

najpomembnejše orodje za pridobivanje tržne prednosti. 

 

Ne samo podjetja, tudi posamezniki se srečujejo s pojmom tržne vrednosti in si zato vse 

pogosteje, pravi Merkač Skok (2005: 182) postavljajo vprašanje: »Kakšna je moja cena na 

trgu?« Znanje, spretnosti in sposobnosti posameznika so tiste, ki odločilno vplivajo že pri sami 

izbiri in sprejemu na delo. Seveda pa to ni dovolj. Vsi akterji si morajo prizadevati, da se ta 

potencial še poveča. To pa je možno samo z izobraževanjem in usposabljanjem. 

 

Delodajalci od kandidatov zahtevajo tudi vedno več specifičnih spretnosti. Posamezniki, 

prihodnji iskalci zaposlitve, bodo morali vedeti, kako se je treba soočati s spremembami, 

zamenjati službo ali poklic večkrat v življenju, biti zmožen načrtovati in ravnati v skladu s 

spreminjajočimi se poklicnimi priložnostmi, razviti tehnične in socialne spretnosti in hkrati 

razumeti, kako in zakaj so takšne spretnosti uporabljene. Imeti bodo morali tudi motivacijo, da 

ostanejo fleksibilni v poklicnem življenju. Priložnost današnjih mladih generacij ni v zaposlitvi, 

temveč v zaposljivosti, katere pomemben del je spretnost načrtovanja in vodenja kariere 

(Ažman et. al.) 
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2 IZBIRA ŠTUDIJA IN KARIERNA POT 
 

 

 
Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev o poklicu 

 

Kariera v najširšem pomenu besede označuje življenjsko in poklicno pot vsakega posameznika. 

Kariera je edinstvena in se gradi skozi odločitve in izkušnje, tako delovne kot izobraževalne. 

Načrtovanje kariere je za mlade velik izziv. Kljub številnim informacijam, ki so jim dostopne, 

veliko mladih nima določene predstave o svojem bodočem delu niti o svojih osebnih ambicijah. 

V tem obdobju je pomembno, da mladi temeljito raziščejo različne tipe kariernih možnosti. Ne 

obstaja ena prava zaposlitev, so pa mnoge zaposlitve, ki ustrezajo otrokovim interesom in 

sposobnostim (Goršak et.al., 2015) 

 

Da se bodo mladi laže odločili, si morajo postaviti naslednja vprašanja: kaj želim v življenju 

početi, kakšne so moje osebnostne lastnosti, katera znanja in sposobnosti imam/bom pridobil, 

kakšne so potrebe in težnje na trgu dela, kateri so najbolj iskani poklici, kakšne so možnosti 

šolanja oziroma med čim lahko izbiram. 

 

3 ANALIZA IZBIRE ŠTUDIJA IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI  
 

 

3.1 CILJ IN METODOLOGIJA 

 

Na začetku šolskega leta (po prvem mesecu izobraževanja) smo s pomočjo strukturiranega 

intervjuja povprašali študente prvih letnikov programa »gostinstvo in turizem« ter »živilstvo in 

prehrana« (v nadaljevanju GT in ŽP) o tem, zakaj so se odločili za ta študij, kje so dobili 

relevantne informacije, kakšen je njihov prvi vtis o šoli in študiju na Bic Ljubljana in kakšne so 

po njihovem mnenju zaposlitvene možnosti v prihodnosti.  

Rezultate tako izvedenega intervjuja, v katerem je sodelovalo 53 študentov programa ŽP in 50 

študentov programa GT, ter nekaj najbolj značilnih odgovorov prikazujemo v nadaljevanju. 
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3.2 ANALIZA IN REZULTATI 
 

Za namene raziskave je bil uporabljen strukturiran intervju, kjer smo študentom postavili 6 

vprašanj odprtega tipa in izvedli kvalitativno analizo odgovorov. 

 

1) ZAKAJ SI IZBRAL(A) RAVNO TA ŠTUDIJ? JE BILA TO TVOJA PRVA IZBIRA? 

 

Večina študentov (skupaj 64 študentov) je študij na Bic Ljubljana izbrala kot svojo prvo izbiro 

manjši del (četrtina) pa kot drugo izbiro. Pri tem so največkrat navajali, da je sorodna vsebina 

v primerjavi s šolo, na katero so se želeli vpisati, odigrala odločilno vlogo pri novi izbiri. Glavni 

razlog za vpis je interes, veselje do tega področja študija in kasneje dela. Študenti, ki so prej 

končali srednjo šolo s sorodnim programom, so navajali nadgradnjo znanja kot glavni razlog 

izbire študijske smeri. Med programoma ni bistvenih razlik glede razlogov za izbor šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) KJE SI DOBIL INFORMACIJE O ŠTUDIJU? 

Informacije o študiju največ študentov poišče na spletnih straneh (56 študentov), velikokrat jim 

tovrstne informacije posredujejo sošolci, prijatelji ali sorodniki (45 študentov). Pomembne za 

njihovo odločitev so tudi informacije, ki jih dobijo v srednji šoli in na informativnih dnevih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMIŠLJANJA ŠTUDENTOV 

 Ta študij je bil moja prva izbira, saj me to delo veseli. Izbrala sem ga zato, ker ima 

veliko praktičnega dela, delodajalci pa gledajo na to, koliko imamo prakse in kaj 

znamo. 

 Ta študij je bil moja prva izbira, za ta študij sem se odločil, ker mi je všeč delo v 

gostinstvu in ker nisem našel nobenega boljšega programa. 

 Študij ni bil moja prva izbira, vendar mi je program zanimiv in ga z veseljem 

obiskujem. 

 Študij sem izbrala zato, ker me to delo zanima, želim si novega znanja in novih 

izkušenj. Ja, to je bila moja prva izbira. 

 Ta študij sem izbrala, ker me zanima prehrana, kako je določeno živilo sestavljeno 

in ker se mi zdi pomembno, da vemo čim več o hrani, ki jo jemo. Ta študij je bil 

moja prva izbira. 

 Ta študij sem izbrala, ker me zanima dietetika, ker pa v Ljubljani ta študij ni mogoč, 

je živilstvo in prehrana najbližje mojim željam. 

RAZMIŠLJANJA ŠTUDENTOV 

 Preko spleta. 

 Informacije o študiju sem dobila na spletni strani šole, ter na informativnem dnevu. 

Za ta študij sem izvedela šele, ko sem si šla ogledat seznam možnih študijev po 

končani srednji šoli.  

 Na informativi na Gospodarskem razstavišču, kasneje še na informativnem dnevu.  

 Na informativnem dnevu in na informativi. 

 Na Bic-u, tam sem obiskovala tudi srednjo šolo.  

 Informacije sem dobila na srednji šoli in na informativnem dnevu.  

 Pri kolegici, ki je že eno leto pred mano in je pohvalila program. Sicer sem še 

dodatne informacije dobila na spletu. 

 Informacije sem poiskala na spletu, nekaj pa mi je povedal tudi starejši študent te 

šole. 
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3) KAKŠEN JE TVOJ PRVI VTIS O ŠOLI IN ŠTUDIJU PO PRVIH TEDNIH 

IZOBRAŽEVANJA? 

Rezultati kažejo, da je velika večina študentov (80 %) navdušena nad študijem, da je njihov vtis 

o šoli in predavanjih dober. Prav tako so pohvalili profesorje. Nekatere (posamezne) študente 

moti selitev na drugo lokacijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) KAKŠNA ZNANJA PRIČAKUJEŠ, DA TI BO DAL ŠTUDIJ? 

Študenti pričakujejo strokovna in praktična znanja, ki jih bodo lahko uporabili v praksi in jim 

bodo tudi omogočila zaposlitev. Veliko študentov pričakuje, da bodo pridobili znanja iz 

komuniciranja s strankami oziroma gosti in znanja tujih jezikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMIŠLJANJA  ŠTUDENTOV 

 Profesorji v redu, sošolci v redu, urnik je dober,… moti me edino, ker se moramo 

seliti v Mestni log. 

 Šola je super. Profesorji so super. Sistem je super. Vse za enkrat je super. 

 Moj vtis je dober, profesorji so prijazni/ustrežljivi, šola kot poslopje je urejena. 

 Moj vtis o šoli in študiju je super. Zelo me je presenetilo, da imamo toliko veliko vaj 

iz različnih predmetov. 

 Zelo pozitiven in všečen. 

 Nad študijem sem navdušena, saj je izpolnil moja pričakovanja. 

 Zelo mi je všeč, všeč so mi predvsem vaje, saj so zanimive in se na njih tudi 

zabavamo. 

 Zelo je zanimivo, vendar pri nekaterih predavanjih preveč podobno srednji šoli. 

 Zanimivi predmeti. Zmeden urnik. Profesionalni, a ne prestrogi predavatelji. 

 Zanimiv, vendar prezahteven. 

 Šola kot šola. 

RAZMIŠLJANJA ŠTUDENTOV 

 Pričakujem, da bom znala pripraviti veliko novih jedi. Da bom znala dobro tuje 

jezike. 

 Želim se naučiti kuhati,… osnove strežbe že znam, vendar bi rada to izboljšala. Prav 

tako bi rada dobro komunicirala z ljudmi. 

 Znanja za nadaljevanje študija, … ustrezna znanja za delo. 

 Znanja iz bontona, obnašanja in pravilnega delovanja v sklopu turizma in gostinstva.  

 Znanje o zdravi prehrani. Znanje, da najdem službo. 

 Veliko delovnih izkušenj. 

 Znanja, ki mi bodo omogočala, da samostojno precenim hrano in njen vpliv na telo. 

 Znanja o živilih, ki so čedalje bolj pomembna za življenje,.. o zdravem načinu 

prehranjevanja in življenja. 

 Znanja na področju kuharstva, ki mi bodo zagotovila službo. 

 Pričakujem veliko znanja iz stroke in veliko praktičnega dela, saj se tako največ 

naučiš. 
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5) KAKŠNE SO, PO TVOJEM MNENJU, MOŽNOSTI ZAPOSLITVE PO 

KONČANEM ŠTUDIJU? 

Rezultati kažejo, da velika večina študentov optimistično zre v prihodnost. 67 študentov meni, 

da so njihove možnosti zaposlitve dobre in boljše kot v drugih poklicih. 10 študentov meni, da 

so te možnosti slabe, 16 študentov pa navaja, da je to odvisno od njih samih, njihovega znanja 

in od tega kako bodo dobri na svojem področju dela. Le nekaj študentov ne ve, kakšne so 

njihove možnosti za zaposlitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) KJE SE VIDIŠ PO KONČANEM ŠTUDIJU? KJE BOŠ? S ČIM SE BOŠ 

UKVARJAL(A)? 

Študenti smeri ŽP pogosteje (11 študentov) navajajo, da bodo nadaljevali študij po končani 

VSŠ (dietetika, nutricionistika), med programom GT je tako navedel le en študent. Slednji se v 

bodočnosti vidijo v restavracijah, gostilnah ali v turističnih agencijah. Največ študentov ŽP se 

bo ukvarjalo s prehrano in svetovanjem o zdravi prehrani (21 študentov). Več študentov GT 

namerava nadaljevati svojo pot v tujini (11 študentov), medtem, ko so v programu ŽP to navedli 

trije študenti. Kar 21 študentov obeh programov (med programoma ni razlike) nima jasne 

predstave o tem, kje bodo in s čim se bodo ukvarjali po končanem študiju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMIŠLJANJA  ŠTUDENTOV 

 Mislim, da so možnosti kar velike. 

 Možnosti so dobre, saj veliko delodajalcev išče delavce s to stopnjo izobrazbe in 

smer živilstvo.  

 Odvisno od interesa, samo željo/voljo je treba pokazat.  

 Velike. 

 Veliko, ker je veliko prakse. 

 Mislim, da je danes težko dobiti službo, vendar če si uporen in zagnan se jo da dobiti 

na pravem mestu. 

 Vse je odvisno od nas samih – zainteresiranosti. 

 Velike, saj je turizem rastoča panoga. 

 Dela je veliko samo, če si priden, sposoben in delaven. 

 Mislim, da so možnosti zaposlitve zelo dobre. Na tej šoli nas bodo veliko naučili in 

to nam bo pomagalo pri zaposlitvi. 

 Mislim, da so možnosti za zaposlitev kar velike, saj je živilstvo veliko področje 

(kuhinje, slaščičarne, gostilne…) 

 Menim, da je zaposlitev mogoča, vse to pa je odvisno tudi od naše iniciative ter želje 

po delu in zanimanju. 

RAZMIŠLJANJA  ŠTUDENTOV 

 Želim se zaposliti v kakšnem zdravstvenem domu in biti svetovalka za prehrano, 

predvsem me zanima smer dietetika. 

 Bomo videli, kam bo tekla reka. Šel bom s tokom. 

 Ustvarila bom svojo sirarno. 

 Turistična agencija/vodnica.  

 Še ne vem. 

 Želim si delati s hrano – prehranska industrija. 

 Vidim se v gostinstvu, vodja manjše kuhinje, lokala, vodja strežbe. 

 Rada bi delala nekaj v turizmu. Ne vem še kaj. Odvisno, kaj me bo med študijem 

najbolj veselilo. 

 Vidim se v gostinstvu v Sloveniji ali pa celo v tujini, kot vodja restavracije. 

 Vidim se v kuhinji, da bom zelo dobro kuhala in da bom dobra vodja kuhinje. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

 

Razveseljivo je dejstvo, da je večina študentov izbrala izobraževalni program, zaradi interesa 

in veselja do stroke (velja za oba programa). Ker je interes tisti, ki največ prispeva k motivaciji 

oz. predstavlja notranjo motivacijo samo po sebi, je to dobra popotnica za uspeh med študijem. 

Po prvem mesecu izobraževanja na VSŠ so vtisi študentov o šoli in izobraževalnem programu 

dobri, celo odlični. Pripomb je malo, če se že pojavijo, se nanašajo na zahtevnost programa in 

natrpan urnik, omenja se tudi selitev na drugo lokacijo - vendar so to bolj posamezni primeri. 

Študenti največkrat informacije, ki potem vplivajo na njihovo odločitev o študiju, pridobijo na 

spletu in na informativnem dnevu, kar kaže na velik pomen tovrstnih poti informiranja. Večje 

število študentov tudi navaja, da so jim študij priporočali prijatelji, sošolci ali sorodniki. Kljub 

moderni tehnologiji na področju informiranja še vedno velja, da »dober glas seže v deveto vas« 

in informacije od »ust do ust« ne smemo podcenjevati.  

Pohvalno je, da si študenti obeh programov želijo veliko strokovnih znanj kot tudi znanja tujih 

jezikov in komuniciranja z ljudmi, saj so to znanja, ki jih bodo zaradi narave svojega dela največ 

potrebovali ne glede na to, kje se bodo zaposlili. 

Del raziskave, ki se nanaša na možnosti zaposlitve v očeh študentov, nas pozitivno preseneča, 

saj je večina študentov ocenila, da so možnosti zaposlitve na področjih, za katera se 

izobražujejo, dobre. Veliko študentov tudi navaja, da so te možnosti odvisne od njih samih, od 

njihovih sposobnosti, angažiranosti, uspešnosti in znanja. Med programoma ni pomembnih 

razlik. To kaže na njihovo zavedanje pomena načrtovanja karierne poti že med študijem. Kljub 

velikemu optimizmu študentov glede možnostih zaposlitve vsi še nimajo jasno začrtane 

karierne poti, saj jih petina nima jasne predstave o tem, kje bodo in s čim se bodo ukvarjali po 

končanem študiju. Menimo, da potrebujejo dodatna znanja o pomenu načrtovanja kariere in 

določanju kariernih ciljev.  
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Povzetek 

Prispevek prikazuje vpliv prehranskega znanja na spremembe prehranjevalnih navad pri 

študentih programa živilstvo in prehrana. Izhajali smo iz predpostavke, da se navade (torej tudi 

prehranske) lahko spremenijo na podlagi bolj poglobljenega znanja. Osnovno znanje o 

prehrani in živilih ter vpliv na zdravje, si mladi pridobijo že v osnovni šoli pri določenih 

predmetih kot so gospodinjstvo, naravoslovje itd. Študenti živilstva in prehrane dobijo med 

študijem poglobljeno znanje tako o živilih kot tudi o prehrani, zato pričakujemo, da na njihove 

prehranjevalne navade to znanje pomembno vpliva. Namen prispevka je raziskati, v kolikšni 

meri so se pri študentih med študijem spremenile prehranjevalne navade in kakšne so te 

spremembe. 

Ključne besede: živila, prehrana, prehranjevalne navade, študij živilstva in prehrane.  

 

Abstract 

The paper demonstrates the impact of knowledge about nutrition on changes in eating habits 

in students of Food technology and nutrition. Our assumption is that habits (i.e. also 

nutritional) can be changed on the basis of a more in-depth knowledge. Basic knowledge of 

nutrition and foodstuffs and health effects are acquired by young people in elementary school 

in certain subjects such as housekeeping, natural science, etc. Students of Food technology and 

nutrition get in-depth knowledge of both foodstuffs and nutrition during their studies, so we 

expect that their eating habits are significantly influenced by this knowledge. The goal of the 

paper is to examine the extent to which eating habits of the students have changed during the 

course of studies and what are the changes. 

Keywords: foodstuffs, nutrition, eating habits, food and nutrition studies.  
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1 UVOD  
 

 

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot »stanje popolne telesne, duševne in 

družbene blaginje in ne samo odsotnost bolezni in nemoči« (WHO, 2006). Zdravje po definiciji 

torej ne pomeni le odsotnost bolezenskih znakov, temveč je poudarjeno tudi posameznikovo 

telesno in duševno dobro počutje. V definiciji je večji poudarek na posameznikovem 

zadovoljstvu z življenjem, uresničevanju posameznikovih lastnih sposobnosti in uspešnosti pri 

spopadanju z običajnimi stresnimi napori, kar so osnovni pogoji za kakovostno življenje.  

 

Pri tej definiciji so se pri nekaterih trditvah pojavile določene spremembe, ki bodo vplivale na 

spremembo same opredelitve. Nekateri avtorji (Drobne, Mohar 2009: 18) pravijo, da pri zdravju 

ne moremo govoriti o »stanju«, saj je zdravje dinamičen proces, ki se lahko kadarkoli izboljša 

oz. poslabša. Gre za dinamično pojmovanje zdravja, saj se zdravje spreminja - lahko smo zdravi 

in spet zbolimo.  

 

V kombinaciji z redno fizično aktivnostjo je prehrana izredno pomemben dejavnik zdravja in 

element zdravju prijaznega življenjskega sloga, ki v veliki meri pogojuje kakovost življenja in 

pričakovano življenjsko dobo.  

 

Način prehranjevanja lahko na nas in na naše telo deluje kot dejavnik tveganja, ki nam zdravje 

ogroža in veča možnosti za nastanek bolezni (npr. preobilna hrana s preveč maščob, mastni viri 

beljakovin), ali kot varovalni dejavnik, ki nam zdravje krepi (npr. hrana z malo maščob in soli, 

veliko svežega sadja, zelenjave in prehranskih vlaknin) in tako izboljšuje kvaliteto življenja 

(Hlastan Ribič: 2009).  

 

Radivo (2011) poudarja, da se naše telo na slabe razvade ne odzove takoj, temveč se bolezni 

pojavljajo postopoma, kar pa je tudi razlog za to, da je nekatere med njimi zato tudi težje 

prepoznati. 

 

Prehrana je pomemben dejavnik tveganja predvsem pri nastanku bolezni srca in ožilja, 

sladkorne bolezni in nekaterih vrst raka (Povše: 2010). Večinoma so te bolezni povezane 

predvsem s preobilno prehrano s preveč maščob. Pojavijo pa se lahko tudi bolezni povezane s 

pomanjkanjem hrane in enolično prehrano, kot so anemija (slabokrvnost), rahitis, skorbut, 

različne hipovitaminoze, avitaminoze in druge. 

 

Raziskave prehranjevanja mladostnikov (Kostanjevec 2013, Radivo et. al. 2016) kažejo, da 

mladostniki uživajo manj sadja in zelenjave kot je priporočljivo. Zaradi slabših prehranjevalnih 

navad in premalo telesne aktivnosti narašča število mladih s prekomerno telesno težo (WHO, 

2013).  

 

Namen pričujoče raziskave je bil pridobiti poglobljen vpogled v prehranjevalne navade 

študentov živilstva in prehrane. Cilj raziskave je ugotoviti v kolikšni meri je študij živilstva in 

prehrane vplival na prehranjevalne navade študentov in koliko so se le-te spremenile na podlagi 

znanja, ki so ga pridobili tekom študija.  
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2 PREHRANSKO ZNANJE IN PREHRANJEVALNE NAVADE 
 

 

Različni strokovnjaki na področju prehrane svetujejo, da naj bo zdrava prehrana raznovrstna in 

pestra ter sestavljena iz čim več osnovnih sestavin, ki jih lahko organizem tudi v čim večji meri 

izkoristi. Znanje o tem, katere hranilne snovi posamezna hrana vsebuje, je torej pomembno. 

Smernice zdravega prehranjevanja nam pri tem nudijo veliko pomoč, predvsem pri pravilnem 

odločanju in izbiri živil, ki nam na daljši rok ne bodo v škodo. Študenti ŽP si tovrstno znanje 

pridobijo med študijem, kar je v primerjavi z ostalo populacijo določena prednost. Zdrav način 

življenja in s tem tudi zdrava prehrana namreč od posameznika zahteva tudi precej vloženega 

časa in volje, saj je potrebno zbrati informacije, ki nam pomagajo pri načrtovanju zdravega 

jedilnika, kar pa v današnjih »poplavah« z informacijami niti ni tako enostavno.  

 

Okorn (2016, 36) opozarja, kako zelo pomembno je, da znamo iz poplav različnih informacij 

izbirati tiste, ki jih objavijo ali kakor koli drugače predstavijo različni prehranski strokovnjaki 

in temeljijo na znanstvenih raziskavah, dognanjih in izkušnjah. Pri tem pa je potrebno 

upoštevati tudi dejstvo, da ni vse enako dobro in priporočljivo za vsakogar.  

 

Izobraževanje o živilih in prehrani je pomembno tudi z vidika definicije učenja, kot jo razume 

Maretič Požarnik (1980), ki pravi, da učenje ni le pridobivanje znanj, spretnosti in navad, ampak 

pomeni progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj. 

 

3 VPLIV ZNANJA O PREHRANI NA PREHRANJEVALNE NAVADE 

ŠTUDENTOV  
 

 

3.1 CILJ IN METODOLOGIJA 

 

V sklopu izvajanja posameznih študijskih vsebin o prehrani in živilstvu so študenti programa 

živilstvo in prehrana na VSŠ deležni vsebin in znanja, ki tako ali drugače vplivajo tudi na 

njihovo vedenje pri prehranjevanju. V raziskavi nas je zanimalo, kakšen je ta vpliv in kako se 

je prehranjevanje študentov med samim študijem spremenilo. V raziskavi je sodelovalo 47 

študentov rednega in izrednega študija, tako prvih kot drugih letnikov smeri živilstva in 

prehrane. 

 

3.2 ANALIZA IN REZULTATI 

 

V nadaljevanju so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnika o prehranjevalnih 

navadah študentov. V raziskavi nas je zanimalo, kakšne so prehranjevalne navade študentov, 

katere obroke uživajo in kako pogosto jih izpuščajo, kakšno je njihovo mnenje o prehrani in 

koliko so se njihove prehranjevalne navade spremenile zaradi znanja , ki so ga pridobili v času 

študija. 
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Slika 1: Anketiranci glede na spol                       Slika 2: Način študija 

                    
Večina študentov, ki so bili zajeti v raziskavo, je ženskega spola in obiskujejo drugi letnik 

rednega študija. 42 % ima že predhodno izobrazbo iz živilstva in prehrane.  

 

 
Tabela 1: Letnik študija   

f % 

1 15 32 

2 32 68 

SKUPAJ 47   100 

 

 
Tabela 2: Predhodna stopnja izobrazbe študentov 

Predhodna izobrazba f % 

3+2 ŽP 10 21 
Srednja ŽP 10 21 
Splošna gimnazija 14 30 
Srednja GT   6 13 
Drugo   7 15 
SKUPAJ 47   100 
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Slika 3: Prehranske navade študentov 

 

Pri strinjanju s trditvami, ki se nanašajo na prehranske navade sta nadpovprečno ocenjeni 

trditvi: »Želim si, da bi bili moji obroki bolj zdravi.« in »Rad(a) kuham in pripravljam jedi.« 

Najmanj se strinjajo s trditvijo, da prehrani posvečajo veliko pozornosti.  

 
Tabela 3: Pogostost uživanja posameznih obrokov 

Posamezni obroki  Srednja vrednost 

Zajtrk 2,3 
Dopoldanska malica 2,9 
Kosilo 3,0 
Popoldanska malica 2,5 
Večerja 2,9 

 

Študenti najpogosteje uživajo kosilo, najredkeje pa zajtrk. 
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prehrani posvečam veliko pozornosti

pri prehrani se skušam držati pravil zdrave preh.
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zadovoljen s svojo prehrano
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izogibam se hrani, ki redi

jesti skušam manj slano
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želim si, da bi bili moji obroki bolj zdravi

prehranske navade ( srednje vrednosti; 1- nikakor se ne 
strinjam,... 5-popolnoma se strinjam)
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Slika 4: Spremembe v prehranjevalnih navadah 

 

Pri ocenah, koliko je znanje, ki so si ga pridobili med študijem, vplival na njihove 

prehranjevalne navade, sta nadpovprečno ocenjeni dve trditvi: »Zaradi znanja, ki sem si ga 

pridobil v času študija, večjo pozornost posvečam deklaracijam izdelkov.« in »Moje 

prehranjevalne navade so se med študijem spremenile.« Študenti tudi menijo, da sta študij in 

znanje o prehrani spremenila njihov pogled na živila. Kljub temu pa priznavajo, da še vedno, 

kljub vsemu znanju uživajo tudi v hrani, ki ni dobra za njihovo zdravje (srednja vrednost 3). 
 

 
Slika 5: Slabe prehranjevalne navade 

 

Dobra tretjina študentov priznava, da ima tudi slabo prehranjevalno navado. Ko smo jih 

podrobno povprašali, katera prehranjevalna navada se jim zdi slaba, so najpogosteje navajali: 

preveč sladkarij. V svoji prehrani bi tudi najpogosteje spremenili pogostost uživanja sladke 

hrane. Po drugi strani pa večina meni, da z uporabo sladkorja pri sladkanju kave/čaja nima 

problemov, saj uporabijo 0-1 čajno žličko sladkorja. Več kot polovica študentov popije 1 - 2 l 

vode na dan. 
 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

moje prehranjevalne navade so se med štud.…

prehranjujem se bolj zdravo, kot prej
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študij in znanje sta spremenila moj pogled na živila

bolj sem zadovoljen(a) s svojim prehranjevanjem

kljub znanju še vedno uživam v hrani, ki ni dobra za…

pazim in se bolj izogibam hrani, ki redi

hrano solim dosti manj, kot nekoč

zmanjšal(a) sem uporabo sladkorja

sprememba prehranjevalnih navad ( srednje vrednosti; 1-
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Slika 6: Vliv študija na prehranjevalne navade 
 

Študenti menijo, da je študij živilstva in prehrane malo ali precej vplival na spremembo njihovih 

prehranjevalnih navad (srednja vrednost 3,2). 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Prehranjevalne navade se razvijejo že v otroštvu in odločilni vpliv na njihov razvoj imajo starši 

oz. ožje družinsko okolje. Kasneje na način prehranjevanja vpliva še cela vrsta dejavnikov od 

vrstnikov, medijev, mode, lastnih prepričanj…, ne smemo pa pozabiti tudi na ekonomske in 

socialno-demografske pogoje. Čeprav v Sloveniji šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani 

(2013) in tudi različni projekti in programi spodbujajo zdrav način prehranjevanja med 

mladostniki, raziskave, ki jih omenjamo v uvodnem delu, kažejo, da se mladi ne prehranjujejo 

zdravo. Še posebej to velja za študentsko populacijo, kljub subvencionirani prehrani, ki je prav 

tako urejena z zakonom (Zakon o subvencioniranju študentske prehrane, 2014). 

 

Raziskava, ki smo jo opravili s študenti živilstva in prehrane, nam lahko služi kot predhodnica 

bolj poglobljenemu raziskovanju, na področju prehrane študentov in mladostnikov. Presenetilo 

nas je, da nekatere prehranjevalne navade študentov živilstva in prehrane niso najboljše, tako 

npr. pri posameznih obrokih najpogosteje izpuščajo zajtrk, kar je po smernicah zdravega 

prehranjevanja slabo. Znanje, ki so ga pridobili med študijem, je do določene mere vplivalo na 

spremembo njihovih prehranjevalnih navad. Zdaj npr. večjo pozornost posvečajo deklaracijam 

izdelkov. Po drugi strani pa priznavajo, da kljub vsemu znanju še vedno uživajo tudi v hrani, ki 

ni najboljša za njihovo zdravje. Več kot tretjina priznava, da imajo kakšno slabo prehranjevalno 

navado in v zvezi s tem navaja pogosto uživanje sladkarij.  

  

Pričujoča raziskava beleži trenutno stanje na področju prehrane in prehranjevalnih navad 

študentov živilstva in prehrane. Čeprav velja, da so navade »železna srajca« in jih težko 

spreminjamo, lahko trdimo, da z znanjem, zavedanjem in predvsem z motivacijo dosežemo, da 

nekatere navade, zlasti škodljive, sčasoma opustimo.  
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ODPRTO UČENJE NARAVOSLOVJA IN OKOLJSKA 

VZGOJA SKOZI MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ 
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nasta.zupancic@stanislav.si 

 

Povzetek 

Na Škofijski klasični gimnaziji skušamo pouk naravoslovja in naravoslovne predmete 

posodobiti, aktualizirati, osmisliti, narediti bolj življenjske in uporabne. Namesto 

razdrobljenega faktografskega znanja je potrebno predmete povezati. V šolskem letu 2014/15 

se nam je ponudila možnost prijave dvoletnega mednarodnega projekta evropskega programa 

Erasmus+ K2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, ki je bil sprejet. Po 

uspešnem prvem letu projekta smo se odločili, da naslednje celotno šolsko leto posvetimo vzgoji 

za varstvo okolja. Izvedli smo številne aktivnosti, ki so obogatile in nadgradile znanje dijakov, 

pa tudi učiteljev in drugih pedagoških delavcev. V članku je na kratko predstavljen projekt 

Erasmus+ z delovnim naslovom Učinek naravoslovja na družbo in glavne aktivnosti šolskega 

leta, katerega rdeča nit je bilo varstvo okolja. 

Ključne besede: naravoslovje, okoljska vzgoja, trajnostni razvoj, dijaška izmenjava  

 

Abstract 

At the Diocesan Classical Gymnasium, we try to make natural science lessons and science 

education more up-to-date and useful. Instead of fragmentary factographic knowledge, the 

natural science subjects should be connected to one another. In the 2015/16 school year, we 

had an opportunity to apply for a two-year international Erasmus+ KA2 project – Cooperation 

for innovation and exchange of good practices, which was accepted. After a successful first 

year of the project, we decided to dedicate the entire next school year to environmental 

protection education. We carried out many activities that broadened and enriched the 

knowledge of students, teachers and other pedagogical stuff. In the article, there is a short 

presentation of the Erasmus+ project with a working title Natural Science for Social Impact 

and the main activities of the school year with the guiding theme environmental protection. 

Keywords: natural science, environmental education, sustainable development, student 

exchange 
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1 PROJEKT ERASMUS+ UČINEK NARAVOSLOVJA NA DRUŽBO 
 

 

V šolskih letih 2014/15 in 2015/16 smo na Škofijski klasični gimnazij izvajali dvoletni projekt 

evropskega programa Erasmus+ K2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks z 

delovnim naslovom Učinek naravoslovja na družbo. Prijavitelj projekta je bila naša šola, 

partnerska šola je bila iz Belgije. Vsebina projekta je bila naravoslovje, okoljska vzgoja, 

trajnostni razvoj. Glavni cilji so bili izboljšati pouk naravoslovnih predmetov - razvijanje 

problemskega pristopa, samostojnega in raziskovalnega dela dijakov, pridobivanje trajnega in 

uporabnega znanja, razvijanje kritičnega mišljenja. Želeli smo izboljšati naravoslovno 

pismenost in zanimanje dijakov za naravoslovje. Dodano vrednost izmenjave je bilo druženje 

dijakov z vrstniki iz Belgije, pridobivanje izkušenj, komunikacija v angleškem jeziku ter 

spoznavanje naravne in kulturne dediščine druge evropske države. Projekt je vključeval tudi 

primerjavo učnih načrtov obeh partnerskih šol, iz vsebinskega in organizacijskega vidika. 

Pokazale so se zanimive razlike v pristopih in s tem so se porodile ideje, kako izboljšati naš 

sistem poučevanja. Pomemben dosežek projekta je bil izid zbirke učnih enot biologije, kemije 

in fizike kot primerov dobre prakse obeh partnerskih šol. Projekt je okrepil sodelovanje med 

učitelji naravoslovja in drugim pedagoškim osebjem. V nadaljevanju so podrobneje opisane 

dijaške izmenjave in omenjena zbirka učnih enot. 

 

1.1 DIJAŠKE IZMENJAVE 
 

Najpomembnejša aktivnost projekta so bile štiri dijaške izmenjave. Gre za osem dni bivanja 

skupine 14 dijakov pri njihovih vrstnikih partnerske šole. Program izmenjave smo pripravljali 

učitelji naravoslovja obeh šol. Ker pri tem nismo bili vezani na učni načrt, učilnico in 45 

minutno uro, smo lahko dijakom omogočili popolnoma drugačno doživljanje teh vsebin. Ena 

dejavnost so bile delavnice naravoslovnih predmetov, ki so jih izvajali učitelji partnerske šole. 

Teme so bile življenjske, zanimive in aktualne, pristopi pa inovativni in za dijake nekaj novega 

in privlačnega. Primer: belgijski profesorji so za naše dijake pripravili pravo «raziskavo 

kriminalnega dejanja«, kjer so morali s preprostimi postopki in orodji s področja naravoslovja, 

matematike, tehnike in IKT na koncu izmed osumljencev poiskati storilca. Velik del programa 

izmenjave so bili ogledi naravoslovnih in tudi kulturnih znamenitosti partnerske države. Pri tem 

je dijake vodil in usmerjal zunanji strokovnjak, ogledi in delavnice so bili zasnovani proaktivno. 

Obiskali smo razne inštitucije, muzeje, pouk je potekal na prostem, v urbanem in naravnem 

okolju. V tednu dni se je zvrstilo veliko naravoslovnih in okoljevarstvenih vsebin, hkrati pa ni 

bilo časovnih in prostorskih ovir. Dijaki so bili sproščeni, ker je šlo za neformalno pridobivanje 

znanja. Slika 1 prikazuje delavnico Evolucija človeka, ki je potekala kot del obiska 

Prirodoslovnega muzeja v Bruslju. 
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Slika 1: Delavnica Evolucija človeka (Prirodoslovni muzej Bruselj, osebni arhiv) 

 

Dijaki so bili udeleženi tudi pri evalvaciji projekta. Po prvih dveh izmenjavah smo zbrali 

njihove vtise, pohvale in pripombe, kar je služilo za načrtovanje naslednjih dveh izmenjav. 

Potrebno je omeniti tudi druženje in učenje skupaj z vrstniki, kar je omogočalo razvijanje 

socialnih veščin in komuniciranje v angleščini. 

 

1.2 ZBIRKA UČNIH ENOT IZ NARAVOSLOVJA 
 

Poleg izmenjav smo učitelji naravoslovnih predmetov zbrali primere dobrih učnih praks in 

izdali brošuro 62 učnih enot iz biologije, kemije in fizike, iz obeh šol. Zbirka nalog je dostopna 

na spletnih straneh Zavoda sv. Stanislava oz. Škofijske klasične gimnazije na 

http://www.stanislav.si/wp-content/uploads/2016/09/BRO%C5%A0URA_SPLET.pdf in v 

angleščini na http://en.stanislav.si/wp-content/uploads/Natural-Science-for-Social-Impact-

Brochure.compressed.pdf. Pomemben cilj projekta je tudi širjenje rezultatov in upamo, da bodo 

obstoječe gradivo lahko uporabili tudi učitelji naravoslovnih predmetov drugih šol. Slika 2 

prikazuje naslovnico omenjene brošure. 

 
Slika 2: Naslovnica zbirke naravoslovnih učnih enot  

 

http://www.stanislav.si/wp-content/uploads/2016/09/BRO%C5%A0URA_SPLET.pdf
http://en.stanislav.si/wp-content/uploads/Natural-Science-for-Social-Impact-Brochure.compressed.pdf
http://en.stanislav.si/wp-content/uploads/Natural-Science-for-Social-Impact-Brochure.compressed.pdf
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2 STVARSTVO OBČUDUJEM, LJUBIM IN VARUJEM 

 

 

Po uspešnem prvem letu izmenjave smo se odločili, da celotno naslednje šolsko leto posvetimo 

vzgoji za varstvo okolja. Za geslo smo si izbrali Stvarstvo občudujem, ljubim in varujem.  

 

2.1 AKTIVNOSTI DIJAKOV 

 

Na prvih razrednih urah smo rdečo nit predstavili dijakom. Zelo pomembno je bilo, kako smo 

pojasnili, zakaj smo se odločili za to temo, da so začutili našo osebno zavzetost. Nato smo jih 

nagovorili, naj sami predlagajo konkretne dejavnosti, ki bi jih izvajali. Najpogostejši predlogi, 

ki so jih navajali v posameznih razredih, so bili: ločevanje odpadkov v razredih, jedilnici in 

ostalih prostorih gimnazije (oznaka košev, izobraževanje kaj sodi kam), varčevanje in 

učinkovita raba energije (luči, pravilno zračenje v razredu), varčevanje s papirjem (manj 

tiskanja, obojestransko tiskanje, uporaba na eni strani potiskanega papirja), zmanjšanje količine 

embalaže (embalaža hrane v kuhinji, papirnati prtički in brisače), boljši odnos do hrane (manj 

nepojedene hrane …), čistilna akcija okrog Zavoda sv. Stanislava … Ob Dnevu Zemlje 

22.marca smo izvedli Teden Zemlje. Potekale so aktivnosti predavanja v razredih, kratki 

referati, ki so jih pripravili dijaki, ekokviz, medrazredno tekmovanje za najboljši eko razred. 

Najboljši razred je posadil drevo v šolskem parku (slika 3). 

 

 
Slika 3: Posadili smo drevo (arhiv Škofijske klasične gimnazije) 

 

Med šolski letom smo pri razrednih in drugih urah obravnavali problematiko pitne vode, 

tekstila, trajnostne energije, potrošništva, … Pristopi so bili ogledi kratkih filmov (npr. 

Ekoutrinki), branje člankov, pogovor, delo v skupinah, reševanje kviza.  

Dijaki so v okviru pouka latinščine pod mentorstvom učitelja latinščine in glasbenika pripravili 

in posneli video Antična e(ko)legija za današnji čas. Posnetek je dostopen na: 

https://www.youtube.com/watch?v=fmbnUgAn0fw . 

V okviru krožka grafično oblikovanje so dijaki izdelali načrt za nekaj izvedb platnenih vrečk z 

motivom in napisanim geslom. Slika 4 je fotografija ene različice platnene vrečke z motivom 

iz narave in vpisanim geslom. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmbnUgAn0fw
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Slika 4: Izdelek krožka grafično oblikovanje (osebni arhiv) 

 

2.2 UČILNICA V NARAVI 

 

Zavod sv. Stanislava, katerega del je Škofijska klasična gimnazija, ima naravoslovno učilnico 

(slika 5). Poleg gimnazije jo uporabljajo tudi druge enote, osnovna šola Alojzija Šuštarja, 

dijaški dom. V njej lahko v primernem vremenu poteka del pouka, zlasti za manjše skupine. Ob 

učilnici v naravi se nahaja tudi manjši zelenjavni vrt. Gredice urejajo osnovnošolci. 

 

 
Slika 5: Učilnica v naravi 

 

2.3 PLANETU ZEMLJA PRIJAZNAŠOLA 

 

Društvo Planet Zemlja razpisuje natečaj, ki se ga udeležujemo že peto šolsko leto. V enem 

šolskem letu je potrebno izvesti najmanj tri od številnih ponujenih projektov, poleg tega pa 

mora šola ustrezati okoljskim standardom: ločuje odpadke, varčuje z energijo, kuha zdravo 

hrano, ima vrt in učilnico v naravi, ne gosti aparatov za umetne pijače, uporablja ekološka 

čistila, … Z njimi sodelujemo že prto šolsko leto. V teh letih smo izbrali in izvedli projekte 

Energijsko varčne soseske junior (Zavod za gradbeništvo), Pot prilagajanja podnebnim 

spremembam (predavanje mag. Tanje Cegnar ARSO), Karavana varne kemije (Kemikalije 

okrog nas, Nevarnosti nanotehnologije), Od mladega raziskovalca do znanstvenika (predavanje 

dr. Edvarda Kobala Slovenska znanstvena fundacija), delavnica priprave zdrave hrane Od zrna 

do kruha. Poseben projekt pa je Zeleno pero, tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka 

(članek, intervju, reportaža) na temo ohranjanja narave in varstva okolja. Teme, določene s 
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strani organizatorja, so bile: 2013/14 poljubna tema, 2014/15 Svetlobno onesnaževanje, 

2015/16 Stročnice in 2016/17 Trajnostni turizem. Vsako leto smo imeli skupino dijakov, ki se 

je pripravljala na tekmovanje. Šolsko tekmovanje je nagradilo z bronastim, najboljši pa so na 

državnem tekmovanju posegli po srebrnem in zlatem Zelenem peresu. Slika 6 prikazuje logotip 

tekmovanja Zeleno pero. 

 

 
Slika 6: Logotip Zeleno pero (http:\\www.planet-zemlja.org/wp271/wp-

content/uploads/2016/07/Razpis-2017.pdf) 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Pouk naravoslovja je potrebno medpredmetno povezati, aktualizirati, osmisliti, narediti bolj 

življensko in uporabno. Z odprtimi pristopi je možno izboljšati in obogatiti naravoslovno 

pismenost dijakov, doseči večjo razgledanost in kritično mišljenje. Za doseganje teh ciljev so 

dobrodošle neformalne, odprte oblike poučevanja izven šolskih klopi, kot je mednarodna 

dijaška izmenjava, naravoslovni dnevi, delavnice, zunanji strokovnjaki. Pomemben del 

naravoslovnih vsebin je zavedanje, da je planet Zemlja naš edini dom in da je prihodnost 

odvisna od zavesti in zavedanja škodljivega ravnanja današnjih generacij. Skrb za naravo se 

začne s pristnim doživljanjem in občudovanjem narave. Vse te aktivnosti zahtevajo skrbno 

načrtovanje časa in energije, česar pa brez osebne angažiranosti ne gre pričakovati. Zato je 

nujno potrebno in dobrodošlo tudi izobraževanje in učenje učiteljev izvajalcev. 
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TRAJNOSTNI TURIZEM V MORAVŠKI DOLINI 
 

SUSTANIABLE TOURISM IN MORAVČE VALLEY 
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Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Slovenija 

(Jurija Vege Primary School Moravče, Slovenia) 
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Povzetek 

Turizem kot hitro se razvijajoča in še ne dovolj izkoriščena gospodarska panoga ponuja veliko 

možnosti za razvoj, tako kraja kot posameznikov. Vsako leto s tem namenom v šoli z učenci 8. 

in 9. razredov izdelamo turistično nalogo, s katero želimo domačim in tujim turistom predstaviti 

zanimivosti domače doline, pri tem ustvariti dohodek in delovati v smislu trajnostnega turizma. 

Učenci se najprej znajdejo v vlogi raziskovalca domače občine, nato pa turističnega delavca. 

Učenje poteka v prilagodljivem prostoru in času, na njihovi starosti in razumevanju primeren 

način (na učenca osredinjena pedagogika), v obliki projektnega, raziskovalnega in 

sodelovalnega učenja v odprtem učnem okolju. 

Ključne besede: trajnostni turizem, celostni razvoj, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko 

sodelovanje, turistična naloga 

 

Abstract 

Tourism as a fast developing and still underexploited economic sector offers a wide variety of 

possibilities for development of the area as well as individuals. To achieve these goals, every 

year a group of 8th and 9th grade students in our school are assigned a seminar paper on 

tourism. The aim of the paper is to present attractions of the local area to domestic and foreign 

tourists, earn some revenue and promote sustainable tourism. Students act as researchers of 

the local area as well as tourist workers. Learning takes place in a predictable place and time, 

in a way that is appropriate to students' age and level of understanding (learner-centred 

pedagogy), in forms of project- and research-based as well as collaborative learning in an open 

learning environment. 

Keywords: sustainable tourism, holistic development, lifelong learning, intergenerational 

collaboration, a seminar paper on tourism 
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1 TRAJNOSTNI TURIZEM V MORAVŠKI DOLINI 
 

 

1.1 TRAJNOSTNI TURIZEM 

 

Najpogostejša definicija trajnostnega turizma je "razvoj, ki je v skladu s potrebami sedanje 

generacije, ne da bi pri tem ogrožal možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij " 

(Glasbergen in Cövers 1995: str. 22). Trajnostni turizem zaobjema vse vidike trajnostnega 

razvoja: okoljsko, družbeno, gospodarsko in podnebno področje delovanja. Trajnostni turizem 

je torej odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi 

lokalnega gospodarstva in obiskovalcev (UNWTO 2001: 9). Namen našega dela je, da učenci 

spoznajo domačo občino z njenimi zanimivimi posebnostmi ter jih zanimivo vpletejo v 

turistično ponudbo za večdnevni izlet s poudarkom na trajnostnem turizmu. Zato so svojo 

turistično ponudbo zastavili tako, da se pot opravi peš in s kolesi, prenočuje na ekoloških 

prenočiščih (na seniku ali v šotoru), hrano dobi v gostilnah z lokalno pridelano hrano in na 

kmetijah.  

 

1.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, CELOSTNI RAZVOJ IN MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 

 

Učenje je vseživljenjski proces, ki se prične z rojstvom in, od posameznika različno intenzivno, 

traja do konca življenja, pri čemer so tehnike in učni stili posameznika različni. Učinkovitost 

učenja je večja, če se učimo z razumevanjem, povezujemo posamezne podatke in jih 

navezujemo na že pridobljeno znanje, vključimo čim več čutil (vid, sluh, otip, okus, vonj), o 

stvareh beremo, jih vidimo, otipamo, poslušamo, o njih razpravljamo in praktično preizkusimo 

oz. izvedemo. Otroci in bodoči odrasli bistveni del znanja pridobijo v vrtcu in šoli, kjer pa žal 

največ časa presedijo in bolj ali manj pasivno sledijo učnemu procesu, po pouku pa hitijo k 

popoldanskim aktivnostim ali pa preživljajo čas v družbi različnih elektronskih naprav in 

medijev. Zaradi navedenega otroci enostavno nimajo več časa za druženje z vrstniki in 

doživljanje narave, spoznavanje bližnjega okolja in njegove bogate preteklosti, za spoznavanje 

svojih notranjih potreb in sposobnosti, izgubljajo stik s samim seboj, s svojo domišljijo, 

intuicijo in ustvarjalnostjo. Prav tako niso postavljeni pred izzive, da so sami ustvarjalci svojega 

znanja ter da lahko nudijo sovrstnikom pomoč in podporo. 

Celostno znanje je kakovostno znanje, ki po Beli knjigi vključuje *razgledanost in odprtost 

duha; prepričanja, zmožnosti za vrednotenje in ravnanja; *pouk, s pomočjo katerega otrok 

pridobi pripravo na življenje in *znanje, ki omogoča identifikacijo problemov, postavljanje 

vprašanj, pridobivanja podatkov, njihovo razumevanje, interpretiranje in uporabo (Bela knjiga, 

2011: str. 26-27). Kakovost vzgoje je (tudi varovalni mehanizem osebnosti) povezana z 

vrednotami, pri čemer šoli nikakor ne sme spodleteti (prav tam, str. 27). Temelje izobraževanja 

za 21. stoletje predlaga komisija UNESCO : Naučiti se živeti skupaj, razvijati razumevanje za 

druge in njihovo zgodovino, njihovo izročilo in duhovne vrednote ter tako ustvariti nov duh 

sodelovanja, ki ga bo vodilo spoznanje, da smo vse bolj odvisni drug od drugega (Delors, 1996, 

str 20). Za učenje živeti skupaj pa komisija predlaga štiri stebre,: * vseživljenjsko učenje, 

*učenje, da bi vedeli, *se učiti delati ter *učiti se biti, ki zahteva več samostojnosti in večjo 

zmožnost presoje, kar je nujno za poglabljanje osebne odgovornosti (prav tam, str 21). 

 

1.3 TURISTIČNA NALOGA 

 

Z dejavnostjo v okviru turistične raziskovalne naloge so se učenci 8. in 9. razredov ozavestili o 

zanimivih točkah naravne in kulturne dediščine v Moravški dolini. Z izborom in zapisi ter 
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fotografijami na terenu so obogatili vedenje in ga predstavili kot dva in pol dnevno turistično 

ponudbo za mlade v naravi. 

Udeleženci turistične prireditve bodo spoznali izbrane predele Moravške doline, ki so 

namenjeni druženju in izobraževanju z možnostjo prenočitve. Okolica je obdana z gozdom, 

prijeten vzpon na bližnji Dešen pa nas ob lepem vremenu nagradi s prečudovitim pogled na 

Moravško dolino. Spoznavali bodo stare obrti (pletenje slamnatih kit, usnjarstvo, kvačkanje), 

ogledali si bodo dve kmetiji z različnima glavnima dejavnostma: sadjarstvom in predelavo 

mleka, obiskali bodo mlin Rotar, kjer meljejo moko na star in sodoben način, prenočili bodo na 

seniku in v šotoru, jahali konje in si ogledali kovaško delavnico, opazovali zvezde nočnega 

neba. Obiskali bodo kotiček neokrnjene narave ob Rači, izdelali maketo mlina in vse skupaj še 

enkrat podoživeli na čutni poti v gozdu. 

Zanima nas tudi povratna informacija naših obiskovalcev, zato so pripravili evalvacijski 

vprašalnik. 

Po dogovoru bodo vrnili kavcijo za kolesa in uporabo šotorov ter ostale skavtske opreme. 

Izdelali so tudi facebook stran, kjer bodo predstavili našo ponudbo na sodoben način. Naša 

dogodivščina se bo odvijala peš in s kolesi in bo trajala od petka od 15. ure do nedelje do 17. 

ure. 

 
Tabela 1: Program turističnega dogodka  

1. Sprejem in ogled starega trškega jedra 

*ogled cerkve 

*ogled spomenikov 

*legenda o "moravškem mačku" 

 

15.00-15.30 

2. Obisk vrtljive kapelice pod Stražo 

*ogled kapelice 
16.00-16.30 

3. Pletenje slamnatih kit 

*učenje pletenja kit  
17.00-17.30 

4. Malica 17.30-18.00 

5. S kolesi na Ranč Pr´Osolet 

*ogled kovaške delavnice 

*skrb za konje (božanje, krtačenje, kidanje, 

hranjenje konjev ...) 

18.00-19.00 

6. Večerja 19.00-20.00 

7. Astronomska opazovalnica 

*ogled nočnega neba 

*predavanje učitelja Rousa Robide o zvezdah 

*v primeru oblačnega vremena si ogledujejo 

nočno nebo s predhodno naloženo aplikacijo 

Google Sky Map 

20.00- 22.30 

8. Nočitev na seniku 

*spanje na pohištvu iz sena 
23.00… 

9. Zajtrk  7.30-8.00 

10. Jahanje konj, skrb za domače živali 

*skrb za živali – ogled mini živalskega vrta 
8.00-9.30 

11. S kolesom do mlina Rotar  

*ogled mlina, stari in sodobni del  

*spoznavanje žit in mlevskih izdelkov 

10.00-11.30 

 

12. Delavnica  

*ogled usnjarske delavnice, izdelava preprostega 

usnjenega mošnjička 

*predstavitev izdelave čipk, razlaga izdelave 

kvačkanega izdelka+poskus kvačkanja 

13.30-15.00 

13. Kosilo - gostišče Peterka  12.00-13.00 

14. Ogled kmetij in njihovih dejavnosti  

kmetija Matčk  

15.30- 17.30 
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*ogled sadovnjaka 

*prikaz pridelave jabolk 

*predelava jabolk 

Ali kmetija Kocjančič 
*ogled živali in molže 

*pokušina domačega jogurta 

*ogled strojev in pripomočkov na kmetiji 

15. Malica 17.30- 18.00 

16. Taborniki in nastanitev - Ribniki  

*nastanitev in postavitev šotorov 
18.00-19.00 

 

17. Športne igre => 

*gumitwist, balinčki, odbojka na mivki 

*v primeru slabega vremena družabne igre 

20.00-21.30 

18. Nočitev  22.00… 

19. Nedelja zajtrk  

20.  

8.00-8.30 

21. Učno-sprehajalna pot Rača  

*pridobivanje znanja o Rači in spoznavanje narave 
9.00-10.30 

 

22. Malica  10.30- 11.00 

 

23. Izdelava makete mlina =>  

*izdelava makete mlina 

*izdelek si shranijo kot spominek 

11.00 do 12.30 

24. Čutna pot v gozdu  
*obisk čutne poti v parih 

14.30 do 15.30 

25.  zaključek: evalvacija 

*evalvacija  
16.00-17.00 

 

26. Povabilo na najvišji vrh občine Pivkeljturn  

 

1.4 ZAKLJUČEK  

 

V iskanju čim bolj zanimivega turističnega produkta in ker nam ni vseeno, kaj pustimo za sabo 

našim potomcem, je pomembno, da že mlade najprej ozavestimo o posebnostih domačega kraja 

in čim prej seznanimo z načeli trajnostnega turizma. Z vpetostjo v celoten proces ustvarjanja 

turističnega proizvoda in lastno udeležbo so mnogo bolj motivirani, si bolje zapomnijo in iščejo 

nove, domiselne rešitve. Z vključevanjem naravne in kulturne dediščine, šeg in starih obrti 

naredijo še bolj zanimiv turistični produkt, in ker poteka celoten proces v prilagodljivem 

prostoru in času, na njihovi starosti in razumevanju primeren način (na učenca osredinjena 

pedagogika), v obliki projektnega, raziskovalnega in sodelovalnega učenja v odprtem učnem 

okolju, se z njim lahko poistovetijo. Z izbranim načinom transporta ne pustijo velikega 

ogljičnega odtisa ter poskrbijo za dodatno telesno dejavnost. Prehranjujejo se z lokalno 

pridelano hrano in prenočujejo na ekoloških prenočiščih. Upamo, da bomo s takim načinom 

dela spodbudili več mladih, da se odločijo za turistične poklice in ustvarili še več »zelenih, 

zdravih, aktivnih« destinacij in Slovenijo prepoznavno kot zaželeno turistično destinacijo.  
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Povzetek 

Leta 1987 je bil na evropskem območju zasnovan mednarodni program Erasmus, bil leta 2014 

preimenovan v Erasmus+ in postal eden najuspešnejših programov v Evropski uniji. V njem je 

že pred preimenovanjem sodeloval tudi zavod Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana, 

ker so snovalci želeli dijakom, študentom in zaposlenim omogočiti pridobitev različnih 

kompetenc, ki se jih v digitalnem svetu ne da pridobiti. Vsakemu udeležencu na izmenjavi v 

tujini tako zavod BIC Ljubljana kot program Erasmus+ poskušata omogočiti priložnost, ki 

doprinese veliko pozitivnih izkušenj na različnih področjih, kot so potovanje, bivanje v tujini, 

delo in prosti čas. Namen prispevka je predstaviti stališča udeležencev o vplivu programa na 

razvijanje socialnih, poklicnih in kulturnih kompetenc. V raziskavo so bili vključeni dijaki 

Živilske šole BIC Ljubljana in spremljevalci izmenjave v šolskem letu 2016/17.  

Ključne besede: Erasmus+, BIC Ljubljana, socialne, poklicne in kulturne kompetence 

 
Abstract 

The international programme Erasmus was set up in the European area in 1987 and was 

eventually renamed into Erasmus+. It has become one of the most successful programmes 

within the European Union. Biotechnical Educational Centre Ljubljana had taken part in the 

Erasmus+ programme even before it got renamed with the mission to enable its high school 

and vocational college students as well as its employees to gain a wide range of competencies 

which cannot be acquired in the digital world. Each Erasmus+ mobility participant who travels 

abroad is given a great opportunity, which favourably contributes to his/her experience in the 

fields of travelling, staying abroad, gaining work experience and organising their leisure time. 

The aim of this paper is to present participants' viewpoint on the impact of Erasmus+ mobility 

programme on the development of their social, vocational and cultural competencies. The 

survey was conducted among The School of Food Processing students and accompanying 

teachers who attended an Erasmus+ mobility exchange in academic year 2016/17. 

Keywords: Erasmus+, BIC Ljubljana, social, vocational and cultural competencies 
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1 UVOD  

 

 

Običajno učenec po končani osnovni šoli odide na srednje splošno, strokovno ali poklicno 

izobraževanje. Največkrat se študij po končani srednji šoli nadaljuje na višji ali visoki šoli. Ker 

je trg nasičen z izobraženimi iskalci zaposlitve, delodajalci pri iskanju ustreznega kadra vse 

bolj poleg formalnega znanja iščejo tudi neformalno pridobljeno znanje in veščine kandidatov. 

Seveda pa formalno izobraževanje prinese javno veljavno izobrazbo in listino oziroma poklicno 

kvalifikacijo. Neformalno izobraževanje lahko posameznik med izobraževanjem pridobi preko 

različnih organizacij in si na tak način razširi in poglobi znanje, ki pomeni neprecenljivi vir 

izkušenj. Za njihovo pridobitev se dijaki in zaposleni velikokrat s pomočjo šole in drugih 

organizacij odločijo za dvigovanje poklicnih kompetenc v tujini. Tako usposabljanje vsakemu 

posamezniku poleg nepozabnih spominov, ki jih ujame v svoj objektiv, nudi neko širino in 

pridobi pomembne kompetence in reference za nadaljnje življenje. Najbolj znan program 

izmenjave dijakov in učiteljev srednjih šol je Erasmus+. To je evropski program, ki je s 

prvotnim imenom Erasmus nastal pred tridesetimi leti. Z njegovim obstojem je na evropskem 

območju nastalo več manjših podobnih programov, ki so bili leta 2014 združeni in 

preimenovani v Erasmus+. Program vsem udeležencem omogoča praktično usposabljanje, 

okrepitev jezikovnih kompetenc, doživetje kulturne izkušnje, spodbujanje samozavesti, 

samostojnosti in neodvisnosti. S programom Erasmus+ vsako leto sodeluje tudi zavod BIC 

Ljubljana, Živilska šola, zaposleni v projektni pisarni pa poskrbijo za pravočasno prijavo na 

razpise, ki jih posreduje CEMPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja). Med najbolj zaželenimi evropskimi državami za 

naše gostovanje so Finska, Francija, Portugalska in Španija, v katerih dijaki programov nižje 

poklicnega (NPI), strokovno poklicnega (SPI), poklicno tehniškega (PTI) in strokovnega 

srednjega izobraževanja (SSI) ter učitelji pridobivajo kompetence, ki doprinesejo k socialni, 

kulturni in strokovni rasti vseh udeleženih. 

 

2 METODA DELA 

 

 

Namen naloge je bil pri udeležencih izmenjave ugotoviti doprinos pri dvigovanju različnih 

kompetenc, pričakovanih s programom Erasmus+, in ugotoviti pomembnost izmenjave tako za 

dijake kot zaposlene v Živilski šoli. S tem namenom je bil izdelan spletni anketni vprašalnik, 

udeleženci pa so glede izmenjave odgovarjali na vprašanja o interesih in zadovoljstvu pri 

pridobivanju posameznih kompetenc.  

 

3 ANALIZA REZULTATOV 
 

 

V anketnem vprašalniku so sodelovali dijaki in učitelji, ki so se v šolskem letu 2016/17 udeležili 

izmenjave na Finskem, Portugalskem, v Franciji in Španiji. Vseh anketiranih udeležencev je 

bilo 41, 83 % žensk in 17 % moških. Anketirani so imeli različen status: dijak ali zaposlen. 

Največ jih je bilo vpisanih v program SSI (41 %), sledijo dijaki programa SPI (24 %), zaposleni 

(17 %), dijaki programa PTI (15 %) in dijaki programa NPI (2 %). Vsi dijaki, ki so odšli na 

izmenjavo, so bili najmanj dijaki 2. letnika, kar pomeni, da so svojo željo po mednarodni 

izmenjavi morali izkazovati vsaj eno šolsko leto prej. Anketirani so se med seboj razlikovali 

tudi po starosti (83 % je bilo mlajših od 20 let) in stalnem prebivališču. Več anketiranih je imelo 

stalno prebivališče izven Ljubljane (85 %). 
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3.1 INTERES ZA UDELEŽBO NA IZMENJAVI 

 

O interesu za udeležbo na izmenjavi so bili vprašani samo dijaki. Pri vpisovanju na Živilsko 

šolo je kar pri tretjini dijakov (26 %) vplivalo dejstvo, da zavod BIC Ljubljana sodeluje v 

programu Erasmus+. Interes za udeležbi na izmenjavi s tujino se je pri večini dijakov (92 %) 

povečal že v prvemu letniku šolanja. Nekateri izmed njih so se zaradi želje, udeležiti se 

izmenjave, maksimalno potrudili za končni učni uspeh (68 %) in sodelovali v različnih šolskih 

aktivnostih (50 %), npr. pri prostovoljstvu, kulturnih dogodkih, športnih tekmovanjih itd. Željo 

po udeležbi in pridobivanju novih kompetenc so v večji meri imeli sami (70 %), nekatere pa so 

dodatno spodbujali tudi učitelji, starši in prijatelji. 

 

3.2 SOCIALNE KOMPETENCE 

 

Mednarodna izkušnja obogati osebnostni razvoj. Da se z mobilnostjo razvije tudi samozavest 

in neodvisnost meni kar 68 % udeležencev. Glede na rezultate ankete je izmenjava pri 

udeležencih precej vplivala tudi na spremembe medsebojnih odnosov v družini (78 %) in s 

prijatelji (80 %) . Vsekakor udeleženci pridobijo nov pogled na življenje in dodatno spodbudo, 

zakaj je pomembno vseživljenjsko učenje, saj je v anketi 68 % udeležencev odgovorilo, da se 

je odnos do učenja po izmenjavi spremenil. Udeležba na mobilnosti je tudi pozitivno učinkovala 

na družbeni ugled posameznika. Kar 80 % udeleženih meni, da obisk tujine preko programa 

Erasmus+ pomembno vpliva na družbeno integracijo. 

 

3.3 KULTURNE KOMPETENCE 

 

Mednarodna izkušnja posameznika je odličen dodatek k njegovemu življenjepisu, saj lahko 

pripomore h kasnejši možnosti zaposlitve. Pomemben dejavnik je tudi znanje tujega jezika pri 

zgraditvi odnosov in sklepanju poslov doma in v tujini. Tako meni 90 % udeležencev letošnje 

mobilnosti. Odgovori v anketnem vprašalniku kažejo, da angleščina ne predstavlja težav, tako 

je odgovorilo 75 % anketirancev, ki aktivno govorijo angleški jezik, medtem ko sta francoščina 

in španščina v mednarodnem prostoru manj razširjena jezika, ki ju le redki govorijo aktivno (5 

%). Verjetnost, da bodo udeleženci izmenjave še kdaj odšli v tujino, je zelo velika, saj jih je kar 

61 % odgovorilo, da želijo bivati in delati v tuji deželi. Glede integracije v okolje, v katerem 

prevladujeta druga kultura in način življenja, rezultati ankete kažejo, da se je spremenjenim 

razmeram prilagodilo 83 % udeležencev. 

 

3.4 STROKOVNE KOMPETENCE 

 

Pri štirinajstdnevni izkušnji s tujino se je velikokrat potrebno soočiti tudi z nepričakovanimi 

situacijami. Ne gre samo za turistično doživetje, ampak se je potrebno integrirati in sprejeti 

delovne in druge navade dežele, v kateri so udeleženci nastanjeni. Da se je spremenil odnos do 

izbranega poklica in dela meni v povprečju kar 79 % anketiranih. Rezultati ankete kažejo, da 

udeleženci še bolj cenijo poklic, za katerega se ali so se izobraževali. Z opravljenim delom v 

tujini in pridobljenimi novimi strokovnimi kompetencami je bilo zadovoljnih 73 % 

udeležencev. Največje zadovoljstvo so pokazali udeleženci izmenjave v Franciji.  

 

4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

 

Kariera je pomemben vidik pri uveljavljanju vsake mlade osebe v družbi. V tem kontekstu je 

lahko izmenjava z Erasmus+ močna odskočna deska, ki prispeva k posameznikovi zaposljivosti 
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in kariernemu razvoju. Udeleženci izmenjave Živilske šole v Ljubljani so bili v šolskem letu 

2016/17 večinoma zelo zadovoljni, da so se glede na lastno ali tujo pobudo udeležili mobilnosti 

v eni izmed evropskih držav. Tako so pridobili mednarodne izkušnje, izboljšali splošno 

razgledanost, okrepili osebnostni razvoj, predvsem samozavest in neodvisnost. Spoznavanje 

delovnega in kulturnega okolja v tuji državi, več kot tisoč kilometrov stran od doma, je več kot 

dobrodošel izziv, saj je potrebno v ne vedno angleško govorečem okolju pokazati tudi lastno 

iznajdljivost oziroma življenjske izkušnje. Prav zaradi takih lastnosti se največkrat vsi 

udeleženci ne morejo integrirati v novo okolje. Ne glede na to pa so bili udeleženci zadovoljni, 

da so pridobili novo znanje in veščine s področja slaščičarstva, mesarstva, živilstva ali 

naravovarstva. Da izmenjava res doprinese k dvigovanju kompetenc, dokazujejo dejstva, da so 

bili vsi udeleženci zadovoljni z organizacijo izmenjave, priporočili bi jo tudi drugim dijakom 

in v več kot polovici udeležencev se je prebudila želja po bivanju in delu v tujini. Sledno 

izkazujejo udeleženci mobilnosti v Franciji. Glede prostega časa, prehranjevalnih navad in 

bivanja v hostlih ali hotelih je bila večina dijakov in spremljevalcev zadovoljnih, čeprav so si 

nekateri prosti čas ali kuhanje organizirali sami. K zadovoljstvu udeležencev prispeva tudi 

primeren izbor dijakov in spremljevalcev, ki želijo pridobiti mednarodne izkušnje. Glede na 

opravljeno analizo so nekoliko manjše zadovoljstvo pokazali le nekateri dijaki, ki so gostovali 

v Španiji. Ti so bili najmanj navdušeni nad pridobljenimi kulturnimi kompetencami. Pomemben 

dejavnik, ki kaže nezadovoljstvo udeležencev, je verjetno število učno manj uspešnih dijakov, 

ki so sicer pri izboru pokazali veliko zainteresiranost za spoznavanje tuje dežele, a so za 

pridobivanje kulturnih kompetenc premalo motivirani. Določeni dijaki pa so s tujimi 

predstavniki vzpostavili močne prijateljske vezi. Povsem drugačne so menili spremljevalci 

mobilnosti, saj so preko programa Erasmus+ pridobili ali nadgradili svoje osebne, kulturne in 

poklicne kompetence. 

Glede na celotne izsledke ankete in izkušnje udeleženih (sama sem se udeležila izmenjave v 

Franciji in Španiji) prevladujejo pozitivni učinki tako za zavod BIC Ljubljana kot samo Živilsko 

šolo; v ospredju so različno pridobivanje kompetenc, izboljšana kakovost izobraževanja in 

vpliv na povečan vpis v šolske izobraževalne programe.  
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ŠOLSKI VRT KOT UČNI PRIPOMOČEK 
 

CULTIVATING LEARNING WITH SCHOOL GARDEN 
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Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

alenka.sedlar@bic-lj.si 

 

Povzetek 

Tradicija šolskih vrtov na Slovenskem sega vsaj 200 let nazaj. Pobudo zanje so vselej dali 

zavzeti posamezni učitelji, ki so v šolskih vrtovih videli dodano vrednost. Zaradi učiteljevega 

veselja do vrta so imeli v preteklosti vsesplošno korist učenci, šola in celo meščani. Tudi danes 

v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in v drugih zavodih posamezniki nadaljujejo tradicijo 

šolskih vrtov. Pri nas na BIC Ljubljana, Živilski šoli gojimo vrtiček z zelišči, vzdržujemo 

grmovne vrste in imamo svoj sadovnjak kot učni pripomoček. Na njem dijake poučujemo o 

poljedelstvu, vrtnarstvu in sadjarstvu, gojimo medvrstniško sodelovanje, urimo socialne 

veščine, krojimo trajnostno zavest in spodbujamo k varovanju narave. Najbolj pa smo ponosni 

na to, da vrt mreži znanje med različnimi izobraževalnimi programi (pek, slaščičar, živilsko 

prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, pomočnik v biotehniki in oskrbi). 

Ključne besede: samooskrba, učilnica na prostem, sobivanje z naravo, zakonitost narave, 

hrana kot dobrina.  

 

Abstract 

The tradition of school gardens in Slovenia reaches back as far as 200 years ago. The initiative 

was always given by enthusiastic teachers who saw added value in creating school gardens. In 

the past, teacher's passion towards the garden resulted in an overall benefit for students, school 

and even townspeople. Nowadays, individuals still continue the tradition in kindergartens, 

primary and secondary schools and also other institutions. At BIC Ljubljana, Secondary School 

of Food Processing, we grow an herb garden, maintain shrub species and we also have our 

own orchard which serves as a teaching accessory. We use it to educate students about 

agriculture, gardening and fruit farming, we inspire peer collaboration and strengthen social 

skills, build sustainability awareness and encourage students to protect the nature. 

Nevertheless, we are most proud of the fact that the garden intertwines different educational 

programmes (Baker, Confectioner, Food Processing and Nutrition Technician, Nature 

Protection Technician, Biotechnology and Care Assistant). 

Keywords: self-sufficiency, outdoor classroom, co-existence with nature, law of nature, food 

as an amenity 
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1 ZGODOVINSKI PREGLED ŠOLSKIH VRTOV NA SLOVENSKEM 
 

 

V Ljubljani imamo Slovenski šolski muzej, kjer si lahko pogledamo Učilnico v naravi – šolski 

vrt včeraj, danes, jutri. Muzej navaja, da ima šolski vrt na slovenskem območju dolgo tradicijo. 

Prvi zapisi segajo v leto 1842, ko je Anton Martin Slomšek (1800-1862), pobudnik začetnih in 

ponavljalnih nedeljskih šol, v knjigi »Blaže in Nežica v nedeljski šoli« zapisal poglavje o 

sadjarstvu. 

 

Z uvedbo obvezne osnovne šole na Slovenskem leta 1869 je bilo v osnovnošolskem zakonu 

zapisano priporočilo za uvedbo šolskih vrtov. To so svetovali predvsem podeželskim šolam. 

Vendar so učilnico na prostem izvajali samo posamezni učitelji, kljub temu da je bil šolski vrt 

na učiteljišču za izobraževanje učiteljic in učiteljev del obveznega učnega programa. 

 

1.1 ZGODOVINSKI PREGLED ŠOLSKEGA VRTA NA ŽIVILSKI ŠOLI 
 

Z nastankom Živilske šole na Ižanski cesti 10 v Ljubljani je nastal tudi šolski vrt. Ta je vseboval 

čudovit travnik in brezov drevored. Kmalu zatem smo dobili še lesko in dve kutini. Leta 2009 

je ga. Aliana Moscatello preko Ekošole organizirala akcijo zasaditve sadnih dreves. Tako smo 

pridobili nekaj slovenskih avtohtonih sort jablan, hrušk in češenj, zasaditi pa nam jih je pomagal 

takratni minister za okolje – Karel Viktor Erjavec. 

 

Leta 2009 je bil ustanovljen nov izobraževalni program – naravovarstveni tehnik. Prav ti dijaki 

so skupaj z zagnanimi učitelji v naslednjem šolskem letu začeli skrbeti za vrt. Dela so se lotili 

tako, da so postavili netopirnice, krmilnice, gnezdilnice in hotele za koristne žuželke. Dijaki so 

prevzeli skrb za urejeno živo mejo iz cipres, ki raste pred glavnim vhodom v šolo. Istega leta je 

bil s hišnikom Stanetom Sprukom sklenjen dogovor, da bodo naravovarstveni tehniki 

sodelovali pri gojenju sadnih dreves in vzdrževanju nekaterih lesenih površin. Na ta način dijaki 

programa naravovarstveni tehnik pridobivajo znanje o pomenu in načinu vzdrževanja lesenih 

površin, kot so klopce, lesena vrata, lesena ograja. Znanje jim bo koristilo, če se bodo zaposlili 

v regionalnih parkih. Vsako pomlad pomagajo hišniku pri obrezovanju drevja, razvejanju 

mladih vej, spremljanju cvetenja in nastajanja plodov … 

 

Vrsto let je zaposlene gnala skupna želja po medkolektivnem in medgeneracijskem 

povezovanju, kjer bi bila stična točka šolski vrt. Ideja o zeliščnem vrtu je rasla v glavah ljudi, 

ki se zavedajo pomena samooskrbe. Leta 2013 je prišlo do dejanske uresničitve. Zaradi tanke 

plasti zemlje nad matično podlago smo se naravovarstveniki odločili, da je bolje narediti 

gomilo. Z dijaki smo se lotili gradnje po permakulturnih načelih. Vrtiček je v hladnejših večerih 

potreboval tudi toplotno napajanje. Tako zaposleni kot dijaki so bili pripravljeni, da od doma 

ali z izletov prinesejo kamne, ki smo jih razprostrli okoli vrtička. Kamni podnevi akumulirajo 

sončno svetlobo, v večernih urah pa oddajajo sončno toploto in na ta način zmanjšajo toplotno 

nihanje med dnevom in nočjo, kar pripomore k uspešnejši rasti rastlin. Že v spomladanskem 

času pa je bilo čutiti, da vreme ne bo stanovitno, zato smo po vrtu raztresli različen organski 

material: žagovino, seno, slamo ... Razpadanje organske snovi bogati osiromašeno prst, 

žagovina preprečuje polzenje lazarjev, organski material zadržuje vlago v tleh … V sredini 

pomladi smo z dijaki začeli z akcijo zasaditve zelišč. Izbor zelišč so sestaviti učiteljski zbor 

Živilske šole in kuharji. Kadar je le možno, nabiramo, sušimo in shranjujemo semena ter v 

pomladnih dneh vzgajamo sadike, ki jih kasneje presadimo na vrt. 
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Leta 2017 se je šolski vrt povečal še za grmovne vrste, ki so svoje mesto našle na robu travniške 

ravnine ob šolski ograji. Dijaki 4. ž so donirali sadiko aronije, dijaki 4. nt pa slivo. (Gre za 

drevesno vrsto.) Ostale grmovne vrste je priskrbel zavod BIC Ljubljana. 

 

  
Slika 1: Zgodovinski pregled urejanja vrta na Živilski šoli 

 

2 ŠOLSKI VRT KOT UČNI PRIPOMOČEK  
 

 

Slike v učbeniku so lepe, vendar je pogled na rastlinski in živalski vrt v živo čisto nekaj drugega. 

Zelo pomembno je, da dijakom ponudimo čim več znanja v naravi. Praktično preizkušanje se 

bo dijakom bistveno bolj vtisnilo v spomin kot zgolj suhoparna teorija. Šolski vrtovi so 

pomemben učni in vzgojni pripomoček. Z njim lahko spremljamo rast in razvoj rastlin, življenje 

živalskih vrst na vrtu, proučujemo prehranske splete, opazujemo samoobnovo in 

samovzdrževanje narave. Na vrtu tako prihaja do izmenjave znanja od starejših na mlade. 

Gojimo medvrstniško sodelovanje, urimo socialne veščine, krojimo trajnostno zavest in 

spodbujamo k varovanju narave. Dijaki na ta način pridobijo praktične nasvete za samooskrbo 

in delovne navade. Trudimo se, da skrb za naravo postane dijakom vsakdanja dragocena 

izkušnja.  

 

Z oskrbovanjem šolskega vrta na Živilski šoli poskušamo uresničiti nekatere cilje: 

- uvajanje urbanega zeliščnega vrtnarjenja in raziskovanje njegovega pomena, 

- sodelovanje s strokovnjaki s področja vrtov, 

- spodbujanje k zdravemu načinu življenja in samooskrbi,  

- ohranjanje biotske pestrosti vrtov, 

- spoznavanje načel ekološkega vrtnarjenja ... 



 

543 

 

 

 
Slika 2: Pomen šolskega vrta na Živilski šoli 

 

2.1 PREBIVALCI ŠOLSKEGA VRTA  

 

 
Slika 3: Primeri živalksih vrst na šolskem vrtu Živilske šole 

 

Na našem šolskem vrtu za biodiverziteto v sadovnjaku in na zeliščnem vrtu skrbijo dijaki. Eno 

izmed vodil je ohranjanje živalskih vrst, kot so netopirji, ptice stalnice, koristne žuželke ter 

kuščarji. Verjamemo, da nam te živali pomagajo pri zmanjševanju števila škodljivcev.  

Vsako leto v zimskem času krmimo ptice in izvajamo njihov monitoring, postavljamo 

prezimovališča, gnezdilnice in celo hotele. Na vrtu smo opazili gnezdišča kosa in race 

mlakarice, kar nam pove, da je šolski vrt miren kotiček, kjer se živali počutijo varne za vzrejo 

mladičev. 

Na vrtu živita tudi slepec in kuščarica. Pogosto se skrivata v kompostnem kupu. Z dijaki vsako 

leto poklepetamo o prehranjevalnih spletih in o tem, zakaj je v vrtu smiselno ohranjati plazilce 

in kuščarje. 

 

V zimskem času nam rade ponagajajo nutrije. Te pogosto zaidejo na naš vrt in pojedo vso zel, 

ki je še ostala na vrtu. Ob tem času z dijaki obravnavamo problematiko tujerodnih vrst in 

govorimo o učinkovitih ukrepih za odstranjevanje invazivnih vrst. 
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Na vrtu so postavljeni hoteli za koristne žuželke. Na vsake dve leti raziščemo notranjost hotelov 

in se z dijaki pogovorimo o varovanju žuželk. Prav tako se dotaknemo teme o škodljivih 

žuželkah in o ukrepih za njihovo zatiranje. 

 

Posebno pozornost posvetimo organizmom kompostnega kupa. Ti so zadolženi za nastajanje 

humusa, ki ga uporabimo na šolskem vrtu. Za bogatenje zemlje pa uporabljamo tudi metuljnice 

(detelja, fižol, grah, soja …). Z dijaki uporabljamo različna sita, s katerimi ulovimo talne 

organizme, ki si jih kasneje ogledamo pod lupo ali pod mikroskopom. Raziskovanje 

kompostnega kupa dijakom pomaga razumeti procese razgradnje. 

 

2.2 RASTLINSKA PESTROST 

 

Na naši šoli znanje naših dijakov združujemo v simfonijo okusov, vonjav in videza. Skupaj 

sledimo trendom, uvajamo novitete na področju slaščic, pekovskih dobrot, mesnih izdelkov, ne 

le slovenskega, temveč tudi evropskega formata. Pri tem uporabljamo sestavine, pridobljene na 

šolskem vrtu. Pogosto pridejo prav cvetoče bilke (npr. kapucinka, meta, melisa), ki so lepa 

dekoracija na krožniku. 

Preden pričnejo dijaki uporabljati zeli v procesih priprave hrane, jih učitelji popeljejo na vrt in 

jim razkažejo rastline v njihovem okolju. Pogosto se zgodi, da dijaki poučijo dijake o 

uporabnosti rastlin. Na vrtu se nahajajo tudi take zeli, pri katerih prevzame izobraževalno vlogo 

učitelj. Tako na primer za pelin malokdo ve, da se ga uporablja kot naravni pripravek za 

zatiranje škodljivcev ali za gnojilno mešanico. 

Zeliščni vrt je urejen po principu permakuture. Vrt se samovzdržuje, le enoletne zeli vsako leto 

dosadimo. Vsaka zel je označena z glineno ploščico, tako da si lahko obiskovalec vrta prebere 

vrstno sestavo. 

 

Na vrtu imamo naslednje zeli: beluše, kapucinko, ameriški slamnik, pehtran, sivko, rožmarin, 

sončnice, drobnjak, žajbelj, dve vrsti bazilike, dve vrsti peteršilja, dve vrsti origana, dve vrsti 

pelina, več vrst mete, več vrt melise in več vrst timijana. Pri nekaterih zeli naberemo, posušimo 

in shranimo semena. V spomladanskih mesecih semena posadimo v toplo gredo, kasneje pa 

sadike presadimo na šolski vrt. 

 

Grmovnice so na šolskem vrtu že od začetka urejanja. Začeli smo z zasaditvijo leske. V letu 

2017 smo zasadili še aronijo, več različnih vrst malin, več različnih vrst ribeza in kosmuljo. V 

začetni fazi rasti imamo grmovnice zgolj za uživanje, v prihodnje, ko bo več sadežev, pa jih 

želimo uporabljati v kulinariki. 

 

Drevesne vrste uporabljamo za učni proces obrezovanja, razvejanja, opazovanja škodljivcev in 

beleženja produktivnosti. Vsako leto se ukvarjamo tudi z analizo prsti in pogledamo fizikalno-

kemijske parametre prsti. Ti nam dajejo pomembne podatke o razpoložljivosti hranilnih snovi. 

Z dijaki se pogovarjamo o različnih možnostih vnosa dušika (gnojenje z uležanim hlevskim 

gnojem, umetna gnojila, naravni pripravki, zastirke, metuljnice) in o primernosti uporabe 

posamezne metode v urbanem okolju.  

 

3 VRT S STALIŠČA UPORABNIKOV  
 

 

Šolski vrt združuje različne kadre, dijake in lokalne prebivalce. Prav lepo je videti, ko iz kuhinje 

pridejo po sveža zelišča za dekoracijo jedi. Prijeten je občutek, ko opazujemo slaščičarje, ki 

nabirajo rabarbaro za pito. Marmelade, ki jih pripravljajo dijaki iz programa živilsko prehranski 
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tehnik iz šolskih jabolk, hrušk in kutin, čudovito dišijo. Čez zimo nas pogosto pogreje čaj iz 

vrtnih zelišč, ki jih učitelji sušimo kar v učilnici. Vrt uporabljajo tudi učitelji in študenti 

višješolskega programa za dekoracijo napitkov in jedi na različnih prireditvah. Torej lahko 

trdimo, da nas vrt povezuje med seboj.  

 

Tomislava Hodak, učiteljica praktičnega pouka pri slaščičarjih, je dobaviteljica enoletnih zelišč. 

Pravi, da ji vrt pomaga pri poučevanju dijakov o vizualni podobi rastlin. Svoje dijake vsako 

leto popelje na vrt, kjer se pogovarjajo o uporabnosti posameznih zelišč. Tomislava je opozorila 

tudi na problem časa rasti in zorenja rastlin. Te imajo najbolj bujno rast ravno v času poletnih 

počitnic, kar nam onemogoča sušenje in shranjevanje pridelka ter kasnejšo uporabo v 

slaščičarstvu. Strinja se, da ima vrt pomemben socialni vidik, saj je povezal ljudi, ki se sicer 

zaradi drugačne narave dela ne bi pogovarjali med seboj.  

 

Petra Mole je ena od pobudnic šolskega vrta. Uporablja ga v času praktičnih vaj, ko dijake 

popelje na šolski vrt. Z njimi izvede ogled vrta, nabiranje zelišč in drugih sadežev. Nadaljnjo 

pripravo in izdelavo izvede v učilnici. Smisel vrta vidi v tem, da si lahko naberemo sveža 

zelišča. Ta prispevajo h kvalitetnejši hrani. Petra vidi problem predvsem v količini, saj šolski 

vrt zagotavlja le manjše zaloge hrane. Poudarila je, da je šolski vrt pomemben učni pripomoček, 

ki dviguje zavest o samooskrbi. 

 

Rozalka Mohorič, učiteljica slovenščine, vidi vrt kot vir miru in navdiha.  

 

Alenka Sedlar Špehar poučujem v programu naravovarstveni tehnik. Sem tudi pobudnica širitve 

vrta. Z dijaki pogosto izvajamo praktični pouk kar na šolskem vrtu. Tam analiziramo prst, 

kvaliteto deževnice, kompostni kup, pogledamo zdravstveno stanje rastlin in opazujemo 

pojavljanje škodljivcev. Pogovarjamo se o pomenu zastirke, uporabi metuljnic in vzdrževanju 

polikultur na vrtu. Dijake poskušam ozavestiti o pomenu urbanega vrtnarjenja, pojavu 

podnebnih sprememb in varovanju biotske pestrosti. Hkrati pa jih navajam na delovne navade, 

ki jih pridobimo z delom na vrtu. Tako vzdržujemo lesene dele vrta (klopce, lesene ograje, 

lesena vrata, kompost), prezračujemo trato, obrezujemo grmovne in drevesne vrste, vzdržujemo 

ravnovesje na zeliščnem vrtu in nabiramo vrtne sadeže (lešniki, češnje, maline …).  

 

Mojca Pungerčar je dijakinja programa naravovarstveni tehnik. Vrt izkorišča predvsem v času 

malice, ko se s sošolci igra z letečim krožnikom. Opazila je, da na vrtu dijaki zelo radi posedajo 

pod drevesi na svojih odejah. Zlasti v spomladanskem času dijaki pogosto zahajajo na vrt z 

malico v roki. Prednost vrta vidi v socialnem smislu, saj je vir druženja.  

 

Vrt je dostopen tudi za lokalno skupnost. Tako v popoldanskem času pogosto na vrt zahajajo 

mlade družine. Tudi starejši prebivalci se kdaj pa kdaj sprehodijo do zeliščnega vrta in si 

ogledajo zeli. Nabiranje vrtnih sadežev ni prepovedano. V letošnjem letu smo izvedli akcijo 

izmenjave semen, kjer so lokalni prebivalci prispevali svoja semena. 

 

3.1 IZDELKI Z VRTA 

 

Kljub majhnosti vrt vsako leto ponuja pestro paleto sadežev, iz katerih pripravimo čudovite 

jedi. Tako smo v prejšnjem šolskem letu pripravili: 
- rabarbarino pito in zavitek, 

- metin sladoled s čokoladnimi solzicami, 

- pehtranovo potico, 

- melisin sladoled, 



 

546 

 

 

- dekorativni material na različnih jedeh in pijačah, 

- metin sirup, 

- zimski čaj za dijake, 

- kutinov in jabolčni kis, 

- suha zelišča za promocijo in prodajo na šolskem bazarju, 

- kutinovo in jabolčno marmelado, 

- beluše v jajcih … 

 

Večina jedi je bila namenjena za interno rabo v učne namene, nekaj pa smo jih pripravili za 

prireditve in dobrodelne namene. Jedi so pripravljali slaščičarji, dijaki programa živilsko 

prehranski tehnik ter šolska kuhinja. Šolski vrt se je pogosto uporabljal kot vir svežih zelišč za 

dekoracijo jedi in pijač.  

 

4 ZAKLJUČEK  
 

 

Šolski vrt na Živilski šoli je dokaz, da lahko tudi v urbanem območju prispevamo delež 

samooskrbe. Dvig zavesti pri mladih, da doma pridelana hrana zmanjšuje ogljični odtis in 

dviguje kvaliteto proizvedene hrane, je nacionalnega pomena.  

 

Korist šolskega vrta uživajo tako dijaki in zaposleni kakor tudi lokalna skupnost. Vrt je namreč 

prava paša za oči, vonj in okus. Je primeren kotiček za druženje in izmenjavo znanja. Z 

dobrodelnimi akcijami (šolski bazar, akcija zbiranje semen) pripomore k vključevanju lokalne 

skupnosti v šolski okoliš. 

 

Šolski vrt je pomemben sodobni učni in vzgojni pripomoček. Omogoča nam, da imajo dijaki 

neposreden stik z naravo, da spremljajo rast in razvoj rastlin (in živali) ter skrbijo za vrt. Na ta 

način postane vrt vsakdanja dragocena učna izkušnja. 
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Povzetek 

Ko zaslišimo »Odprta kuhinja«, najprej pomislimo na konec tedna, na petke v spomladanskih, 

poletnih in jesenskih mesecih ter dogajanje na Pogačarjevem trgu, kjer najboljši kuharski 

mojstri ponujajo svoje specialitete. A ne gre za isto stvar. »Odprta kuhna« je kulinarični 

dogodek, ki se odvija na Pogačarjevem trgu, »Odprta kuhinja« pa je kulinarični časopis, 

priloge NeDela. Zakaj pravzaprav gre? Študenti programov Gostinstva in turizma ter Živilstva 

in prehrane BIC Ljubljana, Višje strokovne šole, pod mentorstvom inštruktorice kuharstva BIC 

Ljubljana, pripravijo različne jedi, za katere recepture pošiljajo bralci priloge »Odprta 

kuhinja«. Preko sodelovanja v NeDelovi »Odprti kuhinji« si študentje pridobivajo nove veščine 

in znanja. Prejete in izbrane recepte bralcev morajo študenti z inštruktorico pripraviti natančno 

tako, kot so zapisani. A bistvo tega učnega procesa je, da študenti prejete recepture tudi 

proučijo in na podlagi svojega znanja, inovativnosti, usmerjanja inštruktorice poiščejo ustrezne 

rešitve za izboljšave. Gre za pedagoški proces, kjer inštruktorica študente usmerja k 

inovativnem pristopu pri oblikovanju in pripravi jedi tako, da prispevajo svoje ideje na podlagi 

svojega strokovnega znanja in dodatnih raziskovanj. Ob končani pripravi jedi, vsak študent za 

jed poda strokovni komentar. Izbrane in pripravljene jedi s komentarji so mesečno objavljene 

v »Odprti kuhinji« in pogosto tudi slike njihovih ustvarjalcev. Njihove rezultate lahko tako 

preizkusi kdorkoli in posledično tudi študenti prenašajo svoje znanje, ideje naprej. 

Ključne besede: recepti, strokovno znanje, izobraževanje, »Odprta kuhinja«, raziskovanje. 

 

Abstract 

When thinking about »Open kitchen«, we get pictures in our minds as weekend, on Fridays in 

spring, summer and autumn months and activities at Pogačar square, where the best chefs offer 

their specialties. However, there is a misunderstanding as an “Open kitchen” is the upper 

described event at Pogačar square and the other “Open kitchen” is a culinary supplement (food 

guide) of NeDelo newspaper. So, what is really going on than someone might ask? Students in 

programs of Hospitality and Tourism and Food Technology and Nutrition at BIC Ljubljana, 

Vocational College under a mentorship of BIC Ljubljana cooking instructor prepare various 

dishes and the recipes for these dishes come from the readers of the “Open kitchen” 

supplement. With participation in the “Open Kitchen”, students gain several new skills and 

knowledge. Students and their instructor must prepare the received and selected recipes of 

readers exactly as they are written. However, the essence of this learning process is that 

students also do a good review of the received recipes. Then, based on their professional 

knowledge, innovation and guidance of their instructor they try to find appropriate solutions 

for improvement. It is a pedagogical process where the instructor directs students to an 

innovative approach in designing and preparing dishes by contributing their ideas based on 

their knowledge and additional research. After completing the preparation of the dishes, each 
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student gives a professional comment for a dish. Selected and prepared dishes with comments 

are published monthly in the "Open kitchen" and often the pictures of their creators. Their 

results can be tested by anyone and, consequently, students transfer their knowledge, ideas 

further. 

Keywords: recipes, professional knowledge, education, “Open Kitchen”, researching. 

 

1 UVOD  
 

 

V študijskem letu 2013/14 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (v 

nadaljevanju BIC Ljubljana) pričeli s projektom Odprta kuhinja. Urednica priloge NeDelo, naš 

potek dela že kar nekaj časa spremlja in je nad našim strokovnim delom navdušena. Ker smo 

jo s svojo strokovnostjo in natančnostjo prepričali, je svojo novo idejo o medsebojnem 

sodelovanju pri »Odprti kuhinji« v okviru rubrike Naša sestavina – vaš recept ponudila BIC 

Ljubljana. Morda za nekoga nenavadno sodelovanje, saj bralci priloge NeDelo pošiljajo le svoje 

domače recepte na izbrane teme, ki se jih nato za mesečno objavo pripravi in predstavi, a nam 

se je izziv zdel zanimiv, zato smo ga z velikim veseljem sprejeli. Gre za vključevanje študentov 

Gostinstva in turizma ter Živilstva in prehrane v nekoliko drugačno obliko izobraževanja – 

projektnega dela, kjer je pomemben del dela tudi ta, da inštruktorica pri študentih vzpodbuja 

njihovo inovativnost, raziskovanje novega na podlagi že osvojenega strokovnega znanja. 

 

V prispevku je predstavljen potek sodelovanja ekipe študentov in njihove mentorice pri »Odprti 

kuhinji« časopisa NeDelo. Sodelovanje je zastavljeno kot izobraževalni proces – projektno delo 

za študente, ki tu sodelujejo in predvsem sloni na izobraževanju, individualnem in timskem 

delu, raziskovanju, vključevanju inovativnih idej študentov itd. Hkrati pa preko objav v mediju 

študenti posredno svoje znanje in ideje prenašajo širši javnosti oz. bralcem NeDelove priloge 

»Odprta kuhinja«.  

 

1.1 PROJEKTNO DELO S ŠTUDENTI 

 

Pri projektnem delu se študenti seznanijo z osnovnimi znanji o načrtovanju projekta, timskega 

dela, medsebojne komunikacije, koordinacije itd. 

 

Človek je že od nekdaj iskal novo znanje, vedenje in se učil novih spretnosti. Pri tem je bil 

največkrat prepuščen sam sebi, svoji iznajdljivosti, s poskusi in napakami se je dokopal do 

rešitev (Repanšek, 2002). 

 

Zupanc (2012: str. 2 - 5) navaja, da so kompetence pridobljene s projektnim delom rezultat 

študentove aktivnosti. Pomembna prednost uvajanja projektne metode dela je, da je to metoda 

aktivnega učenja, ki spodbuja študente k odkrivanju in izgrajevanju lastnega znanja, spretnosti 

in veščin oziroma splošnih in poklicnih kompetenc. Za projektno delo se uporabljajo naslednje 

oblike: timsko delo, delo v dvojicah in individualno delo. Za projektno delo mentorji izbirajo 

različne metode dela in uporabljajo različne učne aktivnosti. Metode dela, ki so primerne za 

projektno delo: možganska nevihta, metoda 635, razprava 66, snežna kepa, Delfi tehnika, igra 

vlog, simulacije, intervju itd. 

 

V primeru projektnega dela s študenti v okviru sodelovanja z »Odprto kuhinjo« so bile 

uporabljene predvsem naslednje oblike dela: timsko in individualno delo, kar se metod dela tiče 

pa metoda razgovora, praktičnega prikaza, možganske nevihte in tudi intervju.  
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Projektno delo opredeljujejo naslednje značilnosti (Zupanc, 2012: str. 2 - 3):  

1. Problemski pristop - nalogo si zastavimo v obliki problema, ki ga želimo rešiti in izpeljati do 

konkretnega izdelka. Naloge zahtevajo znanje različnih področij, zato jih tako tudi rešujemo,  

2. Konkretnost tematike - rešujemo realne probleme, vzete iz vsakdanjega življenja oz. 

strokovnega dela in tudi rešitev naj bo uporabna. Študentje povezujejo praktično in teoretično 

znanje, ki so ga usvojili pri različnih modulih, pod vodstvom in ob pomoči mentorja in skozi 

sam proces.  

3. Reševanje učne situacije - študentje dosegajo cilje, ki so skupni vsem udeležencem 

projektnega dela.  

4. Upoštevanje interesov študentov - interese študentov moramo upoštevati že pri izboru teme 

za projektno delo. Upoštevanje interesov je predpogoj za njihovo motivacijo in aktivno 

vključevanje v projektno delo.  

5. Kooperativnost - v projektno delo so vključeni študentje in mentorji, ki morajo med seboj 

sodelovati, delo poteka v demokratičnih odnosih, ki omogočajo sproščeno in ustvarjalno 

vzdušje. Sodelovalni, kolegialni odnosi se razvijejo tudi med študenti, ki se istočasno učijo 

medsebojnega komuniciranja.  

6. Odprtost - tema projektnega dela mora biti zastavljena široko, pri doseganju zastavljenih 

ciljev lahko študentje uporabljajo različne vire, ne samo predpisana učna gradiva oziroma 

literaturo.  

7. Izkustveno učenje - v času izvajanja projektnega dela spodbujamo pri študentih čim več 

aktivnega sodelovanja pri katerem naj vključujejo svoje izkušnje. Projektno delo povezuje in 

združuje umsko in telesno delo, mišljenje in aktivnosti, kar spodbuja aktivno učenje, ki 

pozitivno vpliva na dolgotrajnejše ohranjanje pridobljenega znanja.  

8. Doseganje ciljev - končni produkt usvojenih kompetenc predstavlja le sredstvo za dosego 

določenih ciljev. 

 

In vsemu navedenemu smo dejansko sledili pri našem projektnem delu, ki je v nadaljevanju 

tudi podrobno opisan.  

 

1.2 PREDSTAVITEV PROJEKTA – ODPRTA KUHINJA 

 

Odprta kuhinja, ki je lani praznovala že 10 let delovanja, je kulinarični vodnik, ki odpira vrata 

v osrčja slovenskih domov - v kuhinje. Ljubitelje hrane in pijač navdušuje s praktičnimi nasveti 

in koristnimi gospodinjskimi napotki. Vsaka številka priloge NeDelo, »Odprta kuhinja« prinaša 

pestro izbiro najrazličnejših izvirnih in praktičnih receptov.  

Študenti BIC Ljubljana, smeri Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana z inštruktorico 

kuharstva že četrto leto nadobudno sodelujejo pri pripravi različnih jedi. Osnova te zgodbe je, 

da vsak mesec priloga »Odprta kuhinja« ponudi bralcem nov izziv, kar pomeni, da bralce 

povabi k pošiljanju preizkušenega, zanimivega recepta za jed na določeno temo. Izmed 

prispelih receptov ožji izbor najprej pripravita urednica in novinarka “Odprte kuhinje” ter 

strokovnjakinja s področja živilstva, nato pa končni izbor – 5 receptov prejme inštruktorica 

kuhanja na BIC Ljubljana, ki s študenti preveri natančnost navodil, po potrebi vnese potrebne 

spremembe in jedi pripravi. Jedi pa za mesečne objave pripravijo tako kot so v originalu 

zapisane.  

 

1.3 CILJI PROJEKTA IN PODROČJA DELA 

 

Cilji projekta kot tudi področja dela so popolnoma jasno opredeljeni: študenti spoznajo pomen 

pravilne sestave različnih receptur, se seznanijo s pripravo različnih jedi, z individualnim in 

timskim delom pod mentorstvom, z raziskovanjem in na koncu še s podajanjem strokovnih 
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komentarjev, saj morajo znati jedi tudi strokovno oceniti. Tu si študent pridobi dodatna 

strokovna znanja in se nauči novih veščin, hkrati pa je tak projekt tudi pomemben z vidika 

širjenja strokovnega znanja o kulinariki na širšo javnost in zelo dobra promocija za študente in 

šolo. Cilj projekta je dosežen, ko študent preuči temo meseca, pripravi vse potrebno za ustrezno 

pripravo jedi, serviranje jedi za slikanje, degustacijo jedi s strokovno oceno ter komentarjem. 

V nadaljevanju so opisana področja dela. 

 

1.3.1 Izbrana tema 

 

V uredništvu časopisa NeDelo mesečno razpišejo posamezne teme, na katere lahko bralci 

prispevajo svoje recepte, ki jih pripravljajo doma. V uredništvu zbirajo recepte do zadnjega 

petka v mesecu. Kot je že bilo omenjeno, morajo biti recepti oddani na točno določeno temo, 

sodeluje pa lahko vsak. Teme so zelo različne, in sicer: Piškotki, Ozimnica, Paradižnik, Češnje, 

Presno, Jogurt, Kava, Siromaške jedi, Pekoče itd.  

Študenti, ki sodelujejo pri projektu imajo mesec dni časa, da temo meseca tudi dobro preučijo. 

 

1.3.2 Obdelava receptur 

 

Ko je mesec naokoli, uredništvo »Odprte kuhinje« pošlje, po že preje opisanem načinu 

predizbora, 5 najbolj zanimivih receptov na BIC Ljubljana, inštruktorici kuharstva, ki jih 

najprej sama preuči, nato pa jih posreduje sodelujočim študentom. Študenti, ki sodelujejo pri 

projektu »Odprta kuhinja« imajo nalogo, da temo meseca dobro preučijo in se z inštruktorico 

kuharstva o sami temi tudi pogovorijo. Vsak študent sam nato pregleda ustreznost receptur in 

si morebitne pomanjkljivosti recepta zapiše, pripravi svoje predloge izboljšav ter se o teh potem 

tudi pogovori z inštruktorico. 

 

1.3.3 Priprava jedi  

 

Recepture, ki jih študenti pripravljajo v učni kuhinji BIC Ljubljana, Centra kulinarike in turizma 

KULT316, so strogo pripravljene po navodilih pošiljateljev oziroma bralcev priloge »Odprta 

kuhinja«. Ne smejo si dovoliti, da bi ta konkreten recept spreminjali ali dopolnjevali, saj s tem 

ne bi mogli strokovno oceniti in komentirati končni izdelek jedi, ki se poteguje za nagrado.  

 

1.3.4 Serviranje jedi za slikanje 

 

Jedi, ki jih pripravljajo študentje pod mentorstvom inštruktorice kuharstva na BIC Ljubljana, 

pred samim slikanjem za prilogo »Odprta kuhinja« najprej degustirajo, saj je to pomembno pri 

postavitvi jedi za slikanje. Jedi, ki se jih pripravlja za samo slikanje morajo biti pravilno 

termično in časovno obdelane pred samim slikanjem.  

 

1.3.5 Strokovna ocena s komentarji 

  

Na koncu sledi razvrstitev jedi od 1. do 5. mesta, saj priloga »Odprta kuhinja« časopisa NeDela 

izbrane nagrajence tudi denarno nagradi. Zato je še kako pomembno, katere recepte študenti 

razvrstijo na 1. in zadnje, 5. mesto. Natančnost receptur, bistvena sestavina teme meseca in 

strokovnost igrajo glavno vlogo pri razvrstitvi mest. Študent poda svoje strokovno mnenje na 

podlagi svojega znanja, uporabi strokovno terminologijo in poda nasvete za lažjo in boljšo 

pripravo jedi. 
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2 INTERVJU S SODELOJOČIMI NA PROJEKTU ODPRTA KUHINJA 
 

 

S posameznimi sodelujočimi študenti in urednico ter novinarko priloge Odprta kuhinja je bil 

opravljen tudi krajši intervju o medsebojnem sodelovanju BIC Ljubljana in NeDelo, priloge 

Odprta kuhinja.  

 

Urednica Odprte kuhinje Karina Cunder Reščič navaja: »Februarja pred tremi leti se je 

kuharska priloga Nedela »Odprta kuhinja« povezala z BIC Ljubljana pri projektu, ki nam je v 

izredno veselje. Enkrat na mesec skupaj pripravljamo in izbiramo najboljše recepte, ki jih 

prispevajo bralci. Krasne jedi smo že skuhali in spoznali, skupaj smo se na nek način učili, kako 

predstavljati hrano tudi za revije in v teh treh letih smo postali prava »ekipica«. Vedno znova 

pa me prijetno preseneča to, da vse, kar se zmenimo, vedno stoodstotno drži, in še to, da po 

treh letih veselje te mladine ni upadlo, ampak je samo še naraslo. V teh časi, ko je sitnost 

postala bolj kot ne vseprisotna, je lepo biti v družbi mladih, ki se veliko smejijo. BIC Ljubljana 

zato sama pri sebi povezujem s tema dvema pojmoma: zanesljivostjo in pristnim veseljem do 

tega, kar počneš«. 

 

Študent Jan Mohorič, ki pri projektu sodeluje že več let, navaja: »Pri odprti kuhinji sem z 

veseljem začel sodelovati že v prvem letniku študija na BIC Ljubljana, mojega študija na Višji 

strokovni šoli, v programu Gostinstvo in turizem. Projekt me zelo veseli in naučil sem se veliko 

novih stvari. Seveda sodelujem še sedaj in še naprej bom, dokler bo to seveda mogoče. Všeč pa 

mi je tudi spoznavanje novih receptov ter spoznavanje jedi, ki jih bralci pripravljajo doma. 

Preko sodelovanja v projektu pa mi je bilo v letošnjem letu omogočeno še dodatno strokovno 

sodelovanje z novinarko Karino Cunder Reščič in preko tega sodelovanja so se mi vrata v svet 

samostojnega ustvarjenja še bolj odprla. Vesel sem takega ustvarjanja na taki šoli kot je BIC 

Ljubljana«.  

 

Študentka Tjaša Grčar, ki pri projektu sodeluje že tudi več let, navaja: »Pri kuhanju za odprto 

kuhinjo sem se naučila veliko novega. Ugotovila sem, da ljudje, ki pošiljajo recepte nimajo 

veliko znanja o kuhanju, ampak nekatere stvari poenostavijo in je jed enostavno čudovita. 

Poizkusila sem tudi jedi, ki jih prej nikoli nisem in vse so me pozitivno presenetile. Največkrat 

smo imeli problem z ugotavljanjem, katera jed je najboljša«.  

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Projektno delo zagotovo lahko uvrščamo med eno najuspešnejših metod dela s študenti na BIC 

Ljubljana, Višji strokovni šoli. Študenti se v različne projekte zelo radi vključujejo.  

 

Z vidika BIC Ljubljana, Višje strokovne šole je pri projektu NeDela »Odprta kuhinja« 

pomembno predvsem to, da gre za projektno delo z namenom vključevanja študentov, ki si 

želijo pridobiti še več strokovnih znanj o kulinariki in strežbi na nekoliko drugačen način. Gre 

za delo, pri katerem kombiniramo individualno in skupinsko delo študentov, vzpodbujamo 

raziskovanje študentov, ustvarjalnost in inovativnost. Želimo, da študentje spoznajo tudi pomen 

promocije, sodelovanja z mediji, s širšo javnostjo. Vse to jim omogoča tudi dodatna znanja s 

področja ustrezne medsebojne (strokovne) komunikacije, poslovnega sporazumevanja. 

Pomemben vidik sodelovanja študentov v takih »javnih« projektih je tudi ta, da le-ta pozitivno 

vpliva na njihovo samozavest, samozaupanje v svoje delo in znanje, ki si ga pridobijo tekom 
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projekta in študija na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Mladino moramo vse bolj spodbujati 

k samostojnemu učenju in izobraževanju ter razvijanju v domačem okolju. Projekt vsekakor 

prispeva k temu, da pri študentih krepi željo oz. motivacijo po stalnem učenju – vseživljenjskem 

učenju. Motivacija je tista, ki krepi in podpira tudi takrat, ko študenta ne bo nihče zunaj 

postavljenih ciljev nadzoroval, temveč bo študent tisti, ki si jih bo postavljal situacijsko sam in 

se sproti učil na svoji poti do uspeha. 

S tem projektom so se tako študentje, inštruktorica kuharstva in urednica ter novinarka priloge 

»Odprta kuhinja« naučili veliko več kot samo sodelovanja. Projekt namreč uči o tem, da je 

vseživljenjsko izobraževanje res pomembno, saj s tem nadgrajujemo svoje znanje, ki je še kako 

pomembno za našo prihodnost. 
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Povzetek 

Sposobnost kritičnega mišljenja naj bi bila ena glavnih lastnosti naših učencev na bodočem 

globalnem trgu delovne sile. Kritično mišljenje se lahko oblikuje, vzpodbuja znotraj vseh 

znanosti. Učencem pa je blizu oblikovanje kritičnega mišljenja znotraj družboslovnih znanosti, 

saj jih le-te obkrožajo znotraj vsakodnevnih družbenih tematik. Zgodovina nam daje velike 

možnosti negovanja kritičnega mišljenje predvsem pri tematikah, ki so družbeno težje. Primer 

takšnih tematik je Holokavst, ki je predstavljen tudi iz psihologije. S pomočjo pisnih virov 

(dnevniki komandantov Auswitcha) dovolimo učencem imeti izkušnjo s strani nemških 

generalov. Odličen dokaz, da zgodovina ni le stvar preteklosti, pa nam ponuja tudi Milgramov 

eksperiment, ki ga v povezavi s holokavstom predstavimo. Milgramov eksperiment odlično 

prikazuje kako človek brezkompromisno sledi ukazom avtoritet. Rezultati prikaza različnih 

aspektov Holokavsta so bili pozitivni. Pri učencih se je povečalo aktivno sodelovanje, 

zainteresiranost za delo in predvsem njihovo zavedanje večplastnosti ter prepletenosti 

zgodovine s sedanjostjo. 

Ključne besede: kritično mišljenje, zgodovina, holokavst, Milgramov eksperiment 

 

Abstract 

The ability of critical thinking will be one of the most significant student’s competences in the 

future global market. All sciences can develop and also encourage critical thinking. Students 

fell easier to develop critical thinking in humanistic areas, maybe because these themes 

surround them all the time. History provides us huge chance to develop critical thinking 

especially in areas which can be socially hard to understand. The example of that theme is 

Holocaust which can be easily introduce also through psychology. With the help of written 

sources (Auschwitz commander’s diary) we allow students to have other view from the opposite 

side. Milgram experiment shows us that history is not just the theme in the past and can perfectly 

combine with the Holocaust theme. Milgram’s experiment shows us how humans undoubtedly 

follow orders from authority. The presentation of different aspects of Holocaust were more than 

positive. The students’ motivation for work has increased, the awareness of different aspects 

has grown and above all they all saw that history is twisted with today’s society.  

Keywords: critical thinking, history, Holocaust, Milgam experiment  
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1 KRITIČNO MIŠLJENJE  
 

 

Kritično mišljenje je ena izmed lastnosti, ki bo ključnega pomena za zaposlitev mladih 

generacij. Vzpodbujanje kritičnega mišljenja pa potemtakem ena izmed pomembnih lastnosti 

današnjih učiteljev. (Rajović, 2013) 

Preden pa preidemo k vzpodbujanju moramo nekako definirati, kaj sploh kritično mišljenje je. 

Dostopnih je ogromno definicij in opisov kritičnega mišljenja. Vec je opredelila kritično 

mišljenje z večih zornih kotov:  

 1. kot uporaba neformalne logike,  

2. kot celota socialno-čustvenih in motivacijskih naravnanosti ter kognitivnih veščin 

 posameznikov, 

3. kot uporaba raznovrstnih miselnih procesov in miselnih strategij, 

4. kot najvišja razvojna raven v mišljenju, 

5. kot družbenorefleksivna praksa. 

(Vec, 2011:20–23) 

Znotraj pedagoškega dela so vsi pogledi prisotni, posebej pa bi rada izpostavila kritično 

mišljenje kot najvišjo raven mišljenja. 

 

1.1 KRITIČNO MIŠLJENJE KOT NAJVIŠJA RAVEN MIŠLJENJA 

 

Za kritično mišljenje potrebujemo veliko znanja iz različnih zornih kotov. Kritično mišljenje, 

kot najvišja raven razmišljanja se oblikuje skozi različne faze, obdobja. 

 
Tabela 1: Nivoji epistemološkega razumevanja (Vec, 2011:23) 

Nivo Trditev Znanje Kritično mišljenje 

Realist Trditve so posnetki 

zunanje realnosti. 

Znanje prihaja iz 

zunanjega vira in je 

negotovo. 

Kritično mišljenje 

je nepotrebno. 

Absolutist Trditve so dejstva, 

ki so pravilna ali 

napačna z vidika 

reprezentacije 

realnosti. 

Znanje prihaja iz 

zunanjega vira in je 

zanesljivo, vendar 

ne neposredno 

dostopno; obstajajo 

napačna 

prepričanja.  

Kritično mišljenje 

je orodje za 

primerjavo trditev z 

realnostjo in 

ugotavljanje 

njihove pravilnosti 

oziroma 

nepravilnosti. 

Multiplist Trditve so mnenja, 

svobodno izbrana s 

strani avtorjev in 

pripisana izključno 

njim. 

Znanje ustvarja 

človek in je zato 

negotovo.  

Kritično mišljenje 

je nepomembno. 
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Evalvator Trditve so presoje, 

ki jih lahko 

vrednotimo in 

presojamo glede na 

kriterije 

argumentacije in 

dokazovanja. 

Znanje oblikuje 

človek in je 

nezanesljivo, lahko 

pa je podvrženo 

evalvaciji. 

Kritično mišljenje 

je vredno kot 

orodje, ki 

promovira zdrave 

trditve in spodbuja 

razumevanje. 

 

Razlikujemo tako štiri razvojne stopnje epistemološkega razumevanja: stopnjo realista, stopnjo 

absolutist, stopnjo multiplista in stopnjo evalvatorja. Drugi avtorji so epistemološki razvoj 

opredelili tudi z obdobji odraščanja. Tako razlikujemo sedem ravni epistemoliškega razvoja. 

Izpostavila bi predvsem zadnje tri, ker sovpadajo s starostjo naših učencev. (Vec, 2011: str. 22, 

23) 

 
Tabela 2: Zadnje tri ravni epistemološkega razvoja (Vec, 2011:24)  

Peta stopnja 14-16 let Znanje je nekaj negotovega, 

subjektivnega. Mogoča je samo 

interpretacija dokazov, dogodkov. 

Utemeljevanje se dogaja znotraj 

konteksta in je zato relativno. 

Šesta stopnja 19-21 let  Znanje je negotovo, vendar ga je moč 

presojati na dokazih iz različnih 

perspektiv, lahko tudi v različnih 

kontekstih. 

Sedma stopnja 24-26 let  Znanje je razumljeno kot rezultat 

raziskovanja, ki je širše posplošljivo. 

 

Zgodovina kot družboslovna znanost nam omogoča pogoje, ki so dobri za vzpodbujanje 

kritičnega mišljenja. Poseduje ogromno dokazov iz različnih perspektiv, kontekstov in 

omogoča, da učenec oblikuje znanje, ki je podvrženo evalvaciji. Kritično mišljenje je tako 

vredno kot orodje, ki promovira zdrave trditve in vzpodbuja razumevanje. Za primer 

vzpodbujanja kritičnega mišljenja znotraj zgodovine sem izbrala temo holokavsta. Holokavst 

velikokrat pri učencih vzpodbudi nerazumevanje in zmedenost, saj ga ne razumejo. Res je, 

takšen nemoralen dogodek je težko razumeti, vendar se temu z dobrimi primeri lahko vsaj 

približamo. Največjo smiselnost pa dosežemo s povezavo s samo sedanjostjo, ki jo zlahka 

prikažemo znotraj Milgramovega eksperimenta. 

 

2 HOLOCAVST 
 

 

Holokavst označuje genocide nad Judi med obdobjem II. svetovne vojne (1941-1945), ki ga je 

načrtno izvajala nacistična Nemčija. Holokavst je današnjemu moralno zrelemu človeku 

nepredstavljivo dejanje, ki je za sabo pustilo 6 milijonov žrtev. Znotraj različne vzgojno 

izobraževalne literature je holokavst predstavljen zelo enosmerno oziroma znotraj enega 
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zornega kota, ki je opredeljen s strani zmagovalcev. (Repe, 1997: str. 144, 145, 168) (Burkeljca, 

2008: str. 70, 71) 

 

Za razvoj poglobljenega razumevanja in s tem tudi kritičnega mišljenja pa je potrebno 

razumevanje tudi s strani poražencev. Pri tem je nujno imeti ves čas v mislih, da tukaj ne gre 

za prelaganje krivde, vendar gre za njeno vsaj delno možno pojasnitev. Pojasnitev v smeri 

odgovora na osnovno vprašanje: Kako je sploh možno, da se je kaj tako nečloveškega lahko 

zgodilo? Da se vsaj malo dokopljemo do približnega odgovora moramo poseči po literaturi, ki 

je nastala na strani krivcev, se pravi nacističnih Nemcev. Za primerno literaturo je bil uporabljen 

dnevnik komandanta Rudolf Hoss-a, ki je bil odgovoren za dogajanje v Auschwitzu. 

Uporabljeni pa so tudi zapisi iz sojenja vojnim zločincem v Nurembergu. Hoss je ves čas živel 

s svojo ženo in otroci zunaj kampa. Po koncu 2. svetovne vojne je bil spoznan za krivega in leta 

1947 obešen znotraj Auswitza. (Steinfeldt, 2002: str. 120, 121)  

Po prebranih posameznih delih učence s smiselnimi vprašanji vzpodbudimo, da o posameznem 

odlomku razmislijo. Nanizana so samo ena izmed možnih vprašanj. Za ohranjanje pristnosti so 

odlomki navedeni v angleščini.  

 

Izpiski iz dnevnika: 

“Many of the men involved approached me as I went my round throught the extermination 

buildings, and poured out their anxieties and impressions to me, in the hope that I could ally 

them. Again and again during these confidential conversations I was asked: is it necessary that 

we do all this? Is it necessary that hundreds of thousands of women and children be destroyed? 

And I, who in my innermost being had on countless occasions asked myself exactly this question, 

could only fob them off and attempt to console them by repeating that it was done on Hitler’s 

order. I had to tell them that this extermination of Jewry had to be, so that Germany and our 

posterity might be freed forever from their relentless adversaries. There was no doubt in the 

mind of any of us that Hitler’s order had to be obeyed regardless, and that it was the duty of 

the SS to carry it out. Nevertheless we were all tormented by secret doubts. I myself dared not 

to admit such doubts. In order to make my subordinates carry on with their task, it was 

psychologically essential that myself appear convinced of the necessity for this gruesomely 

harsh order…I had to appear cold and indifferent to events that must have wrung the heart of 

anyone possessed of human feelings. I might not even look away when afraid lest my natural 

emotions got the upper hand. I had to watch coldly, while the mothers with laughing or crying 

children went into the gas chambers…” (Steinfeldt, 2002, str. 124) 

 

Vprašanja: 
1. Ali je Hoss imel pomisleke glede svojega početja? 

2. Kako je svoje početje opravičeval? 

3. Ali lahko iz besedila razberemo kakšne Hossove občutke? 

“What are my opinions today concerning the Third Reich?...I remain as I have always been, a 

convinced National-Socialist in my attitude to life… The concentration camps before the war 

had to be depositories in which to segregate opponents of the state…similarly, they were 

necessary for the preventive war on crime.. I also see now that the extermination of Jews was 

fundamentally wrong. Precisely because of these mass exterminations, Germany has drawn 

upon herself the hatred of the entire world. It in no way served the cause of antisemitism, but 

on the contrary brought the Jews far closer to their ultimate objective… I have sufficiently 

explained how the horrors of the concentration camps could come about. I for my part never 

sanctioned them. I myself never maltreated a prisoner, far less killed one. Nor have I tolerated 

maltreatment by my subordinates… I knew very well that prisoners in Auschwitz were ill-
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treated by the SS, by the civilian employers, and not least of all by their fellow-prisoners. I used 

every means at my disposal to stop this. But I could not.” (Steinfeldt, 2002, str. 125) 

 

Vprašanja: 
1. Ali se je Hoss zavedal napačnosti svojih dejanj? 

2. Ali je želel svoja dejanja upravičiti? 

“ I am entirely normal. Even while I was doing this extermination work, I led a normal family 

life and so on…Don’t you see, we SS men were not supposed to think about these things; it 

never occurred to us. And besides, it was something already taken for granted that the Jews 

were to blame for everything… You can be sure that it was not always a pleasure to see those 

mountains of corpses and smell the continual burning. But Himmler had ordered it and had 

even explained the necessity and I really never gave much thought to whether it was wrong. It 

just seemed a necessity… For me an old fanatic National Socialist, I took it all as fact – just as 

a Catholic believes in his Church dogma. It was just truth without question; I had no doubt 

about that…That was a picture I had in my head, so when Himmler called me to him, I just 

accepted it as the realization of something I had already accepted – not only I, but everybody. 

I took it so much so granted that… this crass order to exterminate thousands of people (I did 

not know then how many) – even though it did frighten me momentarily – it fitted in with all 

that had been preached to me for years. The problem itself, the extermination of Jewry, was not 

new – but only that I was to be the one to carry it out, frighten me at first. But after getting the 

clear direct order and even an explanation with it – there was nothing left but to carry it out… 

Don’t you see, we SS men were not supposed to think about these things; it never occurred to 

us… We were all so much trained to obey orders without even thinking, that the thought of 

disobeying an order would simply never have occurred to anybody, and somebody else would 

have done just as well if I hadn’t.” (Steinfeldt, 2002, str. 132, 134) 

 

Vprašanja: 

 1. Kako Hoss vidi samega sebe? 

      2. Ali misliš, da bi Hoss naredil karkoli drugače, če bi imel drugo možnost? 
3. Ali lahko vidite, kakršne koli povezave s sedanjostjo? 

3 MILGRAMOV EKSPERIMENT 
 

 

Slepo sledenje avtoriteti ni samo fenomen, ki se je oblikoval znotraj nacizma. 

 

Doktor socialne filozofije iz oddelka za Psihologijo univerze Yail, psiholog Stanely Milgram, 

je v 60. in 70. letih izvedel niz eksperimentov, katerih ugotovitve so bile pretresljive. Idejo je 

dobil v knjigi nemške socialne filozofinje Hannah Arendt Eichmann v Jeruzalemu: Poročilo o 

banalnosti zla. Ardentova je prisostvovala Eichmanovemu zaslišanju v Jeruzalemu in zapisala, 

da je bila večina grozljivosti v tako imenovanem Reichu povzročenih s strani navadnih ljudi, ki 

so zgolj sledili ukazom. Torej Milgrama je zanimalo vprašanje ali je bila poslušnost rezultat 

psihičnih motenj posameznikov oziroma, kako je bilo mogoče, da so se zločini takšnih 

razsežnosti znotraj nacistične Nemčije sploh lahko zgodili. (Curk, 2011: str. 11) 

 

V 60-tih letih je oblikoval eksperimentalno skupino, v katero je bilo vključenih več kot 600 

oseb različnih starosti in izobrazbe. Eksperiment so izvajali z vsakim udeležencem posebej. 

Udeleženec je predstavljal učitelja, ki je postavljal vprašanja učencu. Ob sebi pa je imel tudi 

eksperimentatorja. Učitelju so bila dana navodila za spraševanje učenca. Če je učenec na 
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vprašanje učitelja odgovoril napačno, ga je ta kaznoval z elektro šokom. Pri tem moramo vedeti, 

da je podajanje elektrošokov bilo navidezno, česar pa učitelj ni vedel. Jakost elektrošokov je 

naraščala v intervalih in sicer od 15 do 450 voltov. Jakost šoka je lahko potemtakem ogrozila 

človekovo življenje. Učitelj je moral slediti izključno navodilom eksperimentatorja. Učenec se 

je odzival na določeno stopnjo navideznega toka z vnaprej dogovorjenimi odzivi. (Curk, 2011; 

str.12) 

 

Rezultati eksperimenta so presegli vsa pričakovanja. 62 % udeležencev je uporabilo 

maksimalno jakost navideznega šoka, s čimer bi učenec na drugi strani lahko izgubil zavest. 

Taktičnost eksperimenta, da je napetost šokov naraščala, je privedlo do ujetosti v past, ki je 

pripeljala do stanja psihološke paraliziranosti. Psihološka paraliziranost pomeni, da se je 

moral udeleženec soočiti s tem ali naj eksperiment 

nadaljuje ali ne. Če ga prekine, je soočen z napako že 

s tem, ko je eksperiment sploh začel in ko poskuša pri 

sebi rešiti ta konflikt, dela naprej. Čim dlje odlaša tem 

večja je napetost in zato težja odločitev za akcijo. 

(Curk, 2011; str.12) 

 

Milgram je zaključil, da je računati na človekovo 

naravo, da bi zaščitil državljane pred nečloveškimi 

dejanji, nemogoče. Ljudje smo nagnjeni k uboganju 

avtoritete ne glede na naravo dejanja in očitkov vesti. 

S tem se vsaj malo približamo razumevanju grozot, ki 

so se zgodile znotraj holokavsta. Zaradi izgradnje 

razumevanja drugih zornih kotov znotraj iste zgodbe 

se bolj približamo oblikovanju kritičnega mišljenja. 

Kritično mišljenje tukaj igra veliko vlogo 

poglobljenega razumevanja in v nikakršnem primeru 

odobravanja. (Curk, 2011; str.12) 

 

 

 

 

 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Oblikovanje, vzpodbujanje kritičnega mišljenja je nujno za oblikovanje osebnosti naslednjih 

generacij. Sestava le-tega znotraj družboslovnih znanosti pa predstavlja velik izziv, saj 

ponavadi smiselnost zgodovine pri otrocih dosežemo predvsem v povezavi s sedanjostjo. 

Verjamem, da je zgoraj opisan primer dober, saj je pri dijakih dosegel svoj namen. Dijaki so 

začutili mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta (27. 1.) iz drugačnega zornega kota. Bili 

so osupli, aktivno so se v debate vključili tudi tisti dijaki, ki so ponavadi bolj zadržani. Dijaki 

so pokazali veliko več razumevanja in logičnih povezav, ki se niso pokazale znotraj 

tradicionalnega podajanja snovi.  

 

Povezave med preteklostjo in sedanjostjo so nujne, saj lahko brez njih dopustimo, da se 

negativni dogodki ponovijo. Oblikovanje kritičnega mišljenja pa nam na poti povezav 

Slika 1 : Milgramov eksperiment 

 

Vir: 

https://upload.wikimedia.org/wi

kipedia/commons/thumb/0/0f/Mi

lgram_Experiment_v2.png/200p

x-Milgram_Experiment_v2.png 

(7. 6. 2017) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Milgram_Experiment_v2.png/200px-Milgram_Experiment_v2.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Milgram_Experiment_v2.png/200px-Milgram_Experiment_v2.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Milgram_Experiment_v2.png/200px-Milgram_Experiment_v2.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Milgram_Experiment_v2.png/200px-Milgram_Experiment_v2.png
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sedanjosti z zgodovino predstavlja izziv in hkrati osmisli dogodke v sedanjosti kot tudi v 

preteklosti.  
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Povzetek 

Inovativni razredni projekti so del projekta »Popestrimo šolo 2017–2021«, ki ga financira 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropskimi socialnimi skladi. 

Namen projekta je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij, kjer se spodbujajo možnosti za 

krepitev ključnih kompetenc. V okviru tega projekta se bo na Gimnaziji in veterinarski šoli 

odvijalo več projektov. Inovativni razredni projekti so dejavnosti, ki niso del rednega 

izobraževalnega programa, njihov namen pa je, da si dijaki ob začetku šolskega leta izberejo 

temo svojega projekta, ki jo razvijajo in spoznavajo z različnih vidikov. Dijaki si denimo 

izberejo temo vrstniško nasilje in jo spoznavajo z različnih vidikov: literarnega vidika, 

sociološkega vidika, psihološkega vidika, zgodovinsko ozadje literarnega dela ipd. Cilji 

razrednega projekta so, da dijaki razvijajo socialne spretnosti, kritično mišljenje, bralno 

pismenost in so pri vseh aktivnostih aktivni. Naloga učitelja (multiplikatorja) je, da jih pri 

dejavnostih usmerja, jim svetuje pri izbiri in organizaciji in skrbi za nemoten potek dela. V 

članku bo predstavljen primer Inovativnega razrednega projekta.  

Ključne besede: inovativno učno okolje, ključne kompetence, vloga učitelja 

 

Abstract 

Innovative classroom projects are a part of the project “Popestrimo šolo 2017-2021”, which 

is funded by the Ministry of Education, Science and Sport in cooperation with the European 

Social Fund. The purpose of the project is to contribute to the development of innovative 

learning environment, where opportunities for the bolstering of key competencies are 

encouraged. These innovative classroom projects are not part of the regular educational 

programs and their aim is for students to experience their own chosen topic from different 

points of view. At the beginning of the school year, students choose their own topic, for example 

peer violence, and look at its various interpretations: literary, sociological, psychological, etc. 

The intent behind these classroom projects is for students to develop social skills, critical 

thinking, and literacy and for them to be active in all activities. The teacher is tasked with 

directing the students, advising on their selection and organisation, and ensuring an 

uninterrupted workflow. This article will illustrate an example of innovative classroom project. 

Keywords: innovative learning environment, key competencies, role of the teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

561 

 

 

1 PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 2017–2021  
 

 

Projekt Popestrimo šolo 2017–2021 financirata Republika Slovenija (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport) ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je 

namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah, s poudarkom na 

specifičnem cilju »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji 

za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.« (Javni razpis za izbor operacij 

»Popestrimo šolo 2017–2021«). 

 

1.1 NAMEN PROJEKTA 

 

Glavni namen projekta je razvoj inovativnih učnih okolij, s katerimi se podpirajo možnosti za 

krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje. Projekt omogoča izvajanje 

neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki pa niso del rednega izobraževalnega 

programa. Strokovni delavec, ki dela z dijaki, je zaposlen na delovnem mestu multiplikatorja, 

njegova naloga pa je, da se v obliki individualnih in skupinskih vzgojno-izobraževalnih 

aktivnosti posveča individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim dijakov. 

Poudarek pa je na spodbujanju bralne pismenosti, dvigu jezikovnih in socialnih kompetenc, 

kompetencah učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, 

raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabi pametne 

tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Naloga 

multiplikatorja pa je tudi, da skrbi za izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev. S tem 

naj bi se dvignile splošne kompetence dijakov, njihova učna uspešnost in možnosti za boljšo 

socialno vključenost. Vse skupaj prispeva k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v 

osnovni in srednji šoli. (Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021«). 

 

1.2 POPESTRIMO ŠOLO 2017–2021 NA BIC LJUBLJANA 

 

Na BIC Ljubljana se v zadnjem desetletju kaže, da imajo dijaki vse več težav s komunikacijo. 

Težko jim je govoriti o sebi in svojih občutjih, poleg tega pa na različnih področjih težko 

zavzamejo argumentirano stališče. Poleg tega jim želimo pokazati, da je timsko delo sicer res 

izziv, lahko pa je tudi prednost, saj lahko s skupinskimi projekti odkrivajo svoja močna in šibka 

področja in poskušajo slednja izboljšati. Z različnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru 

projekta Popestrimo šolo, v vzgojno-izobraževalno dejavnost vključujemo prožne oblike 

učenja, in sicer na način, s katerim bodo učitelji razmišljali tako o dijakih kot tudi o svojih učnih 

in bralnih strategijah.  

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega projekta, so:  
- Inovativni razredni projekti za razvijanje ključnih in drugih kompetenc.18  

- Mapa učnih dosežkov: namen dejavnosti je razvijanje ključnih kompetenc in kvalifikacij. Dijaki 

skozi celotno šolsko leto v mapo učnih dosežkov vpisujejo aktivnosti, ki so jim pripomogle k 

novim znanjem in spretnostim. K vsaki dejavnosti pa zapišejo refleksijo, predstavijo svoje 

dosežke, izpostavijo razvoj posamezne kompetence in razmislek o pridobljenih znanjih in 

osebnem napredku.  

- Projektno delo in razvijanje kompetence načrtovanja kariere: dejavnost je namenjena višjim 

letnikom, ki v projektnem delu s samostojnim delom rešujejo izbrani problem z 

interdisciplinarnim pristopom. Pri delu jim pomagata šolski mentor in zunanji mentor 

                                                 
18 Dejavnost je podrobneje predstavljena v drugem poglavju.  
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(strokovnjak z zunanje institucije, npr.: Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

v Ljubljani in Medicinska fakulteta, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo). Dijaki 

s projektnim delom spoznavajo svoje izobraževalne in poklicne interese, krepijo kompetence s 

področja podjetništva in podjetnosti, zaradi dela v timu pa razvijajo tudi veščine timskega dela 

in problemskega učenja.  

- Priprava na različna tekmovanja, raziskovalno in problemsko učenje: dijake vseh letnikov se 

spodbuja k udeležbi na različnih multidisciplinarnih tekmovanjih (predvsem tistih, ki 

spodbujajo trajnostni razvoj). Nadarjeni dijaki s tem odkrivajo svoje interese in talente, 

dvigujejo inovativnost in ustvarjalnost, dijaki s primanjkljaji na določenih področjih pa krepijo 

svoja močna področja, dvigujejo samozavest, lažje premagujejo ovire.  

- Razvijanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: dijaki prostovoljno organizirajo 

proslave ob slovenskih državnih praznikih, z delavnicami, ki potekajo skozi celotno šolsko leto, 

pa razvijajo sposobnost izražanja in interpretacije svojih misli in idej v maternem jeziku. Z 

dejavnostmi se učijo samostojnega in odgovornega organiziranja in načrtovanja ter opravljanja 

delovnih nalog. Poleg tega pa krepijo svojo kulturno, domovinsko in državljansko zavest.  

- Spodbujanje bralne pismenosti – branje skozi kurikulum: dejavnosti so namenjene dijakom 3. 

letnikov. Dijaki in učitelji, ki učijo posamezen oddelek, preberejo sodobno leposlovno delo, ki 

ga obravnavajo pri različnih premetih – s tem se krepijo različne bralne strategije (diagonalno 

branje, intenzivno ukvarjanje z besedilom). Dijake se usmerja k najvišji ravni bralne pismenosti, 

saj ovrednotijo literarno delo, širijo svoje obzorje, povezujejo znanja, pridobljena pri različnih 

predmetih, in pridobijo celovit pogled na določen problem.  
 

2 INOVATIVNI RAZREDNI PROJEKTI ZA RAZVIJANJE KLJUČNIH 

IN DRUGIH KOMPETENC 
 

 

Dejavnosti so namenjene dijakom prvih in drugih letnikov, ki si ob začetku šolskega leta 

izberejo razredni projekt, kjer si izberejo področje osebnega/družbenega življenja, s katerim se 

bodo ukvarjali skozi celotno leto (npr. zdrava prehrana, medvrstniško nasilje, odnosi v družini, 

samopodoba, identifikacija, problemi odraščanja, zlorabe, manipulacija …). Namen dejavnosti 

je, da dijaki sami prevzamejo odgovornost za (samo)izobraževanje, saj sami ugotovijo, katera 

znanja potrebujejo pri doseganju ciljev in kdo jim lahko pri tem pomaga. Soočajo se z lastnimi 

potrebami in interesi ter potrebami drugih. Dijaki imajo pri tej dejavnosti aktivno vlogo, 

razrednik in multiplikator pa sta mentorja.  

 

2.1 POTEK DEJAVNOSTI 

 

Na začetku šolskega leta multiplikator v okviru ene od prvih razrednih ur v prvih in drugih 

letnikih izvede anketo, s pomočjo katere se določi tema razrednega projekta. Po analizirani 

anketi multiplikator dijakom predstavi rezultate ankete in razred se odloči za eno izmed tem, ki 

jih multiplikator predlaga. Z usklajevanjem mnenj o izbiri razredne teme se dijaki učijo 

kulturnega dialoga in pridobivajo socialne spretnosti. Ker gre za razredni projekt, kjer se dijaki 

učijo tudi timskega dela, jim multiplikator predstavi vloge v timskem delu19, dijaki pa si 

razdelijo vloge. Njihova naloga je tudi, da sami izdelajo časovnico dejavnosti (za sedem 

razrednih ur določijo posamezne dejavnosti in roke ter naloge, ki jih mora vsak posameznik 

opraviti, postavijo si cilje – vsak zase in skupne za cel razred). Namen takšnega skupinskega 

                                                 
19 Timske vloge so povzete po Blebinu, predstavljene so v poglavju 2.2.  



 

563 

 

 

dela je, da si dijaki timske vloge razdelijo glede na to, kako uspešni so – uspešnejši dijaki 

pomagajo dijakom s primanjkljaji. Zatem dijaki s pomočjo multiplikatorja izberejo sodobno 

leposlovno delo s tematiko, ki so si jo izbrali, ga preberejo in poskušajo osvetliti z različnih 

zornih kotov (poiščejo ključne probleme, prepoznavajo zgodovinska dejstva, geografske 

značilnosti, sociološke in psihološke vidike), saj s temi dejavnostmi krepijo kritično mišljenje, 

postajajo kritični bralci, ki znajo aktualizirati posamezne probleme. Dijaki pri tem projektu 

sami ugotavljajo, katera znanja potrebujejo, da bi dosegli cilje, ki so si jih na začetku leta zadali, 

in kdo bi jim lahko pri tem pomagal. S pomočjo multiplikatorja navežejo stik s strokovnjaki in 

institucijami za določeno področje, spoznavajo pa tudi različna poklicna in izobraževalna 

področja. Na koncu projekta dijaki pripravijo predstavitev (v obliki prezentacije, filma, plakata 

ali v kakšni drugi inovativni obliki), s katero dijakom drugih oddelkov predstavijo, kaj so počeli 

in (še pomembneje) kaj so s tem projektom pridobili. S tem jih spodbudimo h kritičnemu 

mišljenju in zavedanju ključnih kompetenc.  

 

2.2 TIMSKE VLOGE PO BELBINU 

 

Na BIC Ljubljana je bilo v zadnjih nekaj letih ugotovljeno, da dijaki vse težje delujejo v timu, 

kar pa je v nasprotju s sodobnim načinom delovanja družbe na različnih področjih. Potreba po 

timski organiziranosti izhaja iz spoznanja, da so naloge in problemi, s katerimi se srečuje 

sodobna družba na vseh področjih delovanja, vse bolj kompleksni, zaradi česar imajo 

posamezniki manj možnosti, da bi posamično izvrševali celovite naloge in reševali probleme. 

Zaradi večje učinkovitosti se povezujejo v najrazličnejše delovne skupine oziroma time 

(Ivanko, 2004: str. 192). Z dejavnostmi v tem projektu želimo dijake spodbuditi, da se naučijo 

timskega delovanja in organiziranosti ter sami spoznajo prednosti timskega dela.  

Ker se zavedamo, da je razredna skupnost velik tim, multiplikator dijakom predstavi vloge v 

timu po Belbinu (tabela 1) in jim na ta način pomaga, da si razdelijo vloge in naloge za izpeljavo 

razrednega projekta. Pri tem se zavedamo, da bo več dijakov imelo enako vlogo, njihova naloga 

pa je, da si znotraj posamezne vloge razdelijo naloge glede na cilje, ki si jih zastavijo. S tem 

dosežemo, da se vsak dijak ukvarja s tistim, kar ga najbolj zanima, s skupnimi močmi pa jim 

uspe doseči vse zastavljene cilje.  

 
Tabela 1: Vloge v timu po Belbinu (Belbin, 2015: 9–13) 

vloga v timu opis dela v timu lastnosti člana v timu 

inovator (ang. plant, 

inovator) 

daje nove ideje in predloge, rešuje 

probleme 

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, zaprtost, 

dojemljivost za kritiko in pohvalo, 

samostojnost 

raziskovalec virov 

(ang. resource 

investigator) 

odkriva in raziskuje možnosti, navezuje 

stike, se pogaja, nadgrajuje ideje drugih 

odprtost, radovednost, komunikativnost, 

sproščenost, vitalnost 

koordinator (ang. co-

ordinator) 

vodi delo tima, pojasnjuje skupne cilje 

spodbuja druge k delu in določanju, 

neguje enakovrednost 

samozavest, zrelost, zaupanje, 

razgledanost, ugled 

spodbujevalec (ang. 

shaper) 

izvaja pritisk, išče načine za 

premagovanje ovir, uživa v reševanju 

sporov, izvaja neprijetne ukrepe 

dinamičnost, družabnost, motiviranost, 

učinkovitost, želja po uspehu, 

razdražljivost 

ocenjevalec (ang. 

monitor evaluator) 

opazi vse možnosti, natančno premisli in 

presoja, ne zmore motivirati drugih 

resnost, sistematičnost, preudarnost, 

bistrost, kritičnost 

timski delavec (ang. 

tim worker) 

posluša, usmerja, preprečuje 

nesporazume, spodbuja sodelovanje, 

poživlja timsko zavest, slabo prenaša 

pritisk in neposredno soočenje 

družabnost, občutljivost, nežnost, 

dojemljivost, prilagodljivost, 

priljubljenost, neodločenost 
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izvajalec (ang. 

implementer) 

deluje zelo praktično, udejanja misli in 

ideje, sistematično rešuje probleme in 

raznovrstne naloge 

samodiscipliniranost, zanesljivost, 

organiziranost, sistematičnost, 

učinkovitost, prizadevnost 

dovršitelj (ang. 

completer-finisher) 

opravi vse podrobnosti, pozoren je na 

napake, na manjkajoče ali izpuščene 

stvari, ima visoka merila 

skrbnost, vestnost, pravočasnost, 

vzdržljivost, nepopustljivost 

strokovnjak (ang. 

specialist) 

daje pobudo, posreduje strokovno znanje 

in posebne spretnosti, sledi visokim 

strokovnim normam 

usmerjenost k cilju, predanost, ponos, 

strokovnost, specializiranost 

 

2.3 PRIMER INOVATIVNEGA RAZREDNEGA PROJEKTA S TEMO 

MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

 

V nadaljevanju bo predstavljen primer Inovativnega razrednega projekta, kjer si dijaki kot temo 

izberejo medvrstniško nasilje. Multiplikator na podlagi izvedenih anket ugotovi, da dijake 

zanima tematika medvrstniško nasilje (zaradi različnih vzrokov: vpletenost v ta problem 

družbe, spremljanje te tematike v medijih). Po predstavitvi delitve vlog v timu po Belbinu se 

dijaki sami razporedijo v devet manjših skupin (vsaka skupina predstavlja eno vlogo v timu). 

Naslednja naloga je, da si dijaki sami postavijo svoje osebne cilje (npr. podrobneje spoznati 

problematiko medvrstniškega nasilja v Sloveniji in tujini, raziskati, zakaj do takšnih problemov 

prihaja, kakšen odnos imajo do tega problema mladi in kakšen odnos imajo odrasli …). Na 

podlagi posameznih ciljev si vsaka skupina izbere dva cilja, s katerima se bo ukvarjala, tako pa 

razred kot enoten tim dobi več skupnih ciljev.  

Naslednja naloga vsake skupine je, da si določi naloge, ki jih bo opravila. Tako na primer 

skupina, ki ima vlogo raziskovalca virov, poišče čim več različnih strokovnih virov (domačih 

in tujih), kjer se pojavlja tematika medvrstniškega nasilja. Sami si določijo roke, do kdaj bodo 

raziskali to tematiko in svoje ugotovitve predstavili svojim sošolcem (članom drugih skupin). 

S svojimi ugotovitvami bodo denimo pomagali skupini izvajalcev, ki bo na podlagi teh 

ugotovitev poskušala najti možnosti za preprečitev tovrstnega problema. Multiplikator bo 

dijake spodbujal, da bodo navezali stike z različnimi strokovnjaki in institucijami, se srečali z 

različnimi profili strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo s takšno tematiko: 
- Policija – kriminalisti, ki se ukvarjajo s to problematiko, bi pomagali z informacijami o 

razširjenosti tega problema, s predlogi, kako ravnati, če si žrtev ali priča takšnega ravnanja … 

- Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta – strokovnjaki, ki se ukvarjajo s to tematiko, bi 

pomagali pri strokovnem znanju (zakaj do tega prihaja, kdo so glavni akterji …),  

- različni mediji – pojasnili bi, kako pristopajo do takšne tematike, kako jo sprejme javnost …, 

- psihologi, psihiatri – razložili bi, kako se žrtve največkrat odzivajo in kakšni so napadalci … 

  

Ena izmed nalog je tudi, da dijaki poiščejo sodobno leposlovno delo s tematiko medvrstniškega 

nasilja. Takšno delo je denimo roman Črn dan v Blackrocku, irskega pisatelja Kevina Powerja. 

V romanu trije pijani mladeniči, katoliški študentje višjega srednjega razreda, do smrti 

pretepejo svojega vrstnika. O vzrokih za smrt se sprašuje skrivnostni pripovedovalec, od 

poglavja do poglavja pa se razkrivajo podrobnosti tragičnega dogodka, ki je usodno zaznamoval 

življenja mladih storilcev, njihovih družin in družbenega okolja. Na podlagi prebranega romana 

se dijake usmeri v poglobljeno branje, kar pomeni, da delo literarno zvrstno opredelijo, 

izpostavijo posamezne motive, ki so problemsko obarvani (sodobna irska družba – njene 

značilnosti in podobnosti ter razlike s sodobno slovensko družbo, odnos med revnimi in 

bogatimi (tistimi, ki imajo veze, in tistimi, ki jih nimajo), družinski odnosi, mladostništvo, 

povezanost medvrstniškega nasilja in pijančevanja, samokontrola, občutek krivde …)  

 



 

565 

 

 

Namen je, da dijaki spoznavajo, da se lahko podobna zgodba v času, ko mladina ob 

prezaposlenih starših in materialnem udobju zgublja notranji etični kompas, zgodi kjerkoli. 

Ugotavljajo, ali je s problemom povezana tudi zgodovinska in geografska značilnost ter kako 

se to kaže v besedilu.  

S takšnim projektom dijake spodbujamo k širšemu pristopu k posameznemu problemu, k učenju 

organizacije, timskega dela, razvijanju sposobnosti kritičnega branja, hkrati pa sami dijaki 

določajo, o čem se bodo učili in kako bodo potekale dejavnosti. Ne samo, da se srečujejo z 

aktualnimi problemi, posredno pridobivajo izkušnje, ki so pomembne za trajnostni razvoj 

posameznika. Pomembno pa je tudi, da se ob zaključku projekta zavedajo, kakšne kompetence 

so ob tem dobili.  
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Povzetek 

Članek se ukvarja s položajem dijakov in staršev v družbi tveganja. V članku je prikazano, kako 

se na BIC Ljubljana s pomočjo delavnic poskuša pomagati staršem naših dijakov pri 

obvladovanju težav v družinskih odnosih in pri vzgoji njihovih pubertetnikov. S tem omogočimo 

dijakom bolj vzpodbudno okolje tudi doma. Zato s sodelavko organizirava delavnice, kjer lahko 

starši spregovorijo o svojih težavah. Na delavnicah imajo možnost govorjenja in možnost, da 

so brez obsojanja slišani. Delavnice so tematsko usmerjene in zajemajo naslednja področja: 

načela dobrega komuniciranja, razumevanje in reševanje konfliktov, razumevanje, delovanje 

in obvladovanje čustev.  

Ključne besede: starši, dijaki, delavnice, komuniciranje, konflikt, čustva 

 

Abstract 

This article looks into how parents deal with the current situation in our society. It is about the 

help we offer our students' parents in order for them to cope with domestic situations involving 

teenagers and how to manage problems. That way we provide students with a more 

encouraging home environment. Together with my colleague we organize workshops, where 

parents can talk about their problems and are given a chance to be heard without being judged. 

Workshops are thematically oriented and deal with the principles of good communication as 

well as understanding and solving conflicts and understanding and managing emotions.  

Keywords: parents, students, workshops, communication, conflict, emotions 
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1 UVOD IN TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

 

Družbene spremembe so privedle do vse bolj svobodne izbire v posameznikovem življenju. S 

tem so tradicionalne oblike družbenega življenja kot razred, družbeni status, spolne vloge itn. 

izgubile svoje mesto in niso več dane posamezniku vnaprej kot nekoč, zato Beck (2001) vpelje 

izraz družba tveganja. 

 

Družba tveganja na eni strani pomeni potrebo po kompetencah, znanjih in spretnostih, na drugi 

pa zmanjšanje ali celo zapiranje možnosti vključevanja oz. vstopanja v družbo (Ule, 2000). 

Hkrati pa se v družbi tveganja spremembe na področju dela spreminjajo in posledice niso 

predvidljive niti za posameznika niti za državo in politiko (Zorc Maver, 2007). 

 

Spremembe v družbi tveganja se kažejo predvsem v večji mobilnosti, negotovosti, migracijah, 

večjih pritiskih, mešanju kultur, vse večjem številu prebivalstva, vse daljši odsotnosti ljudi od 

doma. Zato se pojavljajo vedno nove oblike skupnosti (npr. virtualne skupnosti), ki so bolj 

odprte in manj vezane na geografske oziroma prostorske dejavnike. Bivanjske skupnosti 

(soseske) so izgubile vlogo primarne skupnosti, kjer bi se vsi poznali in skrbeli drug za drugega. 

Največkrat gre za zelo šibke socialne vezi, brez globljih stikov in poznanstev. Za veliko naselij 

bi lahko rekli, da so le spalna. Ta mobilnost in nevezanost skupnosti na prostor pa prestavlja 

dodaten destabilizacijski faktor v vse bolj negotovem svetu (Jeriček, 2007). 

 

Današnjemu človeku, ki lahko izbira, ne vzbuja tesnoba samo mnoštvo možnosti, temveč tudi 

strah pred izgubo. Ko sprejmemo tveganje, po navadi polagamo večjo težo na tisto, kar 

utegnemo izgubiti, kot na tisto, kar lahko pridobimo. Velike življenjske odločitve ne ustvarjajo 

samo alternativnih prihodnosti, temveč na novo interpretirajo našo preteklost. Zato odločitev, 

kjer je v igri več kot zgolj takojšnji izid, prestavlja tistemu, ki se odloča, najbolj mučno dilemo. 

Tesnobne občutke nam poraja prav dejstvo, da ima lahko navidezno skrajno nepomembna 

izbira silovite posledice, saj izbiramo med dvema zelo podobnima potema (Salecl, 2011). 

 

Kuharjeva (2011) govori, da je organizacija življenjskega poteka močno odvisna od družbenih 

institucionalnih ureditev in od kulturnih dejavnikov, ki oblikujejo delitev življenjskega poteka 

v posamezne faze, ter od normativnih pričakovanj, ki so povezana z omenjenima dejavnikoma. 

Ker je toliko možnosti med katerimi lahko izbiramo, in ker nas odgovornost za napačno izbiro 

navdaja s tolikšno tesnobo, se zdi, kot da nas vztrajanje v neodločnosti ščiti pred možnim 

obžalovanjem in razočaranjem, ki jima lahko botruje odločitev (Salecl, 2011). 

 

Postavilo se je vprašanje, kako lahko šola pomaga dijakom in staršem, da se spopadejo z izzivi, 

ki jih predstavlja družba tveganja in kako lahko starši ponudijo svojim otrokom boljše pogoje 

za soočanje s sedanjim svetom in z vstopom na trg delovne sile. Kajti Ferrucci (2013) razlaga, 

da je tipičen profil mlade osebe, ki tvega, nejasna identiteta, ločenost od družine, šibka 

povezanost s skupnostjo, občutek nemoči in neizpolnjena potreba po pripadnosti. Navaja, da v 

primeru odraščanja, ne da bi bil vključen v družino, šolo ali skupnost, v kateri živi, bo 

mladostnik čutil potrebo, da je pomemben drugim človeškim bitjem, ki jih prepoznava kot sebi 

podobne in ki njega prepoznavajo kot sebi podobnega. Ta pot pa vodi v kult in težko je najti 

pot iz njega. 
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2 DELAVNICA ZA STARŠE 
 

 

Roel in Sonja Bouwkamp (2014, str. 41) pravita: »Nihče od nas ni obsojen ostati tak, kakršni 

smo postali. Take, kakršni smo, so nas oblikovale izkušnje. Obstaja pa še moč novih in boljših 

izkušenj, ki nam lahko pomagajo postati to, kar bi lahko bili. Vsi lahko postanemo taki, kakršni 

bi radi bili, četudi tega pogosto ne zmoremo z lastnimi močmi. In prav tu se začne naloga 

učinkovitih procesov podpore in pomoči.«  

 

Zaradi vsega tega smo se na našem zavodu v okviru aktiva svetovalne službe odločili, da 

poskušamo pomagati staršem pri nudenju boljše podpore njihovim otrokom, ki so tudi naši 

dijaki. Pri tem smo poskušali slediti smernicam socialne pedagogike, kjer Zorc Maverjeva 

(2006) pravi, da mora biti naše delovanje usmerjeno na obvladovanje in premagovanje 

življenjskih problemov posameznika v celostnem življenjskem kontekstu. Naša naloga mora 

biti torej kritičen pregled in razumevanje vsakdana ne samo dijakov ampak tudi staršev, cilj 

naših intervencij pa zaščita in podpora pri oblikovanju za njih bolj zadovoljivega vsakdana. 

Zavedati se moramo, da tako kot pravi Carriere (2014), je nesporno, da se je nivo znanja, za 

tiste, ki si ga želijo, dvignil in se je veliko vrat odprlo. A še vedno je res, da uživajo otroci iz 

privilegiranih družin, tako danes kot včeraj, vse od rojstva različne dragocene prednosti: imajo 

varno deželo, že od otroštva preprosto živijo v družinski klimi, ki je prepojena s splošno kulturo 

(v dobrih družinah še kot zarodki, pred rojstvom, poslušajo Beethovna, Mozarta…), imajo 

dostop do najboljših šol, po tihem že zgodaj sodelujejo v več vplivnih mrežah in drugo. 

V aktivu smo si zamislili, da bi staršem ponudili cikel delavnic za starše, kjer bi obravnavali 

različne teme in na ta način staršem ponudili pomoč pri oblikovanju njihovega vsakdana. 

 

2.1 OBLIKOVANJE SKUPINE 
 

Prvo leto smo izbrali tri razrede dijakov iz našega zavoda, staršem na roditeljskem sestanku 

predstavili delavnice in jim izročili pisno vabilo in prijavnico za udeležbo. Ponudili smo štiri 

delavnice na naslednje teme: komuniciranje, odnosi v družini, JAZ sporočila in čustva ter tema 

po njihovi izbiri. Prijavilo se je 12 staršev z obeh šol.  

 

Drugo leto smo se odločili, da že v naprej postavimo termine in sicer vsak drugi torek v mesecu 

ob isti uri. Tokrat smo izbrali 16 razredov dijakov iz našega zavoda in poslali povabilo staršem 

po elektronski pošti. Ponudili smo enake delavnice kot prvo leto. Odločili smo se da bomo 

tokrat poskusili brez prijav. 

 

2.2 IZVAJANJE DELAVNIC 
 

Vsaka delavnica je trajala dve polni uri. Skozi delavnice smo poskušali s pomočjo različnih iger 

in predstavitev vzpostaviti občutek povezanosti, varnosti in zaupnosti. Zavedali smo se, da si 

brez tega udeleženci delavnice ne bodo upali pokazati svoje ranljive plati, ker bi, kot pravi 

Ferrucci (2013), lahko trpeli, bili prizadeti, zasmehovani ali izkoriščani. Zato je ljudje 

praviloma ne izražamo. Če pa bi se dotaknili tega nežnega jedra in se odprli, bi tako poživili 

vsa čustva in se odprli neštetim možnostim za spremembo. Prvo leto je bilo to seveda lažje, saj 

smo imeli zaprto skupino in so se starši na naslednjih srečanjih že poznali. Pri odprti skupini pa 

so se vsakokrat pojavili tudi kakšni novi obrazi, zato smo na začetku vsake delavnice poskušali 

vzpostaviti občutek povezanosti in varnosti.  
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2.2.1 Teme delavnic 
 

Vsakokrat smo poskušali slediti željam in potrebam staršev. Zato so se posamezne teme 

prepletale in ponavljale skozi več srečanj. Starše smo poskušali senzibilizirati za bolj učinkovito 

komuniciranje. Predstavili smo jim zakonitosti komuniciranja, ki jih je opredelil Paul 

Watzlawick. Skupaj smo pogledali, kje delamo najpogosteje napake in skupaj smo iskali rešitve 

in najboljše možnosti. Poskusili smo s pomočjo različnih vaj ozavestiti naše besedno in 

nebesedno sporočanje. Posebno pozornost smo namenili tudi poslušanju, saj je poslušanje 

čudovita umetnost (Ferrucci, 2013), ki govornika obnavlja in spodbuja. Govorec je pomirjen, 

ker nekdo posluša, ne da bi hotel zgrabiti za mikrofon, ne da bi želel spodbijati, kar je bilo 

rečeno, povedati kaj pametnejšega ali spremeniti temo. Pri resničnem poslušanju slišimo tudi 

tisto, kar ni bilo jasno izrečeno. Skozi srečanja smo poskušali odkriti načine, kako se z najstniki 

pogovarjati o temah, ki so praviloma tabu: spolnost, droge itn. Kako se pri takšnem pogovoru 

izogniti napakam kot je moraliziranje in obsojanje.  

 

Skupaj z udeleženci smo poskušali ozavestiti svoje vedenje in kritično pogledati na medsebojne 

odnose v lastni družini z različnih zornih kotov. Pri tem nam je bila v pomoč Glasserjeva teorija. 

Starši so poskušali razumeti vedenje svojega najstnika, in s tem poskrbeti za dobro osnovo, da 

jim bodo njihovi najstniki v primeru težav zaupali. Zavedali smo se, da so mnogi dijaki tipični 

pubertetniki, kar je za starše in otroke težavno obdobje. Starši so spoznali, da v tem niso sami 

in da se s podobnimi težavami srečujejo tudi ostali starši. 

 

Staršem smo predstavili metodo jaz sporočil za razreševanje konfliktnih situacij. Seveda je prvi 

korak pri reševanju konfliktov, da poskušamo prepoznati različne zorne kote vpletenih ljudi. 

Za lažje prepoznavanje naših potreb in želja, smo poskušali ne samo prepoznati naša čustva, 

ampak tudi njihovo delovanje in njihov vpliv na naše razmišljanje in odzivanje. Starši so sami 

predstavljali svoje konfliktne situacije in skupaj smo poskušali odkriti primernejši in bolj 

učinkovit pristop za razrešitev konflikta. 

 

3 EVALVACIJA IN ZAKLJUČEK 
 

 

Vsi starši so večkrat izjavili, da je takšno druženje, kjer si lahko izmenjajo izkušnje in se 

pogovorijo o problemih, zelo koristno in dragoceno. Prvo leto so predlagali, da povabimo še 

druge starše, ker so izrazito zadovoljni z načinom dela in druženjem. Marsikateri starš je ob 

zaključku posameznega srečanja povedal, da se že veseli snidenja na naslednji delavnici, da bi 

bile lahko delavnice daljše in da bi jih moralo biti več. Prav tako smo izvajalci sami opazili, da 

se staršem ni mudilo domov, da niso pogledovali na uro. Da so po zaključku želeli spregovoriti 

še kakšno besedo z nami ali z ostalimi starši. Prav tako smo opazili, da so se starši povezali 

med seboj, da so po delavnici še vedno veselo klepetali med seboj na dvorišču šole.  

 

Ko smo prvo leto začeli z delavnicami, smo se izvajalci bali neuspeha. V bistvu nismo vedeli, 

kaj lahko pričakujemo. Hitro pa smo ugotovili, da si starši želijo govoriti, želijo biti slišani, 

želijo se pogovarjati, predstaviti svoje izkušnje, preveriti, kako se drugi starši spopadajo z 

idejami najstnikov in pubertetnikov. Da v tej naši družbi tveganja enostavno primanjkuje 

sodelovanja, izmenjave mnenj in izkušenj med starši in šolo.  

 

Prvo leto, ko smo imeli zaprto skupino, smo imeli velike težave, da uskladimo termin, da bi bili 

lahko vsi prisotni. Ni nam vedno uspelo. Drugo leto pa nikoli nismo vedeli, koliko staršev bo 
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prišlo, tako se je na delavnicah gibalo število udeležencev med 6 in 20. Pri večjem številu 

udeležencev je bilo težje poskrbeti, da je lahko vsak povedal svoja razmišljanja, svoje občutke 

in strahove ter da hkrati nismo presegli dveh ur, ki so bile namenjene za delavnico. Poskušali 

smo se držati navodil Ferruccija (2013), ki pravi, da je pozornost in prijazna beseda v težkem 

trenutku tisto, kar verjetno vsak od nas potrebuje na življenjski poti, da lahko naredi naslednji 

korak naprej. To pa dosežemo najpogosteje s preprostim pogovorom, s poslušanjem, da 

pokažemo, da sogovornika cenimo in da nas skrbi zanj. Besede so same po sebi nekoristne; 

toda učinek, ki ga lahko imajo, je ravno nasproten nekoristnosti (Shah, 2010). 

 

Odločili smo se da, bomo z delavnicami nadaljevali. Skozi samo izvajanje delavnic smo se 

prepričali, da imamo svetovalni delavci veliko znanja, da lahko skupaj pokrijemo veliko 

področji in da lahko rešitve iščemo skupaj z našimi obiskovalci delavnic. Da ne potrebujemo 

vedno odgovore na vsa vprašanja in težave. Saj resničnost ne pozna naših načrtov in prinaša 

vedno nove izzive, s katerimi nas vznemirja (Ferrucci, 2013). Včasih je dovolj, da samo 

prisluhnemo ljudem in njihovim težavam. 

 

Vodilo pri vodenju delavnic v naslednjih srečanjih, nam bo misel Carriere (2014), ki pravi, da 

prenehajmo iskati smisel našega življenja: nima ga. Namesto iskanja smisla, kar je brezplodno, 

si prizadevajmo za življenje samo. Zamenjamo »zakaj živeti« s »kako živeti«. In o tem imamo 

veliko povedati, veliko lahko storimo.  
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Povzetek 

Namen članka je predstavitev primera dobre prakse medpredmetnega povezovanja teorije in 

prakse strokovnih modulov na področju živilstva na BIC Ljubljana, Živilski šoli. Opisani bodo 

načini izvajanja tovrstne oblike poučevanja v različnih izobraževalnih programih, 

predstavljene bodo vse prednosti medpredmetnega povezovanja, ki so se pokazale med 

izvajanjem teoretičnega in praktičnega pouka in kasneje vplivale tudi na rezultate preverjanja 

in ocenjevanja znanja. Na šoli se zavedamo, da je vseživljenjsko učenje bistvenega pomena za 

nadaljnjo uporabo pridobljenega znanja. Da bi pa naši dijaki to znanje s pridom uporabili tudi 

kasneje v svojem poklicu, se velikokrat poslužujemo medpredmetnega povezovanja teorije in 

prakse strokovnih modulov, ki poteka v šolskih delavnicah, laboratorijih in splošnih učilnicah. 

Učitelji menimo, da je pridobivanje znanja s konkretizacijo pojmov na praktičnih primerih 

veliko hitrejše in trajnejše, odziv dijakov pa je zelo pozitiven. Pri takšnem načinu poučevanja 

pa je bistvenega pomena vloga obeh učiteljev, saj so priprave na takšno učno uro vsekakor 

zahtevnejše. Ne nazadnje je namen članka tudi vzbuditi zanimanje udeležencev konference za 

tovrstno obliko poučevanja. 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, strokovni moduli, teoretični in praktični pouk, 

konkretizacija pojmov, vloga učitelja, rezultati preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

Abstract 

The article presents an example of good practice of cross-curricular integration of theory and 

practice when teaching professional modules in the field of food technology at BIC Ljubljana, 

School of Food Processing. The author describes ways of implementing this approach of 

teaching across several education programmes, and also presents the advantages of 

implementing the cross-curricular integration of theoretical and practical classes. The benefits 

of this approach also have an impact on examination results and assessment. We are aware 

that lifelong learning is essential for further use of the knowledge acquired at school. In order 

to encourage our students to apply knowledge to their profession, we often use the cross-

curricular integration of theory and practice when teaching professional modules. The classes 

normally take place in school workshops, laboratories, and classrooms. Teachers believe that 

illustrating theory with practical examples leads to faster and more lasting acquisition of 

knowledge; what is more, the students react positively to it. The role of the two teachers is 

essential in this approach, as lesson preparation demands extra effort. Finally, the aim of the 

article is also to stimulate conference participants to adopt the cross-curricular approach.  
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Keywords: cross-curricular integration, professional modules, theoretical and practical classes, 

illustrating theoretical concepts, the role of the teacher, examination results and assessment. 

 

1 UVOD 
 

 

V zadnjem času se učitelji v šolah poslužujemo različnih novih oblik poučevanja, saj želimo 

dijake čim bolj motivirati za samostojno delo, raziskovanje in analiziranje. Naš cilj je, da bi 

znali pridobljeno znanje povezovati in ga kasneje tudi praktično uporabiti v svojem poklicu. 

Vseživljenjsko učenje je namreč kvalitetnejša metoda za doseganje vseživljenjskega znanja. 

Medpredmetno povezovanje pa je le ena izmed sodobnih oblik poučevanja, ki vodijo k 

doseganju tega cilja, saj pouk močno obogati, popestri in nudi številne druge prednosti vsem 

udeležencem izobraževalnega procesa. Dijaki lažje povežejo obravnavane vsebine in jih 

dojamejo kot zaključeno celoto, iz katere potem lažje izluščijo bistvo. Vloga učiteljev, ki 

sodelujeta pri izvedbi tovrstne učne ure, je zelo pomembna. Timsko načrtovanje učne ure 

oziroma priprava je sicer zahtevnejša, dijaki pa so veliko bolj motivirani in ustvarjalni ter bolj 

aktivno sodelujejo. Na ta način tudi bolj učinkovito usvajajo nova znanja, jih smiselno 

povezujejo in nadgrajujejo v vsakodnevni rabi. Učitelji na Biotehniškem izobraževalnem centru 

Ljubljana, Živilski šoli, se zavedamo prednosti tovrstnega poučevanja, zato v zadnjem času 

timsko sodelujemo na različnih področjih. V prispevku bom opisala nekaj primerov 

medpredmetnega povezovanja med teoretičnim in praktičnim poukom strokovnih živilskih 

modulov srednjega poklicnega izobraževanja, programa slaščičar, omenila pa bom tudi nekaj 

primerov timskega sodelovanja z učitelji, ki poučujejo matematiko in informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo (IKT) v drugih programih.  

 

2 PRIMERI DOBRE PRAKSE 
 

 

V zadnjem času sem se v okviru strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev 

udeleževala različnih strokovnih seminarjev, kjer sem se srečevala z vsebinami 

vseživljenjskega učenja in posledično tudi medpredmetnega povezovanja. Tako sem se 

odločila, da bom to obliko poučevanja preizkusila tudi sama. Od takrat naprej izvajam 

medpredmetno povezovanje vsako šolsko leto v različnih izobraževalnih programih. 

 

2.1 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z MATEMATIKO 

 

Najprej sem začela v drugem letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja, programa 

pomočnik v biotehniki in oskrbi. Pri strokovnem modulu Izdelava pekovskih in slaščičarskih 

izdelkov med drugim obravnavamo tudi pojma upeka in izkoristek kruha. Porodila se mi je 

ideja, da bi izvedla medpredmetno povezovanje z matematiko. Z učiteljicama matematike, 

Katjo Pipan in Marjano Sedeljšak Basle, smo podrobno naredile načrt in pripravile učne liste.  

 

Timsko delo smo razširile na tri učne ure. Dijake je motivirala že prisotnost dveh učiteljev v 

razredu. Najprej sem razložila oba nova pojma. Pri razlagi sem uporabljala projekcijo, s 

pomočjo katere sem predstavila formulo za izračun obeh količin in oba pojma konkretizirala s 

pomočjo slikovnega gradiva surovine, polizdelka in končnega izdelka. Kolegici pa sta z dijaki 

s pomočjo tabele, ki so jo po navodilih izdelali samostojno, najprej ponovili pretvarjanje 

osnovnih merskih enot za maso, sledilo je delo z učnimi listi, najprej za računanje upeke, nato 

še izkoristka kruha. Na koncu vsake ure so dijaki za domačo nalogo dobili dodatne učne liste z 
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nalogami za reševanje. Zadnjo uro smo izvedle tudi evalvacijo. Dijaki so tako ugotovili, da je 

matematika uporabna tudi v praksi. 

 

2.2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z IKT 

 

Kolegica Alenka Matos, ki na naši šoli že vrsto let izvaja medpredmetno povezovanje IKT s 

strokovnimi moduli, me je povabila k sodelovanju. Dijaki 1. letnikov programov slaščičar, pek 

in mesar so pri njej med rednimi urami dobili navodila za izdelavo seminarske naloge v 

programu Word in predstavitev v programu Powerpoint. Izbrati so si morali temo, ki je zajemala 

strokovni predmet. Sama sem sodelovala pri slaščičarjih, ki jih poučujem modul Trajno pecivo. 

Vsakemu posebej sem dala navodila glede vsebine strokovnega dela seminarske naloge. Nato 

sva s kolegico izvedli medpredmetno povezovanje, v okviru katerega so imeli dijaki 

predstavitve. Vsaka od naju je ocenjevala svoj del, kolegica je ocenjevala nastop in pravila, ki 

so se jih dijaki učili pri IKT, jaz pa strokovni del. Tako so dijaki dobili oceni pri obeh predmetih. 

Nekateri so se izkazali na obeh področjih, nekateri bolj v strokovnem delu in obratno. Ker so 

slaščičarji razdeljeni v tri oddelke, sva namenili predstavitvam kar veliko ur, vendar to ni bila 

izguba časa, kajti zame je bila to neponovljiva pozitivna izkušnja. Podrobneje bo kolegica, ki 

je avtorica zgoraj omenjenega medpredmetnega povezovanja, predstavila svoje izkušnje v 

svojem prispevku. 

 

2.3 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE – SLADICE 

 

V nadaljevanju bom predstavila medpredmetno povezovanje v tretjem letniku programa 

slaščičar, ki sem ga kot učiteljica teoretičnega dela strokovnega modula Sladice izvajala skupaj 

s kolegicami, ki poučujejo praktični pouk v šolski slaščičarski delavnici.  

 

2.3.1 Porcijske sladice 

 

Učna ura je potekala v splošni učilnici zelo blizu slaščičarske delavnice. Najprej sva s kolegico 

Lidijo Jenko s pomočjo projekcije predstavili vrste porcijskih sladic – hladnih in toplih. Poleg 

standardnih vrst sva predstavili tudi porcijske sladice tujih dežel, npr. francoske, španske, finske 

ipd. Slednje je kolegica spoznala v okviru projekta Erasmus+, ko je bila z dijaki na 

izobraževanju oziroma izmenjavi v tujini. Z dijaki sva obdelali značilnosti tipičnih porcijskih 

sladic in njihovo izdelavo. Nato je kolegica na servirnem vozičku iz slaščičarske delavnice 

pripeljala različne surovine in polizdelke za izdelavo porcijskih sladic ter dekorativne krožnike. 

Sledila je demonstracija izdelave nekaj vrst porcijskih sladic in različnih tehnik dekoriranja, kar 

so dijaki z zanimanjem pozorno spremljali in poslušali razlago. Nato so v dvojicah sodelovali 

pri izdelavi samostojnih porcijskih sladic, najbolj pa so se razveselili degustacije. Dijakom sem 

razdelila tudi učne liste s slikovnim gradivom, ki so jih doma nalepili v zvezke. Sledilo je 

čiščenje in pospravljanje učilnice ter evalvacija. V oddelku ni bilo nikogar, ki mu učna ura ne 

bi bila všeč, prav vsi so pohvalili njeno izvedbo. 

 

Na ta način so lahko pridobljeno teoretično znanje istočasno uporabili v praksi, kar je vsekakor 

izboljšalo pomnjenje naučenega.  

 

2.3.2 Dekoracija v slaščičarstvu  

 

Avtorica ideje za izvedbo spodaj omenjene slaščičarske delavnice za starše tretjega letnika 

programa slaščičar je izključno kolegica Lidija Jenko iz šolske slaščičarske delavnice, zato bom 

to delavnico le na kratko omenila. Bila sem povabljena k sodelovanju in skupaj sva pripravili 
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načrt, vsaka za svoj del delavnice. Poleg staršev so sodelovali tudi dijaki. Po mojem uvodnem 

teoretičnem delu, v katerem sem predstavila različne tehnike dekoracije v slaščičarstvu, je sledil 

praktični del. Kolegica je podala navodila, staršem razdelila tudi gradivo z recepti in izvedla 

demonstracije. Dijaki so staršem pomagali pri izdelavi in dekoraciji sladic ter orientaciji v 

prostoru. Starši so tako spoznali način dela, ki ga kolegica izvaja z dijaki pri praktičnem pouku. 

Bili so navdušeni in so izjavili, da si želijo še več takih delavnic. Še posebno ponosni pa so bili 

dijaki, ki so staršem lahko pokazali svoje znanje. Tudi tokrat je kot zaključek sledila 

degustacija. 

 

2.4 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE – TRAJNO PECIVO 

 

2.4.1 Senzorično ocenjevanje trajnega peciva  

 

V prvem letniku programa slaščičar poleg ostalih vsebin obravnavamo tudi senzorično 

ocenjevanje trajnega peciva. Z namenom, da bi dijaki bolj razumeli in usvojili znanje, ki je 

potrebno pri tem, sem s kolegicami iz šolske slaščičarske delavnice, Tomislavo Hodak, Andrejo 

Perčič, Cecilijo Per in Lidijo Jenko, izvedla medpredmetno povezovanje teorije in prakse v vseh 

treh oddelkih. Dva oddelka sta imela učno uro v splošni učilnici, en oddelek pa v računalniški 

učilnici. Kot vedno je bil najprej na vrsti teoretični del. Dijaki so spoznali dejavnike, ki vplivajo 

na kakovost trajnega peciva, zunanje in notranje kriterije kakovosti, ki se ocenjujejo pri trajnem 

pecivu, in možne vzroke za napake. Seznanili so se s področji za okušanje na jeziku, s katerimi 

zaznavamo posamezne vrste okusov. S kolegicami, ki so iz šolske slaščičarske delavnice 

prinesle na pladnjih dve vrsti trajnega peciva, smo dijakom iz dveh oddelkov razdelile 

ocenjevalne liste in podale navodila za ocenjevanje kakovosti s točkovanjem. Vsak dijak je 

dobil kekse za degustiranje oziroma ocenjevanje kakovosti. Dijaki iz tretjega oddelka pa so s 

pomočjo računalnika v spletni učilnici poiskali ocenjevalni list in svoja opažanja ob 

ocenjevanju točkovali in zapisovali direktno vanj. Na koncu ocenjevalnega lista so zapisali tudi 

svoje ugotovitve oziroma komentarje. Kot vedno je sledila tudi evalvacija, ki je pokazala, da je 

medpredmetno povezovanje teorije in prakse strokovnih modulov zelo pozitivno. 

 

2.4.2 Dekoracija medenega peciva 

 

December je mesec, ko v naši šolski slaščičarski delavnici še bolj diši po pecivu kot ostale dni. 

To je čas, ko prevladuje vonj po cimetu in klinčkih, ki je značilen za medeno pecivo. To je čas 

bližajočih se praznikov, ki jih imamo vsi radi. Zato sva se s kolegico iz šolske slaščičarske 

delavnice Cecilijo Per odločili, da še bolj popestriva pouk in izvedeva medpredmetno 

povezovanje na temo dekoracije medenega peciva. Tudi tokrat sva to izvedli z enim oddelkom 

prvega letnika programa slaščičar. Seveda sva učno uro skrbno načrtovali in se nanjo tudi dobro 

pripravili. Po teoretičnem delu v učilnici, ki je sestavni del šolske slaščičarske delavnice, v 

katerem sem dijakom s pomočjo projekcije predstavila različne vrste in oblike medenega peciva 

in glazur ter različne vrste tehnik dekoracije, smo si najprej ogledali videoposnetek o izdelavi 

in dekoraciji lectarskega medenega peciva družine Perger iz Slovenj Gradca, kar je dijake še 

bolj motiviralo za nadaljnje delo. Nato smo se preselili v delavnico za praktični pouk. Tam je 

kolegica, ki uči praktični pouk, izvedla demonstracijo okraševanja z različnimi vrstami glazur 

in dijake opozorila na možne napake, ki bi z nekakovostno izvedbo okraševanja lahko nastale. 

Nato so se z okraševanjem preizkusili tudi dijaki. Zanimivo jih je bilo opazovati, nekaterim so 

se tresle roke, drugi so delali brez težav. Tisti bolj vešči so pomagali šibkejšim in na koncu so 

nastale prave mojstrovine. Za dekoracijo so uporabljali sladkorno, beljakovo in čokoladno 

glazuro. Z živilskimi barvami niso skoparili, zato so bili končni izdelki pisanih barv in še bolj 

mamljivi. Seveda pa je bilo treba počakati, da se glazure strdijo. Šele takrat so bili medenjaki 
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primerni za degustacijo. Tudi to medpredmetno povezovanje se je zaključilo z evalvacijo, 

katere rezultati so bili navdušujoči, saj pridobljeno teoretično znanje ni izzvenelo, kot bi v 

primeru, če dijaki le-tega ne bi takoj uporabili v praksi. Tokrat sem se odločila, da to preizkusim 

tudi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Sestavila sem preizkus znanja, v katerega sem 

vključila vprašanja, ki so zajemala vse vsebinske cilje učne ure, ki so določeni v katalogih znanj, 

ki jih določa Center za poklicno izobraževanje. Seveda sem se držala tudi učnega načrta in 

predpisanih minimalnih standardov znanja. Izvedla sem raziskavo in dobila rezultate, ki sem 

jih tudi pričakovala. 

 

3 NAMEN RAZISKAVE IN METODOLOGIJA 

 

 

Namen raziskave je bil, kako medpredmetno povezovanje teoretičnega in praktičnega dela 

strokovnega modula Trajno pecivo vpliva na kakovost znanja dijakov. Zato sem pouk izvedla 

z dvema oddelkoma. V prvem oddelku sva z učiteljico praktičnega pouka skrbno načrtovali 

učno uro in izvedli pouk z medpredmetnim povezovanjem v šolski slaščičarski delavnici, v 

drugem oddelku pa sem izvedla učno uro na klasičen način, v splošni učilnici, brez praktičnega 

dela. Tema je bila dekoracija medenega peciva. Po utrjevanju znanja sem sestavila test, ki sta 

ga reševala oba oddelka v istem dnevu. Vprašanja v testu so zajemala naslednje značilne 

taksonomske ravni po Bloomu: poznavanje, razumevanje, uporabo, analizo in vrednotenje. Test 

je zahteval pridobljeno znanje iz naslednjih vsebin: vrste in oblike medenega peciva, surovine, 

stroji, naprave in pripomočki, tehnološki postopek izdelave, oblikovanje, peka, vrste, 

značilnosti in izdelava različnih vrst glazur, tehnike okraševanja, pakiranje, deklariranje in 

skladiščenje medenega peciva.  

 

4 REZULTATI 
 

 

Rezultati preverjanja in ocenjevanja znanja so pokazali, da je bila uspešnost reševanja testa med 

oddelkoma različna oziroma je bolj odstopala od običajne. 

 

4.1 OBRAVNAVA REZULTATOV 

 

4.1.1 Test za preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Test je vključeval standardno preverjanje in ocenjevanje znanja, ki so ga dijaki dveh oddelkov 

reševali po zaključku utrjevanja obravnavane snovi. Rezultati uspešnosti so prikazani tudi s 

pomočjo tabele in grafa (Tabela 1, Graf 1). V oddelku št. 1, v katerem sva s kolegico, ki uči 

 

praktični pouk strokovnega modula Trajno pecivo, izvedli medpredmetno povezovanje teorije 

in prakse, je pristopilo k reševanju testa 23 dijakov, v oddelku št. 2, v katerem sem snov 

obravnavala na klasičen način, brez medpredmetnega povezovanja pa je test reševalo 19 

dijakov. Zaradi različnega števila dijakov v oddelkih sem rezultate uspešnosti preverjanja in 

ocenjevanja znanja prikazala tudi v odstotkih.  
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Tabela 1: Uspešnost reševanja testa med oddelkoma 

  

oddelek 1 oddelek 2 

 medpredmetno 

povezovanje teorije in 

prakse  

brez medpredmetnega 

povezovanja  

ocena št. dijakov v % št. dijakov v % 

nzd (1) 1 4,7 3 15,7 

zd (2) 2 8,7 4 21,1 

db (3) 7 30,3 7 36,8 

pdb (4) 6 26 2 10,6 

odl (5) 7 30,3 3 15,8 

skupaj 23 100 19 100 

 

 

 
Graf 1: Uspešnost reševanja testa med oddelkoma (v %) 

 

Iz tabele 1 in grafa 1 je razvidno, da so bili pri reševanju preizkusa oziroma testa znanja 

uspešnejši dijaki iz oddelka št. 1, ki so bili deležni medpredmetnega povezovanja. Pridobili so 

občutno več prav dobrih in odličnih ocen ter dosti manj nezadostnih in zadostnih ocen. Pri zlati 

sredini, oceni dobro, pa ni bilo večje razlike. Dijaki iz oddelka št. 2, ki so obravnavano snov 

poslušali v splošni učilnici na klasičen način, brez medpredmetnega povezovanja, pri reševanju 

testa niso dosegli tako dobrih rezultatov, kot so pričakovali. Glede na pridobljene rezultate 

lahko sklepam, da medpredmetno povezovanje močno vpliva na uspešnost reševanja preizkusa 

znanja oziroma na višino ocen in s tem posledično tudi na bolj kakovostno usvajanje znanja. 

 

5 SKLEPI IN ZAKLJUČEK 
 

 

V raziskavi sem poskusila ugotoviti vpliv medpredmetnega povezovanja teoretičnega in 

praktičnega dela pouka pri strokovnih modulih na usvajanje znanja dijakov. Na osnovi 

opravljenega dela, opažanj med poukom, rezultatov preizkusa znanja in evalvacije sem prišla 

do naslednjih ugotovitev oziroma sklepov: 
- v obeh oddelkih so bili doseženi vsi vsebinski cilji; 

- dijaki, ki so bili deležni medpredmetnega povezovanja, so bili med poukom bolj motivirani za 

delo in pridobivanje znanja; 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

nzd (1) zd (2) db (3) pdb (4) odl (5)

u
sp

e
šn

o
st

 v
 o

d
st

o
tk

ih
 (

%
) 

ocena

Uspešnost reševanja testa (v %)

oddelek 1
medpredmetno
povezovanje teorije in
prakse (v %)

oddelek 2 brez
medpredmetnega
povezovanja (v %)



 

578 

 

 

- pri preverjanju in ocenjevanju znanja so bili ti dijaki uspešnejši od dijakov, ki so bili deležni 

pouka na klasičen način; 

- priprave na izvedbo učnih ur z medpredmetnim povezovanjem in sama izvedba le-te so 

zahtevale sicer veliko več časa, vendar pa so rezultati dali učiteljem in dijakom veliko več 

zadovoljstva; 

- na osnovi razgovorov, ki smo jih učitelji izvedli med dijaki vseh oddelkov, v katerih smo izvajali 

medpredmetno povezovanje, si dijaki želijo medpredmetnega povezovanja teorije in prakse 

strokovnih modulov tudi v prihodnje. 

Pričakovani rezultati raziskave so me še bolj spodbudili k temu, da bom v bodoče še naprej 

sodelovala z učitelji praktičnega pouka in izvajala medpredmetno povezovanje. Dijakom bo 

tako omogočeno pridobivanje znanja ob konkretnih primerih, kar bo vsekakor vplivalo na 

boljše in lažje usvajanje znanja. Pridobivanje znanja s konkretizacijo pojmov je namreč veliko 

hitrejše in trajnejše, odziv dijakov pa je zelo pozitiven. Tako bodo lahko to znanje uporabili 

tudi kasneje v svojem poklicu. Prav tako bom povabila k sodelovanju tudi učitelje splošno 

izobraževalnih predmetov, saj se te vsebine velikokrat prepletajo z vsebinami strokovnih 

modulov. Naučiti dijake, da znajo povezovati pridobljeno znanje z različnih področij, je tisti 

ključni cilj dobrega učitelja, ki tudi njemu prinaša zadovoljstvo pri delu v svojem poklicu. 
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PROJEKT OD TRTE DO VINA  
 

THE PROJECT FROM VINE TO WINE 
 

Boštjan Humski 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

bostjan.humski@bic-lj.si 

 

Povzetek 

V okviru strokovnih vaj na področju gostinstva že vrsto let vključujemo slovenske vinarje, ki 

študentom predstavijo svoja vina, vinorodne okoliše iz katerih prihajajo in posamezne specifike 

pridelave vina. V iskanju novih pristopov poučevanja, da mladim ponudimo dodatna znanja na 

drugačen način, pri tem pa vključimo delodajalce, s katerimi sodelujemo, se je porodila ideja, 

da skupino študentov popeljemo skozi vse procese od trte do vina v steklenici. V sodelovanju s 

Puklavec Family Wines smo s skupino devetih študentov Gostinstva in turizma pripravili 

projekt »Od trte do vina« v okviru katerega smo študentom omogočili nova, praktična znanja 

o pridelavi vina. Študenti so tako sodelovali pri sajenju trte, rezu trt, zelenih delih v vinogradu, 

trgatvi in vinifikaciji v vinski kleti. Gre za izobraževanje, ki je nadgradnja njihovega 

poznavanja sveta vina in ni del rednega programa. Usposabljanje je potekalo v ustvarjalnem, 

spodbudnem in dinamičnem okolju pod mentorstvom strokovnjakov iz posameznih področij. 

Študenti so preko metode demonstracije, praktičnega usposabljanja, pridobili novo znanje o 

pridelavi vin in neprecenljive izkušnje pri tehnoloških postopkih, organizaciji, vodenju in 

spoznavanju koliko trdega dela je potrebno vložiti v steklenico vina. Na podlagi pridobljenega 

znanja in izkušenj smo pripravili nov izdelek hišno vino KULT316. 

Ključne besede: metoda demonstracije, praktično usposabljanje, stroka, znanje, izboljšane 

kompetence 

 

Abstract 

We have been including the Slovenian wine producers in the technical lessons in the field of 

hospitality for a number of years. They introduce students their wines and their wine-growing 

regions and present individual specifics of winemaking. In the search for new teaching 

approaches to offer young people additional knowledge in a different way, while involving 

employers with whom we cooperate, the idea was born to put a group of students through all 

the processes from the vine to the wine in the bottle. In cooperation with Puklavec Family Wines 

and a group of nine students of Hospitality and tourism we organized a project "From Vine to 

Wine" in which we presented new, practical knowledge of winemaking to our students. During 

the course of this project the students were also involved in planting the vines, cutting the vines, 

taking care of the green work in the vineyard, participating in the grape harvest and vinification 

in the wine cellar. This kind of education is an upgrade of their knowledge of the wine world 

and is not part of the regular program. The training took place in a creative, stimulating and 

dynamic environment under the supervision of experts from various fields. Students using the 

method of demonstration and practical training gain new knowledge about winemaking and 

invaluable experience in technological processes, organization, management and 

understanding of how much hard work it is necessary to invest for a bottle of wine. Based on 

the knowledge and experience we have prepared a new product called House wine KULT316. 

Keywords: Method of demonstration, practical training, knowledge, improved skills, 

profession 
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1 UVOD 
 

 

Povezava izobraževalnega procesa z gospodarstvom je za mlade zelo pomembna, zato na 

Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (v nadaljevanju BIC Ljubljana) pri višješolskih 

programih tesno sodelujemo z različnimi podjetji. V višješolskem programu Gostinstvo in 

turizem je ta vez izjemno pomembna, zato v izvedbo strokovnih vaj vključujemo slovenske 

vinarje, ki študentom predstavijo svoja vina in vinorodne pokrajine. V sodelovanju s podjetjem 

Puklavec Family Wines je tako nastal projekt »Od trte do vina«, v okviru katerega so študenti 

pridobili nova, uporabna znanja o proizvodnji vina. Projekt je potekal celo vinogradniško leto 

oz. študijsko leto pod mentorstvom avtorja tega prispevka in mentorstvom posameznih 

strokovnjakov iz vinske kleti Puklavec Family Wines. Študenti so spoznali vsa vinogradniška 

opravila v vinogradu, ter vinarski proces in delo v vinski kleti. Jeseni smo pričeli s sajenjem 

trte, nadaljevali smo pomladi, v maju pa smo se seznanili s t. i. zelenimi deli. Pozno poleti, ko 

je grozdje dozorelo, smo pomagali pri trgatvi in kar nekaj študentov je pri tem prijetnem 

opravilu sodelovalo prvič. Sledilo je stiskanje grozdja, vinifikacija in pridelava lastnega vina v 

kleti pod vodstvom njihovega izkušenega enologa. »Šolsko vino«, mešanico sivega pinota in 

sauvignona, smo napolnili v steklenice in opremili z lastno etiketo. To je bila tudi zadnja stopnja 

našega skupnega projekta. Temeljni cilj projekta je, da študentje z raziskovalnim delom, preko 

demonstracij in aktivnim vključevanjem v delovne procese, spoznajo konkretno delo pri 

proizvodnji vina, ki sicer ni del rednega izobraževalnega procesa v programu Gostinstvo in 

turizem, je nadstandard, ki ga BIC Ljubljana svojim študentom omogoča. Preko omenjenega 

izobraževanja študenti Višje strokovne šole dosežejo dodatna znanja in veščine, ki jim bodo 

koristile pri njihovem nadaljnjem delu v gostinstvu, saj so gostje, kupci danes vse bolj 

izobraženi, zahtevni in imajo veliko znanja o vinu. Zato je usposobljenost zaposlenih v 

gostinstvu in turizmu na področju poznavanja vin izjemnega pomena saj je natakar tisti, ki mora 

s svojim znanjem upravičiti prodajno ceno vina v gostinskem lokalu. 

 

2 PREDSTAVITEV PROJEKTA “OD TRTE DO VINA” 
 

 

Projektno delo predstavlja nadgradnjo osvojenega znanja pri posameznem predmetu in 

omogoča bolj motiviranim študentom tako poglobitev znanja kot tudi odpira možnosti za 

naprej. Delo poteka v majhni skupini, s čimer zagotovimo enakovredno razdelitev nalog in 

vzpostavljanje bolj osebnega odnosa. Na ta način se trudimo študente vključevati v čim več 

raziskovalno obarvanih domačih in tujih projektov (Smole Možina, 2012: str. 8). 

 

Konfucij je napisal »Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom zapomnil, vključi me v delo, 

da bom znal.« 

 

V študijskem letu 2015/2016 smo prvič predstavili študentom projekt »Od trte do vina« in med 

študenti zaznali veliko zanimanja. S podjetjem Puklavec Family Wines smo se dogovorili za 

enoleten projekt z možnostjo podaljšanja. Skupino študentov smo skrbno izbrali na podlagi 

pokazanega interesa po novih znanjih in želje po sodelovanju v projektu. Projekt je temeljil na 

metodi demonstracije. 
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2.1 CILJI PROJEKTA IN PODROČJE DELA  
 

Cilji projekta kakor tudi področja dela so bili od samega začetka jasno opredeljeni: študenti se 

seznanijo in praktično preizkusijo z vsemi deli v vinogradu in kleti. Naučijo se osnov 

vinogradništva, spoznajo delo v vinogradu in kleti. Projekt je potekal celo vinogradniško leto 

oz. celo študijsko leto pod mojim mentorstvom in somentorstvom vodje vinogradnikov ter 

glavnega enologa vinske kleti Puklavec Family Wines. Cilj projekta je bil tudi samostojno 

raziskovalno delo študentov in uporaba različnih učnih metod. 

 

Metode poučevanja so najmanj tako pomembne kot snov, pogostokrat pa so še pomembnejše. 

Na izbor vsebin in metod vplivajo cilji (Galeša, 1993). 

 

Brennan pravi, da so cilji na področju senzitivnosti, stališč in vrednot odvisni bolj od tega, kako 

se učenec uči, kot od tega, kaj se uči (Brennan, 1985). Ta pristop smo upoštevali tudi v 

predstavljenem projektu »Od trte do vina«. 

 

3 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČIJ 

PROJEKTA »OD TRTE DO VINA« 
 

 

Izbor posameznih delovnih področij je zahteval temeljit premislek in sodelovalno delo s 

predstavniki Puklavec Family Wines. Osnovna ideja je bila, da študentje spoznajo čim več 

pomembnih elementov pri proizvodnji vina. Na veliko srečo smo imeli na drugi strani 

sogovornike, ki so razumeli naše želje in so le te tudi nadgradili s svojimi zmožnostmi. Projekt 

smo razdelili na pet posameznih delovnih področij, ki so obsegala vsa pomembna dela pri 

nastajanju vina. Poseben poudarek pa je bil namenjen tudi času, ki smo ga s študenti imeli ob 

vsakokratni vožnji v Jeruzalem, saj je bil med drugim namen projekta tudi preizkusiti drugačen 

način podajanja znanja kot pri pouku v šoli. V ospredje je bil tako postavljen sproščen in 

komunikativen način podajanja znanja mentorja študentom in vzpostavljena dvosmerna 

komunikacijo. Osnova takemu načinu dela je namreč dejstvo in prepričanje, da sta ravno 

samozavesten nastop in sproščenost tista, ki sta pri gostinsko – turističnih poklicih izrazito 

pomembna, zato je bilo to pomembno vključiti tudi v projektno delo s študenti. Pred vsakim 

odhodom v Jeruzalem so bile s strani mentorja študentom poslane posamezne tematike o 

vinogradništvu, kletarjenju in o vinu, ki so jih študenti morali samostojno preučiti. Med samo 

potjo je sledila sproščena razprava na izbrano temo. Študenti so na ta način pridobili ogromno 

novega znanja in samozavesti, saj so lahko pred strokovnjaki v vinogradu in kleti nastopili 

suvereno. 

 

Sodelovalno učenje je torej učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da  

obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije  

pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost vsakega  

posameznega člana skupine (Peklaj, 2001). 

 

Vsa področja dela, ki se izvajajo v vinogradih, smo izvedli pri zidanici Malek v Svetinjah. 

Vedno so nas gostitelji sprejeli v zidanici Malek, kjer so nas postregli z enim izmed njihovih 

vin ali penin ter tipično prleško pogačo. Nato so nam predstavili teoretična izhodišča 

posameznih delovnih področij, katera smo vedno podkrepili še s praktičnim delom v vinogradu 

ali vinski kleti. Vse skupaj je bilo izvedeno na sproščenem, vendar zelo poučnem nivoju. 

Študente smo vseskozi spodbujali k razmišljanju in poizvedovanju o posameznem delovnem 
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področju. Na ta način so bili študentje visoko motivirani tako za učenje kot tudi za praktično 

opravljanje dela v vinogradu ali vinski kleti. 

 

3.1 SAJENJE TRTE  

 

Sadike trt je najbolje saditi v času mirovanja. To je od jeseni, ko odpade listje, pa vse do 

spomladanskega brstenja novih poganjkov (Brinc, 2017). Če sadimo v jeseni, moramo sadiko 

zaščititi pred pozebo, kar smo tudi storili. Trsni cepljenki smo pred sajenjem porezali korenine 

na dolžino cca. 10 cm. Sadilne jame so že bile izkopane nekaj dni pred samim sajenjem. Širina 

posamezne jame je bila 40 cm in globina 30 cm. Pri sajenju več trt v vrsto smo upoštevali sadilni 

razmak 80 cm. Puklavec Family Wines imajo svoje cepljenke, tako da smo se naučili veliko 

novega tudi o sami pripravi trsnih cepljenk. Posadili smo šipon, ki je posebna sorta, ki si po 

večletnem zatonu ponovno utira sloves med vini. To je sorta, ki je v tujini znana tudi pod 

drugimi imeni. Najbolj znano drugo ime zanj je furmint. Po legendi naj bi bil šipon francoskega 

izvora: »C'est ci bon« (kako dobro je, op. a.), so to vino hvalili Napoleonovi vojaki, ko so jim 

ga ponujali v Jeruzalemu. To je sorta, ki zahteva skrbno nego, dovolj sonca proti koncu zorenja 

ter hladnejše noči. 

 

Za vse študente in mentorja je bila to neprecenljiva izkušnja, ker smo lahko pridobljeno 

teoretično znanje preizkusili v samem vinogradu, seveda pod budnim očesom naših 

somentorjev vinogradnikov. Puklavec Family Wines pa nas je tudi nagradil s postavitvijo 

napisa v vinogradu ob naši trti, ki je prikazan na sliki številka 1. 

 

 
Slika 1: Napis v vinogradu (lastni, 2015) 

 

3.2 REZ TRTE  

 

Rez vinske trte spada med prva zimsko ‒ pomladna ročna dela v vinogradih in je za 

vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo uravnavamo rodnost in 

obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki ga želimo pridelati. 

Na preobremenjeni trti bo grozdje slabo dozorelo, trta pa se bo z leti izčrpala. Na trti, kjer je 

obremenitve premalo, pa se bo izpostavila močna rast, ki bo zavrla razvoj in dozorevanje 

grozdja. Pri vinski trti ločimo več vrst lesa: stari les, dvoletni in enoletni les. Stari les 
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predstavljajo deblo, krak, tudi kordon, če vzgajamo kordonsko. Dvoletni les raste iz starega 

lesa, na njem pa je enoletni rodni les. Zelo pomembno je pomlajanje trte, ki jo opravimo ob 

rezi, t. j. razmerje med enoletnim in starim lesom. Vsekakor poskušamo doseči, da je starega 

lesa čim manj, kar dosegamo z izrezovanjem krakov in delov starega lesa oz. nižanjem debla. 

Enoletni les, ki raste iz dvoletnega, je roden, če zraste iz starega pa je v večini primerov jalov 

oz. neroden. Enoletni les imenujemo tudi rozga. Vinska trta torej rodi na enoletnem lesu, ki je 

zrasel iz dvoletnega lesa (Zimski rez, 2017).  

Da je rez trt potekal tako kot mora, so poskrbeli mentorji v vinogradih – ključno je namreč, da 

se rez opravi strokovno. Rezu vinske trte v kleti Puklavec Family Wines vsako leto namenijo 

posebno čast in v ta namen pripravijo odmeven dogodek s kulturno zabavnim programom, 

kamor povabijo vse svoje poslovne partnerje. 

 

3.3 ZELENA DELA V VINOGRADU 

 

Pri zelenih delih v vinogradu uravnavamo in oskrbujemo listno površino pri vinski trti. Trta 

spomladi požene več mladik kot jih potrebuje za obstoj in prehrano grozdja. Da se ne bi trta 

nenadzorovano razrasla, je potrebno število mladik ustrezno prilagoditi. Ukrepi, s katerimi 

lahko neposredno usmerjamo razvoj in rast trte v tej dobi so; pletev, spravljanje mladik med 

žice, odstranjevanje zalistnikov, krajšanje mladik, odstranjevanje listov v coni grozdja, redčenje 

grozdja in vršičkanje. S študenti smo spravljali mladike med žice, kjer smo morali biti pozorni, 

da so bile mladike čimbolj enakomerno razporejene na opori in speljane med žicami čimbolj 

pokončno. Prav tako smo odstranjevali zalistnike. Pri samem delu je potrebna velika 

koncentracija in potrpežljivost, saj se lahko trta pri upogibanju hitro zlomi. Študenti so s svojim 

delom pokazali veliko mero odgovornosti in spoštovanja do vinske trte. 

 

3.4 TRGATEV  

 

Trgatev oz. obiranje grozdja je za pridelovalce velik zalogaj in zadnje opravilo v vinogradu po 

celoletnem oskrbovanju in negovanju vinske trte. Ob prihodu na Zidanico Malek so nam 

predstavili proces dela v vinogradu. Pridružili smo se ostalim uslužbencem, ki so že bili v 

vinogradu. Na koncu pa je sledila še skupinska fotografija, ki je prikazana na sliki 2.  

 

 
Slika 2: Trgatev (lastni, 2015) 
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3.5 DELO V KLETI  

 

V vinski kleti nas je sprejel enolog kleti Puklavec Family Wines, ki nam je z velikim veseljem 

predstavil eno največjih in najsodobneje opremljenih kleti v Sloveniji. S študenti smo se na ta 

obisk še posebej pripravili, zato ni manjkalo vprašanj na katere je enolog odgovarjal. 

Jeruzalemska vinska klet je zgrajena v obliki stolpa in obsega sedem etaž, do najvišje se lahko 

povzpnete po 170 polžasto zavitih stopnicah. Ima strateško pozicijo, saj je zgrajena ob železnici, 

po kateri so z vlaki razvozili vino, vagon vina pa je postal tudi merska enota. En vagon vina 

predstavlja 10.000 litrov. Del vinske kleti zavzema tudi ena najobsežnejših arhivskih zbirk vin, 

v kateri hranijo več kot 250.000 tisoč steklenic vina. Eno najbolj prestižnih vin pa je Sauvignon 

letnika 1963. Ogledali smo si vse faze v kleti od sprejema grozdja do polnilnice vina. Imeli smo 

tudi posebno čast, da smo si lahko še pred uradnim odprtjem ogledali novo klet penin. 

Sprehodili smo se tudi po fermentacijski hali in ob strokovni razlagi enologa okušali različno 

zrela vina vrst: šipon, sauvignon in sivi pinot. Skupaj z enologom smo se strinjali, da je zvrst 

sauvignona in sivega pinota tisto vino, ki ga želimo ponuditi našim gostom v Centru za 

kulinariko in turizem KULT316. 

 

Ker je hišno vino KULT316 nastajalo preko učnega procesa naših študentov programa 

Gostinstva in turizma v sodelovanju z družinskim podjetjem Puklavec Family Wines, ima vino 

posebno dodano vrednost za študente, ki so v projektu pridobili nova znanja in ga pomagali v 

tem procesu ustvariti, zame in za zavod BIC Ljubljana. Preko opisanega izobraževalnega 

procesa je nastal izdelek z zgodbo, ki jo v našem Centru kulinarike in turizma KULT316 

predstavimo gostom, kar pomeni, da ima projekt učinek tudi na njih, saj je vino, ki so ga 

ustvarili študenti, pogost izbor naših gostov. 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Projekt »Od trte do vina« je študentom omogočil prenos teoretičnega znanja za razumevanje 

pojmov, zakonitosti, procesov, pojavov in postopkov konkretnega dela v praksi. Z refleksijo 

lastnega razumevanja teorije in pridobljenih izkušenj v praksi so lahko kritično ovrednotili 

skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem. Študenti so si na podlagi uporabe 

domače in tuje literature ter ustnih virov, pridobljenih praktičnih znanj povečali svoje 

kompetence. Refleksija prebranega gradiva, utemeljevanje posameznih tem in evalvacija jim je 

omogočila poglobljeno znanje. Z upoštevanjem analize in inovativno sintezo novega znanja ter 

izkušenj, ki smo jih pridobili v okviru tega projekta, nam bo omogočilo razviti nov produkt - 

hišno rdeče vino. 
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PRIMERI UVAJANJA GLOBALNEGA UČENJA PRI 

POUKU GEOGRAFIJE 
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Povzetek 

Nosilec projekta »Same World« je nevladna organizacija Oikos iz Italije in njen slovenski 

partner je društvo Humanitas iz Ljubljane. Pod pokroviteljstvom Humanitasa poleg našega 

zavoda zastopata Slovenijo še Zavod RS za šolstvo in Univerza v Ljubljani, pri čemer nastopa 

BIC Ljubljana v vlogi predstavnika srednjih šol v Sloveniji. Poleg Slovenije in Italije v projektu 

sodeluje še osem evropskih držav. Namen projekta je osveščanje javnosti, predvsem pa dijakov 

in študentov, o globalnih okoljskih interakcijskih problemih, kot so degradacija okolja, revščina 

in migracije. V okviru dejavnosti preteklih dveh let je bilo na naši šoli organiziranih kar nekaj 

delavnic za dijake na temo okoljskih migracij in okoljske pravičnosti. Cilj tovrstnih dejavnosti 

je uvajanje globalnega učenja v vsebine srednjega izobraževanja z namenom zbujanja 

zanimanja za »svetovno državljanstvo« in odgovoren in aktiven pristop k reševanju globalnih 

izzivov. V ta namen smo posvetili na Gimnaziji in veterinarski šoli že kar nekaj ur pouka, ki so 

lep primer dobre prakse v sodobnem šolstvu. 

Ključne besede: globalno učenje, svetovno državljanstvo, okoljska pravičnost, migracije 

 

Abstract 

The carrier of project »Same World« is NGO Oikos from Italy and his Slovenian partner is 

Humanitas from Ljubljana. Slovenia is also represented by National Educational Institute, 

University of Ljubljana and BIC Ljubljana, which is a representative of Slovenian secondary 

educational system. In the Project cooperate ten European countries. The Project main goal is 

awareness of public, especially students, about global issues such as environmental 

degradation, poverty and migration.Within the last two years, at our school we have organized 

a number of workshops for students on the topic of environmental migration and in recent times 

in the field of awareness of the importance of environmental justice. The purpose of these 

activities is to establish a global learning content in secondary education in order to arouse 

students' interest in global citizenship and responsible and active approach to solving global 

challenges. Our school has got quite a few experiences that are a good example of good 

practice in modern education. 

Keywords: global learning, global citizenship, environmental justice, migration 
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1 UVOD 
 

 

Naj se zdi še tako nenavadno, enega največjih izzivov današnjega časa ne predstavlja 

pomanjkanje dobrin in virov, kakor bi pričakovali, temveč ravno nasprotno – (pre)obilje le-teh. 

Svetovna pridelava hrane je danes vezana na ogromna kmetijska posestva, medtem ko veliko 

večino preostalih dobrin ustvari masovna industrija. Velik obseg pomeni tudi velik vpliv na 

okolje in na samo družbo.  

 

Podjetja, ki se hočejo uveljaviti na svetovnem trgu, morajo ves čas povečevati svojo 

proizvodnjo in nižati proizvodne stroške. Gospodarski model, ki je zasnovan na predpostavki 

neskončne rasti je skregan z zdravo pametjo ali celo nesmiseln, glede na to, da živimo na 

planetu z omejeno količino naravnih virov. 

 

Pri takšnemu modelu gospodarjenja se ustvarjajo enormne količine odpadkov, ki so postali prav 

tako iskano tržno blago bodisi kot snov v postopku reciklaže ali pa kot surovina za 

zapolnjevanje opuščenih izkopnih jam ipd. Odpadki se pogosto stekajo na območja, ki imajo 

pomanjkljivo okoljevarstveno zakonodajo, torej gre za manj razvita območja sveta. Ob tem 

nastajajo žarišča okoljske nepravičnosti, saj prizadeto prebivalstvo največkrat ni deležno 

pozitivnih učinkov potrošništva, a mora obenem prenašati njegove negativne posledice. 

 

Okoljska nepravičnost se pojavlja tudi v številnih drugih primerih izkoriščanja lokalnih 

naravnih virov, z namenom, da bi se rešili umazane industrije. Žarišča okoljske nepravičnosti 

se pojavljajo na številnih mestih tako razvitega kot razvijajočega sveta. Ljudje so danes tako 

odsotni od lokalnega okolja, da največkrat sploh ne opazijo, da postajajo žrtve okoljske 

degradacije. Okoljska degradacija v državah v razvoju se jim zdi že tako samoumevna, da sploh 

ne opazijo, da sem jim skoraj čez noč pred lastnim pragom dogajajo nedopustni posegi v 

naravno okolje in se pogosto osvestijo šele takrat, ko je že prepozno za regeneracijo. Pri tem je 

najbolj žalostno to, da v tovrstnem eko-kriminalu sodelujejo tudi skorumpirane državne 

institucije, ki razpolagajo z vzvodi birokratske moči, s katerimi zlorabljajo zaupanje 

sodržavljanov. 

 

Osnovnih dobrin je na Zemlji dovolj za vse njene prebivalce, kar pa še zdaleč ne pomeni, da 

lahko vsi do njih dostopamo enakovredno. V resnici petina človeštva porabi štiri petine vseh 

svetovnih virov in v to skupino sodimo tudi Evropejci. Stalna revščina ali celo lakota, 

neprimerni posestniški odnosi in težji primeri okoljske nepravičnosti v državah v razvoju 

krepijo obstoječe selitvene tokove, ali občasno celo ustvarjajo nove. Ti so najprej usmerjeni v 

prestolnice, kasneje pa se iz njih lahko razvijejo mednarodne ali celo medcelinske selitve.  

 

Vse navedene okoliščine in še vrsta drugih ostajajo vse pogosteje prisotne tudi v našem okolju. 

Hitrim spremembam zadnjih desetletij obstoječi šolski sistem sledi z velikimi težavami. Zato 

se zdi nujno, da se v šolah vzpostavi model globalnega učenja. Slovenski dijaki so zaradi 

izoliranosti domačega okolja pogosto imuni na dogajanje v svetu, kar velja tudi za okoljska 

vprašanja. Ob skrbnem proučevanju le-teh dijaku hitro postane jasno, da Zemljani plujemo na 

isti barki in da je tudi dijak sam poklican k dejavnostim za izboljšanje sveta. 

Z obstoječim referatom skušam širšo strokovno javnost seznaniti z različnimi oblikami 

globalnega učenja s primerom dobre prakse na naši šoli in spodbuditi druge, da se nam 

pridružijo. 
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2 GLOBALNO UČENJE 

 

 

Učitelj geografije se pri svojem delu pogosto znajde v zagati, ko tehta o tem, kolikšen delež 

posamezne ravni proučevanja bo obdelal pri svojih urah. Odločanje med krajevno oz. 

nacionalno oz. regionalno ravnijo na eni strani in globalno ravnijo na drugi strani je običajno 

predmet letnega načrtovanja vsakega učitelja. Kljub temu, da imajo slovenski učitelji zaradi 

majhnosti Slovenije na voljo več časa za proučevanje globalnih vsebin, so te pogostokrat 

zapostavljene. Nenehne novosti, kot rezultat nagle tehnološke in informacijske revolucije 

zadnjih desetletij, se svet spreminja v globalno vas hitreje, kot je človek to sposoben 

ponotranjiti. Pri tem so prisotne precejšnje generacijske razlike. Mladi so povečini bolj globalno 

naravnani kot pripadniki starejših generacij, zato so željni učnih vsebin na globalni ravni. 

Konflikt med učenci in učitelji neizbežen. Od učitelja se danes pričakuje hitro prilagajanje 

novim trendom, da zadosti potrebam svojih učencev. Slabo poznavanje globalnih vsebin 

povzroča v javnosti precejšnjo zmedo ob soočenju z aktualnimi problemi v svetu. Da je temu 

tako je potrdilo obnašanje slovenske javnosti ob zadnji migrantski krizi. Krepitev selitvenih 

tokov je bila pričakovana glede na veliko socialno brezno, ki zeva med državami v razvoju in 

razvitimi državami. Učitelji z omenjenih področij smo se soočili s spoznanjem, da podajamo 

veliko učne snovi, ki so z vidika globalnih problemov, ki se pojavljajo danes in se bodo v 

prihodnosti še bolj, praktično neuporabne. Pred leti sem imel priložnost preživeti daljši čas v 

Bangladešu. Bil sem presenečen nad tem, kako evropocentrične so naše učne vsebine in spoznal 

sem, kako ranljivi bodo naši dijaki ob morebitnem obisku oddaljenih držav zunaj zahodne 

civilizacije. Po drugi strani se tudi v državah v razvoju soočajo s podobnimi problemi kot pri 

nas. Za reševanje naših skupnih problemov, kot so globalne podnebne spremembe, je potrebno 

skupno delovanje. Prebivalci razvitega sveta imamo pogosto občutek, da so okoljske težave 

večjih razsežnosti od nas precej oddaljene in da nas skoraj ne morejo prizadeti. Nedavni 

dogodki okrog migrantske krize so pokazali, da temu ni več tako.  

 

3 DELAVNICE GLOBALNEGA UČENJA 
 

 

Globalno učenje ima vsestransko korist za vse udeležence pri učnem procesu. Dijakom širi 

miselna obzorja in jim daje občutek koristnosti, saj so na poseben način vključeni v reševanje 

navidezno oddaljenih globalnih problemov, mentorjem pa omogoča popestritev pouka številne 

možnosti sodelovanja. V problemih, ki se pojavljajo v državah v razvoju, imajo dijaki možnost 

prepoznati delčke lastnega okolja. Učni proces v večji meri poteka ob podpori računalniške 

opreme, zato je smiselno uporabiti računalniško učilnico in učitelje računalništva ter tujih 

jezikov, kar vodi do medpredmetnega sodelovanja.  

 

Vsak izmed nas ima zgolj omejen pogled, ki se bolj ali manj razlikuje od pogledov drugih. 

Razumevanje posameznika je določeno z njegovim položajem (izkušnje, družinsko okolje, 

zgodovinski in kulturnimi konteksti). Zato je celostno sliko nekega problema mogoče spoznati 

le s pomočjo drugih ljudi. Ne glede na to, kako velike so med njimi razlike, jih spodbuja k 

transformiranju potencialov, ki se porajajo iz konfliktov med njihovimi razlikami in jih 

pretvarja v odprt dialog in vzajemno oplemenitenje. (Biolek in sod., 2012: str. 17) 

 

Razvijanje samozavedanja ima ključni pomen pri zaznavanju naših lastnih stališč in tega, kar 

jih oblikuje. Skupinsko delo, ki je temeljni kamen večine delavnic, predstavlja vsakdanjo 

priložnost za delo z različnimi pogledi, ki jih v učni prostor vnašajo učenci. Učenci lahko 
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uporabijo svoje izkušnje in jih raziskujejo v stiku s svojimi vrstniki ali z ljudmi iz povsem 

drugačnih okolij ali morda celo iz drugih delov sveta z namenom spoznavanja pestrosti 

različnih pogledov. (Biolek in sod., 2012: str. 17) 

 

Pri svojem delu učitelji pogostokrat zaidemo v zadrego ob spoznanju, da svoje dijake učimo 

tako malo stvari, ki so resnično povezane z vsakdanjim življenjem. Svet jim pogosto 

predstavljamo kot blago v izložbi, kot nekaj nedostopnega na kar nimamo vpliva. Dejstva, ki 

jih običajno obravnavamo v učilnici, so pogosto statična in neživljenjska. Dijaki ob tem težko 

povezujejo vsebino učnih načrtov s svojimi izkušnjami in zaradi modela izložbe le težko 

vzpostavljajo stik z znanjem drugih ljudi. Ker so delavnice globalnega učenja strukturirane po 

modelu P-S-R (priklic – spoznavanje – razmislek) ali kot izkustvene igre, lahko dijaki 

spremenijo svoj pogled na to, kako je organizirano znanje, ter iščejo nove in zanimive načine 

obravnavanja posameznih tematik. Vsebino tako lažje povezujejo z izkušnjami in bržkone tudi 

s potrebami dijakov. (Biolek in sod., 2012: str. 18) 

 

Delavnice tako potekajo iz izkušenj dijakov ter njihovih vprašanj. Z razmislekom se ponovno 

vračajo k svojim izkušnjam in k načinu povezovanja s predstavljenimi informacijami. Učenje 

razumejo kot ponotranjenje teme učenja v skladu z idejo globalnega učenja kot učenja o sebi, 

drugih in svetu. V tem oziru lahko celo dogodki iz povsem drugih delov sveta nudijo 

navdihujoče vzporednice njihovim izkušnjam. Če s kupole svojih predstav snamejo pokrov in 

postanejo del sveta, ki jih obdaja, in stvari, o katerih se učijo, se jim odpre množica vprašanj. 

(Biolek in sod., 2012: str. 18) 

 

Delavnice globalnega učenja se zato poskušajo osredotočiti na vsakdanje odnose v iskanju 

vzporednic med svojimi izkušnjami ter izkušnjami drugih. Dijaki na različne načine raziskujejo 

naš skupni vpliv na dogajanje po svetu ter iščejo poti za zavestno spreminjanje stvari, ki so z 

njimi povezane. (Biolek in sod., 2012: str. 18)  

 

3.1 STRUKTURA DELAVNIC GLOBALNEGA UČENJA 

 

Delavnice sledijo poti povezovanja izobraževanja z življenjem dijakov. Dijakom omogočajo 

odpiranje prostorov za spoznavanje raznovrstnosti, v njih se učijo prisluhniti in razvijati kritično 

mnenje do razpoložljivih informacij in mnenj, hkrati pa je v njih potreben čas za razmislek in 

refleksijo. (Biolek in sod., 2012: str. 18-19) 

 

Model »priklic – spoznavanje – razmislek« je nastal na podlagi konstruktivistične pedagogike, 

ki izhaja iz psiholoških raziskav o vzorcih učenja ter postopkih hranjenj informacij v naših 

možganih. Človeški um ni prazna posoda, v katero učitelj naliva znanje. Vsi ljudje si zgradimo 

svoj sistem znanja, ki je odvisen od naših izkušenj, znanja in prakse, ki se ves čas prilagaja 

novim informacijam in novim dražljajem. Kadar srečamo nekaj novega, lahko vedno črpamo 

iz prejšnjih izkušenj in iščemo asociacije z novimi. V učnem procesu igra dijak osrednjo vlogo 

– kot aktiven udeleženec procesa, ki ne išče zgolj odgovorov, temveč zastavlja tudi vprašanja. 

Ta postopek poteka lažje, kadar imamo na voljo vsebine ali vprašanja, ki se utegnejo navezovati 

na izkušnje iz življenja dijakov. (Biolek in sod., 2012: str. 18-19) 

  

3.1.1 Priklic ali uvodna motivacija 

 

Vsakdo med nami nosi kup »prtljage«, ki se mu je nabrala v življenju (znanje, izkušnje, vtisi, 

asociacije). Cilj uvodne motivacije je odpirati predalčke v glavah, kamor pospravljamo vsebine, 

ki se navezujejo na posamezno temo. Ta del poteka najbolje, kadar je vzpostavljeno ozračje 
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zaupanja, ki temelji na upoštevanju vsega, kar učenci utegnejo omeniti ali izraziti. Skupinsko 

delo omogoča, da navdihnejo in opogumijo drug drugega. Primer priklica je zbiranje idej. V 

tem delu delavnice dijaki zbirajo vprašanja o izbrani temi, ki bi jih utegnila zanimati. Dober 

uvodni del služi tudi za dvig motivacije med preostankom dela. (Biolek in sod., 2012: str. 19) 

 

3.1.2 Spoznavanje pomena 

 

V tem delu dijaki delajo z informacijami, ki prihajajo od zunanjih virov, praviloma preko 

učitelja. Lahko so v obliki predstavitve, besedila ali filma. Ker želimo, da bi dijaki kritično 

obravnavali nove informacije, imajo priložnost raziskovati kredibilnost informacij in moč 

argumentov, ki so predstavljeni – ne glede na to, kaj si mislijo o posamezni temi. To je najlažje 

storiti v dialogu z vrstniki, kajti vsak med njimi bo prispeval nekoliko drugačen pogled, ki 

omogoča analizo različnih perspektiv. (Biolek in sod., 2012: str. 20) 

 

3.1.3 Razmislek in refleksija 

 

Brez tega ključnega dela bi bil ves postopek nesmiseln. V delu, ki je namenjen refleksiji, se 

dijaki vrnejo k svojim prvotnim idejam in predstavam ter primerjajo vsebino starih predalčkov 

z novimi informacijami. Na podlagi te primerjave potem oblikujejo nova znanja. Tako poteka 

vseživljenjski proces učenja, v katerega vgrajujemo naše izkušnje in zamisli. Če se pojavi kak 

nov koncept, ki ne sodi v našo miselno strukturo, se moramo odločiti, ali bomo zavrnili njegovo 

drugačnost ali pa bomo odprli svoj predalčnik, ga reorganizirali in naredili prostor za povsem 

nova spoznanja. Razburkana mnenja in zamajana prepričanja nosijo s seboj veliko stopnjo 

negotovosti. (Biolek in sod., 2012: str. 21) 

 

Pripravljenost na reorganiziranje našega predalčnika odraža odprtost našega uma. Dijakom 

lahko na tej točki pomagamo z ustvarjanjem varnih prostorov za dialog, kar pomeni, da jih 

pedagogi ne poskušajo prepričati o zgolj enem pravilnem načinu mišljenja ali občutenja, temveč 

poskušajo graditi dolgoročno odprtost do različnih, pogosto nasprotujočih si znanj in mnenj. 

(Biolek in sod., 2012: str. 21)  

 

4 PRIMERI DOBRE PRAKSE NA NAŠI ŠOLI 
 

 

Nedvomno je globalno učenje na naših šolah izziv prihodnosti, s katerim se bo potrebno soočiti 

čim prej. Težava, ki se ob tem pojavlja, je, kako v obstoječi kurikulum, ki je že tako prenatrpan 

s teoretičnimi znanji, vnesti več globalne »svežine«. Na naši šoli smo se problema lotili v 

sodelovanju z nevladno humanitarno organizacijo Humanitas iz Ljubljane, ki nas je vpeljala v 

mednarodni projekt Same World, ki poteka pod vodstvom sorodne italijanske organizacije 

Oikos iz Milana. Pri projektu sodeluje več evropskih in nekaj afriških držav, med drugim tudi 

Slovenija. Cilj omenjenega projekta je vnesti oz. okrepiti vlogo globalnega učenja v redne učne 

vsebine pri predmetu geografija tako na osnovnih in srednjih šolah kot na univerzi. Projekt traja 

že tretje leto in vsako leto se predstavniki držav partneric sestanejo v eni od sodelujočih držav. 

Leta 2015 je bilo srečanje v Milanu, 2016 v Tartuju v Estoniji in letošnjo jesen bo v Sirti na 

Portugalskem. Na srečanjih predstavniki partnerskih nevladnih organizacij, nacionalnih 

univerz, državnih inštitutov s področja šolstva in srednjih šol izmenjamo mnenja in poročamo 

o napredku oz. podamo nekaj primerov dobre prakse. BIC Ljubljana zastopa mnenje srednjih 

šol iz Slovenije, kar predstavlja zanj tudi svojevrstno promocijo.  
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V letu 2016, skoraj na vrhuncu migrantske krize, smo na šoli v okviru tedna OIV v sodelovanju 

s Humanitasom organizirali delavnice, na katerih so dijaki s pomočjo igre vlog in drugimi 

alternativnimi pristopi spoznavali vsebine globalnega učenja. V celodnevnih dejavnostih so 

animatorji Humanitasa izpeljali vrsto delavnic globalnega učenja. Sprva zadržani dijaki, mnogi 

med njimi so bili polni predsodkov, so se s časoma razživeli in prispevali k učinkovitosti 

dejavnosti. Vrhunec dogajanja je bil obisk migranta iz Gornje Volte v Afriki, ki je dijakom 

predstavil svojo zgodbo. Dijaki so ob neposrednem stiku v njem lahko prepoznali Človeka s 

svojimi potrebami, kot jih imamo vsi, ne glede s katerega konca sveta prihajamo. 

 

Drugi del uvajanja globalnega učenja na naši šoli smo izvajali v letošnjem letu. V okviru pouka 

geografije v drugem letniku gimnazije smo proučevali žarišča okoljske degradacije širom po 

svetu. Dijake smo najprej razporedili v pare. Vsak par si je prostovoljno izbral predmet 

proučevanja. Mentorji smo pri tem pazili, da so bili čim bolj enakomerno zastopani vsi deli 

sveta. Najbolj pereča okoljska žarišča so predstavljena na spletni aplikaciji EJ Atlas (Splet 1) - 

kratica EJ v tem primeru pomeni okoljska pravičnost (angl. Environmental Justice). Pravzaprav 

gre v EJ Atlasu za primere okoljske nepravičnosti. Vsak par je tako obdelal posamezen okoljski 

problem. 

 

 
Slika 1: Humanitasova animatorka Manca Šetinc Veršnik na delu v razredu (Kočar, 2017) 

 

Po izboru žirije, ki sva jo sestavljala sodelavka Humanitasa in učitelj, so bile izbrane najboljše 

naloge. Izbranci so nadaljevali s svojim delom in dopolnili svoje prispevke. Slednji so bili na 

koncu objavljeni na spletni strani »youth4EJ« programa Same World (Splet 2) v okviru 

nevladne organizacije Oikos. Objavljeni prispevki so omogočali tudi komentiranje naključnih 

bralcev. Ob zaključku svojega dela so dijaki predstavili naloge pred sošolci, kar je omogočilo 

razširjene debate pri pouku geografije. 
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Povzetek 

V prispevku je izpostavljena pomembnost individualnega profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju z namenom izboljšanja kvalitete dela, učenja in poučevanja, 

in sicer na podlagi raziskovanja lastne prakse in teoretičnih izhodišč. V prispevku so 

uporabljeni rezultati spletne ankete, izvedene med osnovnošolskimi učitelji, ki so pokazali, da 

večina anketirancev nima izdelanega individualnega načrta profesionalnega razvoja, se pa 

najpogosteje izobražujejo s področja vsebin in novosti, ki se nanašajo na njihova predmetna 

področja, sledijo novosti in znanja na pedagoškem in didaktičnem področju. Največji vpliv na 

izbiro dodatnega strokovnega izobraževanja ima zanimiva vsebina, sledita dolgoročna 

uporabnost pridobljenih znanj ter inovativni pristopi. V nadaljevanju prispevek predstavi 

dejavnosti Zavoda RS za šolstvo, ki kot osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni 

zavoda med drugim omogoča in izvaja projekte, preko katerih se skuša vplivati na dodatna 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s ciljem izboljšanja znanja in 

dosežkov, rezultatov učenja in poučevanja ter kakovosti vseživljenjskega učenja. 

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, profesionalni razvoj, nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje, Zavod RS za šolstvo 

 

Abstract 

The present paper emphasizes the importance of individual professional development of 

professional workers in education and schooling in order to improve the quality of their work, 

learning and teaching, based on the research of their own teaching practice and theoretical 

background. The paper presents the results of the online survey conducted among primary 

school teacher that showed that most respondents do not have an individualized professional 

development plan, but they are mostly educated in the field of content and innovations related 

to their subject areas, followed by novelties and knowledge in the pedagogical and didactic 

field. The greatest influence on the choice of further education and training has interesting 

content, followed by the long-term usefulness of acquired knowledge and innovative 

approaches. Furthermore, paper presents the activities of the National Education Institute 

Slovenia which, as the main national research, development and consultancy institution, among 

other things, enables and implements projects through which it influences professional 

workers’ further education and training with the aim of improving the knowledge and 

achievements, the results of learning and teaching and the quality of life-long learning. 

Keywords: education and schooling, professional development, further education and training, 

National Education Institute Slovenia 
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1 POMEMBNOST PROFESIONALNEGA RAZVOJA ZA IZBOLJŠANJE 

LASTNE POUČEVALNE PRAKSE  
 

 

Današnji način življenja in dela ter družba, na katero močno vplivata razvoj informacijsko-

komunikacijske tehnologije in globalizacija, od nas zahtevata vseživljenjsko učenje ter stalno 

strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje. Od vzgojno-izobraževalnih inštitucij se pričakuje 

kakovosten izobraževalni sistem, visoko izobražen in usposobljen kader, prepoznavnost šole in 

dosežkov učencev oz. dijakov v lokalni skupnosti ter širši javnosti, dobro pedagoško vodstvo 

ipd. Ključno vlogo pri tem ima vodstvo šole oziroma ravnatelj, ki naj bi s svojim stilom vodenja 

usmerjal posameznika in organizacijo v smeri profesionalnega razvoja. Soustvarjal naj bi 

pozitivno delovno okolje, sodelavce naj bi motiviral, usmerjal, spodbujal k različnim načinom 

izobraževanja in spremljal njihovo delo v razredu, kjer bi se pokazalo, kako učinkovito in 

uporabno je znanje, pridobljeno s pomočjo formalnega in neformalnega izobraževanja.  

 

53. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19) strokovnim delavcem omogoča stalno 

strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. V ta namen mora zavod delavcem 

na delovnih mestih, za katere se zahteva najmanj srednja izobrazba, omogočiti letno najmanj 5 

dni strokovnega izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta, ostalim delavcem pa najmanj 2 

dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta. 

 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev naj bi bil glede na ugotovitve močnih in šibkih 

področij posameznikov sistematičen, kontinuiran in dolgoročen proces, povezan s cilji 

posamezne izobraževalne inštitucije, kar naj bi posledično doprineslo k večji kvaliteti pouka na 

celotni vertikali in izboljšanju odnosov ter splošne klime. Tako vzgojno-izobraževalni zavod 

kot profesionalni razvoj sta odvisna od posameznih učiteljev in kulture zavoda. Učinkovit 

profesionalni razvoj na šolah temelji na sodelovanju in skupnem delu vseh ter se osredotoča na 

poučevanje učencev, zajema pa širok koncept, ki vključuje mentorstvo oziroma interakcijo s 

sodelavci, kritične prijatelje in različne aktivnosti, kot so npr. opazovanje, skupno opravljanje 

nalog, izmenjave izkušenj in diskusije. 

 

Erčuljeva (2010: 121‒124) poudarja pomen opolnomočenja učiteljev za nove načine 

poučevanja, za vodenje razreda in za sodelovanje pri vodenju šole, saj le tako lahko 

pričakujemo, da bodo učitelji spodbujali celostno učenje učencev in oblikovali šolo kot prostor 

čustvenega, kognitivnega in družbenega razvoja. Cilj profesionalnega razvoja in učenja 

učiteljev je globoka predanost uvajanju inovativnih metod dela, ustvarjanju inovativnega 

učnega okolja, s tem pa tudi spreminjanja tradicionalnih pogledov na učitelja kot prenašalca 

znanja (Kalin, 2004: 26). 

 

Individualni načrti razvoja učiteljev so nujen element (ne pa tudi obvezni!), če želimo voditi 

profesionalni razvoj zaposlenih v smeri večje učinkovitosti in kakovosti dela ter razvoja kariere. 

Zato so načrti logična posledica letnih razgovorov in sodelovanja med posameznim učiteljem 

in vodjo šole ter usklajevanja ciljev posameznika in šole (Majcen, 2004: 61). 

 

Profesionalni razvoj je torej nenehen proces, sestavljen iz formalnih in neformalnih izkušenj 

učenja, ki zaposlenim v šolah omogoča razmišljanje o svojem delu, izboljševanje svojega 

znanja in spretnosti ter načinov dela tako, da se izboljšata učni proces in dobrobit učencev. Ne 

pomeni le sodelovanja na organiziranih izobraževalnih seminarjih, razumeti ga je potrebno v 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
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smislu sprememb, ki se zgodijo v razmišljanju in praksi ljudi in prinašajo pozitivne spremembe 

za učence (Bubb, 2013: 20). 

 

Židanova (2009: 41) poudarja, da je kakovosten učitelj tisti, ki se nenehno profesionalno 

razvija, raziskuje nove didaktične in metodične pristope za izvedbo pedagoškega dela, nenehno 

razvija boljše delovne odnose in ve, da je samoizobraževanje ter nenehno učenje nujno za 

doseganje kakovosti. 

 

Pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so vodstvenim delavcem v pomoč 

poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta in poročilo o samoevalvaciji. Poročilo o 

realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto je pomembno za nadaljnje 

načrtovanje, saj iz njega lahko razberemo, kaj je bilo v preteklem letu dobro oziroma manj 

dobro, zato skušamo to v naslednjem šolskem letu izboljšati. Praksa je, da so npr. dnevi 

dejavnosti vsako leto 100 % realizirani, medtem ko je realizaciji pouka potrebno posvetiti več 

pozornosti že ob prvem polletju, še več pa v zadnjih mesecih pred koncem šole, saj se lahko 

zgodi, da realizacija ur pouka pri posameznih predmetih ni v skladu z načrtovano zaradi 

različnih razlogov (odsotnost učitelja zaradi bolezni, spremstva učencev na kulturnih, 

naravoslovnih … dnevih in podobno). Je vodilo pri uvajanju izboljšav s strani vodstva in 

učiteljev, saj se npr. učitelji kot izvajalci pouka lahko bolje osredotočijo na načrtovanje pouka, 

šolskih in obšolskih dejavnosti (tehnike in metode dela, medpredmetno povezovanje, šola v 

naravi …), če poznajo šibka in močna področja. Starši, ki so seznanjeni s tovrstnim poročilom, 

dobijo pregled, s čim vse se šola ukvarja oz. kaj vse dela, s kom sodeluje (npr. z lokalno 

skupnostjo, drugimi institucijami, na natečajih in projektih) in kako uspešna je na določenih 

področjih (NPZ, tekmovanja, popravni izpiti …).  

 

Poročilo o samoevalvaciji se zdi zlasti pomembno z vidika evalvacije uvajanja izboljšav, ki so 

običajno povezane z enim področjem. Tekom šolskega leta oz. določenega obdobja se zaposleni 

trudijo, da bi se čim bolj približali zastavljenemu cilju v dobrobit otrok (npr. redno opravljanje 

domačega dela). V kolikor so z njim seznanjeni tudi starši, je učinek izboljšave lahko še večji.  
 

2 REZULTATI ANKETE O PROFESIONALNEM RAZVOJU 

STROKOVNIH DELAVCEV 
 

 

Namen spletne ankete (Hönn Marc in sod., 2017: 10–13), ki je bila posredovana strokovnim 

delavcem štirih osnovnih šol v Sloveniji, je bilo ugotoviti, ali imajo strokovni delavci izdelan 

načrt profesionalnega razvoja (v povezavi s cilji šole), kakšen je njihov pogled na lastno učenje, 

katera so področja njihovega strokovnega izobraževanja in kaj vpliva na njihovo izbiro 

dodatnega strokovnega izobraževanja in o vplivu izbranih dejavnosti na njihov profesionalni 

razvoj. 
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Odzvalo se je 89 anketirancev. Največji 

delež anketirancev je v starostnih območjih 

med 31 in 40 let ter 41 in 50 let. Med 

anketiranimi je kar 40,9 % anketirancev z 

nazivom svetovalec (Graf 1). Velika večina 

vprašanih je učiteljev (kar 84,1 % 

anketirancev), ostali anketiranci so šolski 

svetovalni delavci, izvajalci dodatne 

strokovne pomoči, knjižničarji ali 

ravnatelji. 

 
Graf 1: Strokovni nazivi anketirancev  

 

Kot se je predvidevalo, večina (kar 88,6 % anketirancev) nima izdelanega individualnega načrta 

profesionalnega razvoja.  

 

Med anketiranci, ki imajo izdelan načrt, 

je 80 % načrtov usklajenih s cilji šole. 

Anketiranci se strinjajo, da je izdelava 

načrta bolj smiselna, kadar je usklajen s 

cilji šole, njegova izdelava pripomore k 

večji osebni in profesionalni rasti in 

daljnoročno vpliva na kvaliteto pouka. 

Anketiranci menijo, da je potrebno 

izobraževanje učitelja tudi po 

zaključenem šolanju, kar 79,5 % se jih z 

navedeno trditvijo popolnoma strinja. 

Da se bodo učili skozi vso kariero, saj 

pri svojem delu napredujejo, se 

spreminjajo in osebnostno rastejo prav 

zaradi stalnega izpopolnjevanja, meni 

kar 65,9 % anketirancev. Kljub 

izkušnjam še vedno spreminjajo svoje 

delo in zelo radi vidijo, kako delajo 

kolegi, radi preizkušajo nove stvari in 

ne verjamejo, da je dober učitelj tak že 

od samega začetka ter da bo slab ostal 

vedno tak. Med starostnimi skupinami 

ne zaznamo pomembnih razlik v 

izbranih odgovorih s tega področja. 52,9 

% anketirancev redno opravlja 

refleksijo svojega dela in ga izboljšuje. 
Graf 2: Najpogostejša področja izpopolnjevanja 

 

Anketa je potrdila, da se strokovni delavci najpogosteje izobražujejo na področjih vsebin in 

novosti, ki se nanašajo na njihova predmetna področja, sledijo novosti in znanja na pedagoškem 

in didaktičnem področju. Kot je bilo mogoče na podlagi lastnih izkustev predvidevati, najmanj 

izobraževanj izberejo s področja vodenja in upravljanja v šoli. Podrobnosti so razvidne iz Grafa 

2. 

 



 

597 

 

 

Največji vpliv na izbiro dodatnega strokovnega izpopolnjevanja ima zanimiva vsebina (kar 

94,3 % anketirancev), sledi dolgoročna uporabnost pridobljenih znanj (70,1 %), preseneča pa 

rezultat, da ima zanimanje kolegov učiteljev na šoli zanemarljiv vpliv (2,3 %) na izbiro 

izobraževalne dejavnosti. V največji meri so prisotni neformalni pogovori s sodelavci o tem, 

kako izboljšati poučevanje (90,8 %), prav tako so anketiranci kar v 82,8 % izbrali tečaje ali 

delavnice, povezane s poučevanjem. Anketiranci, ki so med ponujenimi možnostmi izbrali 

trditev, da je vodilo za izbiro dodatnega strokovnega izobraževanja število pridobljenih točk 

(18,4 %), so v veliki večini brez naziva ali z nazivom mentor. Veliko več jih meni, da so se jih 

udeležili zaradi uporabnosti v praksi in kot smo predvidevale, zaradi tega, ker je pomembno, 

da izbrane dejavnosti prispevajo k njihovemu profesionalnemu razvoju (83,9 % anketirancev).  

  

Pomembnost izdelave individualnega načrta profesionalnega razvoja je potrdilo tudi mnenje 

anketirancev, da je vpliv dejavnosti na profesionalni razvoj le po mnenju 3,5 % anketirancev 

zelo majhen, kar 34,9 % jih meni, da je vpliv velik ter 7 %, da je vpliv zelo velik (Graf 3). 

 

 
Graf 3: Vpliv dejavnosti dodatnega strokovnega izobraževanja na profesionalni razvoj 

  

Anketiranci so na vprašanje, ali želijo biti obveščeni o rezultatih ankete, v 45,3 % odgovorili 

pritrdilno, kar je potrdilo domnevo, da je vodenje profesionalnega razvoja pomembna tema.  

  

3 VLOGA ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO PRI PROFESIONALNEM 

RAZVOJU STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU  
 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni 

zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega 

izobraževanja. Med njegove osrednje naloge spadajo: priprava strokovnih dokumentov, 

vzpostavljanje sistemskih pogojev, kakovostni razvoj vzgoje in izobraževanja, spodbujanje in 

podpiranje profesionalnega razvoja, spremljanje in evalvacijo novosti, razvijanje dobre prakse 

z vrtci in šolami, mednarodno sodelovanje z zamejskimi vzgojitelji, učitelji in ravnatelji, 

izvajanje drugih nalog v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

(www.zrss.si). 

 
Svetovalci za posamezna predmetna področja aktivno sodelujejo s strokovnimi delavci 

vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so vključeni v večletne domače in tuje projekte, 

organizirajo konference in posvete, študijska srečanja, seminarje, svetovanja, tematske 

konference in e-delavnice, pripravljajo in organizirajo tekmovanja, skrbijo za spletne skupnosti 

posameznih predmetnih in področnih skupin ter projektov ali razvojnih nalog, ponujajo 

strokovne rešitve, soustvarjajo revije in druge publikacije, ki jih izdaja založba, pripravljajo 

učne načrte in e-učbenike … Nabor nalog posameznega svetovalca je res širok in se ne nanaša 

http://www.zrss.si/
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samo na razvoj predmeta, temveč si prizadeva, da bi se učitelji povezovali v učeče se skupnosti, 

v katerih bi si izmenjevali primere dobre poučevalne prakse. 

 

Projekti oz. razvojne naloge, v katere sem trenutno vključena, so: Delo v predmetni skupini za 

angleščino, Uskladitev ciljev in standardov v učnem načrtu za angleščino za osnovne šole, 

Tekmovanje – 9. razred osnovne šole, Uvajanje in spremljanje tujega jezika (USTJ) v 1. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, Formativno spremljanje in vrednotenje, Izobraževanje 

dijakov na daljavo (spletni portal Jazon), mednarodni projekt ATS 2020, projekt E-

izobraževanje, Interno izobraževanje, delo na območni enoti in drugo delo (svetovalne storitve, 

priprava mnenja za inšpektorat …). 

 

Delo v predmetni skupini za angleščino obsega npr. regijsko srečanje učiteljev, ki poučujejo 

angleščino v 1. in 2. VIZ obdobju (slika 1 in 2). 

 

  
Slika 1 in 2: Regijsko srečanje USTJ (vir: osebni arhiv, marec 2017) 

 

Inovativni pristopi pri poučevanju vključujejo razvoj različnih kompetenc in vse večjo rabo 

IKT tehnologije, pri čemer se teoretična izhodišča nadgrajujejo z izkušnjami učiteljev, ki so 

stvari preizkusili v praksi, kar deluje navdihujoče in motivacijsko na ostale učitelje (slika 2 in 

3). 
 

  
Slika 2 in 3: Konferenca mednarodnega projekta Linpilcare (vir: osebni arhiv, avgust 2017) 

 

4 PREDLOGI ZA NADALJNJE NAČRTOVANJE 
 

 

V šoli se veliko teži k povezovanju, najsi bo to medpredmetno, medkulturno, medgeneracijsko 

in podobno, koliko pa se to v resnici udejanja, je odvisno od več različnih dejavnikov. Delo 

razrednika in učitelja v oddelku zahteva dobro organizacijo za doseganje zastavljenih ciljev, 

jasna merila in kriterije, ki so nam v pomoč pri realizaciji le-teh. Načrtovanje v okviru 

strokovnega aktiva na šoli ima pomembno vlogo zaradi mreženja, izmenjave izkušenj, 

medsebojne pomoči … Nobeno delo oz. naloga ni enostavna, saj zahteva predvsem dobro 

organizacijo in pripravljenost prilagajanja. Ko smo v stiski s časom, je potrebno svoja čustva 
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nadzirati in si postaviti prioritete – najprej narediti tisto, kar je najbolj pomembno. Ker so 

nekatere stvari neodložljive ali pa se včasih pokaže, da je zanje potrebno več časa, nas ne sme 

biti strah prositi za pomoč. Včasih se enostavno ne zmore izvesti vsega, zato je pomembno, da 

se delo porazdeli, čeprav bi ga lahko opravila ena oseba. Po danih navodilih je potrebno zaupati, 

da bo delo ravno tako dobro opravljeno, kot če bi ga opravili sami. 

 

V prihodnje bi bilo na posameznih vzgojno-izobraževalnih organizacijah potrebno dati več 

poudarka uporabi podatkov, analizi obstoječega stanja in opazovanja, ko se določajo 

dolgoročne prednostne naloge, delu v timih, s čimer bi okrepili sodelovanje, strokovnim 

delavcem dajati kvalitetno povratno informacijo, ki je utemeljena tudi s podatki, spodbujati 

veščine za zbiranje pravih podatkov in njihovo analizo, pričakovanja učiteljev in ravnatelja 

glede dosežkov učencev bi se lahko zvišala (trenutno stanje na nekaterih šolah odraža 

prepričanje, da se dosežki učencev težko zvišajo zaradi narodnostne strukture učencev, slabega 

znanja jezika, težav pri učenju ipd.), strokovnim delavcem bi moralo biti bolj mar drug za 

drugega v pozitivnem smislu (spodbuda pri uvajanju novosti, inovativnih pristopov pri učenju 

in poučevanju, preprečevanje in ne ustvarjanje stresnih situacij …), okrepiti zavest, da je 

raziskovanje lastne poučevalne prakse v kombinaciji s teoretičnimi izhodišči in zastavljanjem 

raziskovalnih vprašanj pomembno za izboljševanje poučevanja itd. Vse skupaj je zagotovo 

dolgoročen proces, ki bi v prvi vrsti zahteval vnaprej premišljeno načrtovanje dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja vseh in ne samo zainteresiranih strokovnih delavcev. 

 

Kot svetovalka na Zavodu RS za šolstvo za področje angleščine v osnovni in srednji šoli vidim 

veliko priložnosti za nadaljnje sodelovanje z učitelji in profesorji angleščine, pri čemer ne gre 

pozabiti na lastni profesionalni razvoj. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Izkušnje z različnih področij so pomembne za rast in razvoj posameznika, zato je vsako dodatno 

izobraževanje, mreženje in spoznavanje novih ljudi in njihovih dobrih praks neprecenljive 

vrednosti. Pri tem ima ključno vlogo spodbuda in podpora vodstva vzgojno-izobraževalnega 

zavoda. Menim, da je idealni vodja tisti, ki s svojim vedenjem in načinom komunikacije glede 

na razpoložljivost sredstev in manevrskega prostora vodi zavod/skupino ljudi tako, da le-ta 

nima občutka, da je prisilno vodena, ampak mu z veseljem sledi. Vodja upošteva želje večine 

in dela v dobro vseh, vodeni pa morajo imeti občutek, da imajo nekaj besede pri odločanju. 

Poleg verbalne komunikacije vodje sta pomembni tudi neverbalna komunikacija in čustvena 

inteligenca, ki pripomoreta k pozitivni klimi na delovnem mestu. Če vodja spodbuja, pohvali 

posameznike za dobro opravljeno delo, optimalno rešuje medsebojne konflikte, potem imajo 

le-ti več motivacije, delovnega elana in energije za opravljanje nalog. Zaradi zadovoljstva, ki 

ga občutijo, so pri svojem delu bolj učinkoviti in uspešni, kar prispeva k večji kakovosti 

izobraževalnega sistema. Vedno pa je tudi pri tem mogoče upoštevati tudi še prostor za nove 

ideje in izboljšave. Vseživljenjsko učenje predstavlja namreč prav to in tega se morajo zavedati 

tudi vodstveni delavci in predstavniki inštitucij, ki so kakor koli povezani s področjem vzgoje 

in izobraževanja. 
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Povzetek 

Živilska šola je že nekaj let vključena v evropske projekte mednarodnega sodelovanja. V 

povezavi z njimi imajo dijaki in zaposleni možnost izobraževanja ter opravljanja delovne prakse 

na partnerskih šolah in pri delodajalcih v tujini. Tako uspešno predstavljajo šolo, slovensko 

živilsko in naravovarstveno stroko ter Slovenijo. Dijakinje in dijaki, ki predstavljajo šolo v 

tujini, so dokazali, da so strokovno vrhunsko usposobljeni, odprti za sprejemanje novega znanja 

in idej, brez težav sledijo delovnim zahtevam tujih delodajalcev.  

Mednarodna mobilnost dijakov in zaposlenih daje številne pozitivne rezultate: boljše je 

poznavanje drugih evropskih kultur, na šoli se je povečalo zanimanje za učenje tujih jezikov, 

geografije in zgodovine, večja je strpnost do drugače mislečih. Dijaki imajo boljšo 

samopodobo, verjamejo vase in v svojo strokovno prihodnost. Udeleženci mobilnosti gradijo 

zaupanje vase in v svoje strokovno znanje, širijo lastno obzorje na strokovnem in družbenem 

področju. Mednarodno sodelovanje je priložnost za novo dimenzijo izobraževanja in 

opravljanja delovne prakse ter priložnost za sodelovalno učenje in deljenje znanja.  

V prispevku bomo predstavili dosedanje strokovno usposabljanje dijakov in zaposlenih v tujini. 

Ključne besede: Leonardo da Vinci, Erasmus+, mednarodno sodelovanje, izobraževanje 

 

Abstract 

The School of Food Processing has been involved in European projects promoting 

international collaboration for years. The projects have offered students and teachers a chance 

to go abroad and take part in education and work experience programmes at host schools and 

local employers, where they have successfully represented the school together with the 

Slovenian food processing and nature protection professions. Students who represent the 

school abroad have proved to be professionally qualified and open-minded; moreover, they 

easily follow daily tasks assigned to them by the employers. The mobility exchange programme 

has brought a positive effect: better understanding of other European cultures, increased 

interest in learning foreign languages, geography and history as well as showing greater 

tolerance to different points of view. The students develop a better self-image, gain self-

confidence and trust their future job prospects. Mobility exchange participants become self-

confident, build on their expertise, and broaden their horizons, both professionally and socially. 

International cooperation presents a new dimension to collaborative education, the work 

experience programme, and sharing the knowledge. The article focuses on the current 

professional training of students and teachers abroad. 

Keywords: Leonardo da Vinci, Erasmus+, international collaboration, education 
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1 UVOD 
 

 

Doslej je največ izmenjav potekalo s francoskimi srednješolskimi centri iz pokrajine Auverne. 

Dijaki odhajajo k delodajalcem v Francijo, njihovi francoski vrstniki pa so se v Ljubljani 

uspešno spoprijeli s pripravo slovenskih slaščičarskih dobrot. Sodelovanje poteka tudi s 

finskimi srednjimi šolami. Na delovno prakso v Francijo so odšli mesarji, slaščičarji, peki in 

živilsko prehranski tehniki. Na Finskem so bili peki, mesarji, živilsko prehranski in 

naravovarstveni tehniki, v Španiji slaščičarji in živilsko prehranski tehniki, na Portugalskem 

naravovarstveni tehniki ter mesarji. Dijakinje in dijaki, ki predstavljajo šolo v tujini, so 

dokazali, da so strokovno vrhunsko usposobljeni, odprti za sprejemanje novega znanja in idej, 

brez težav sledijo delovnim zahtevam tujih delodajalcev. Nekateri so prejeli ponudbe, da bi 

ostali v podjetju in delali za francoske delodajalce, kar dokazuje, da so se res dobro odrezali pri 

opravljanju svojega dela. 

V okviru mednarodnega sodelovanja so na Živilski šoli opravljali delovno prakso francoski 

dijaki iz velikega šolskega centra, spremljala sta jih dva profesorja, vrhunska mojstra 

slaščičarstva. Delovno prakso so v šoli opravljale tudi finske dijakinje. Aprila 2014 so prišli na 

obisk dijaki in učitelji iz partnerske šole MFR iz Francije. V projekt so se uspešno vključili tudi 

zaposleni. Leta 2012 in 2013 so bili na delovnem obisku v različnih živilsko proizvodnih 

obratih v Granadi in Cordobi. Leta 2016 sta se dva učitelja strokovnih modulov usposabljala in 

ugotavljanja, kakšne so možnosti za dijaško izmenjavo v Bragi na Portugalskem. Učiteljici 

praktičnega pouka sta svoje strokovno znanje izpopolnjevali v Franciji. 

 

2 FRANCIJA 
 

 

Junija 2009 je bilo prvo srečanje s predstavniki francoske regije Auvergne. Predstavniki več 

velikih srednješolskih centrov so že pridobili sredstva za mednarodno mobilnost in menjavo 

(projekti Leonardo, Mobilnost) in so v Sloveniji iskali partnerske šole, s katerimi bi navezali 

stik in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. 

 

V poletnih mesecih (julij, avgust) je sledilo živahno dopisovanje ter dogovarjanje za realizacijo 

mednarodne izmenjave. Najintenzivnejše stike smo vzpostavili z Lycee Agricole d'Yssingeaux. 

 

Oktobra 2009 je skupina 6 dijakov (4 slaščičarke, 2 mesarja) Živilske šole odšla na 10-dnevno 

delovno prakso v Francijo. Prva skupina naših dijakov na delovni praksi v tujini se je dobro 

znašla. Najuspešnejša sta bila mesarja in to kljub razmeroma slabemu znanju angleščine. 

Strokovnost pri delu, motivacija za odkrivanje novosti in samoiniciativnost je bila tako velika, 

da sta premagala vse jezikovne oziroma druge težave. Z velikim uspehom sta francoskim 

kolegom predstavila slovenske delovne tehnike in zamisli, kvalitetno sta sledila navodilom in 

tako navdušila svoje francoske delodajalce, da so se ti odločili priti na delovni obisk v 

Slovenijo. 

 

Decembra 2009 je francoski mesar obiskal Slovenijo. Ogledal si je predelavo mesa in nekaj 

mesnopredelovalnih obratov. Francoski gost je bil pozitivno presenečen nad sodobno 

tehnološko opremljenostjo mesnopredelovalnih obratov in prav tako nad visokim nivojem 

higiene. Povedal je, da se je za obisk Slovenije odločil predvsem zato, ker sta ga naša dijaka, ki 

sta pri njem opravljala delovno prakso, zelo navdušila s svojo strokovnostjo in pridnostjo. 

 



 

603 

 

 

Januarja 2010 je bila v Franciji mednarodna konferenca o mobilnosti, na katero je bila 

povabljena tudi naša predstavnica z namenom, da je predstavila rezultate našega dela. Na 

konferenci v mestu Clermont Ferrand so bili zbrani predstavniki lokalne politike, gospodarstva, 

šolstva, delodajalcev in zavodov za zaposlovanje ter predstavniki ESS. Predstavnica Živilske 

šole jim je predstavila naše aktivnosti na področju mobilnosti, izkušnje in primere dobre prakse. 

Na konferenci so predstavili tudi izkušnje francoskega mesarja z mobilnostjo. Do njegove 

pozitivne izkušnje so delodajalci v regiji zavračali mobilnost. Naša dva dijaka, mesarja, sta s 

svojo delavnostjo in strokovnostjo omogočila drugačen pogled delodajalcev na mobilnost in 

odločilno vplivala na pripravljenost francoskih delodajalcev za sodelovanje pri mobilnosti. S 

svojo prizadevnostjo sta lepo predstavila našo šolo in Slovenijo ter prepričala francoske 

delodajalce, da je vredno zaupati in vzeti na delovno prakso dijake iz drugih držav. 

 

Februarja 2010 je na Živilski šoli dva tedna opravljalo delovno prakso 6 dijakov iz velikega 

šolskega centra IFI 03. Dijake sta spremljala dva profesorja - vrhunska mojstra slaščičarstva. 

V času svojega bivanja v Ljubljani je francoska ekipa slaščičarjev naučila naše učitelje 

slaščičarstva izdelovati priznane francoske slaščice. Francoski gostje so bili na delovni praksi 

tudi v slašičarnah "Galerija grad" in "Zvezdica", s katerimi Živilska šola tudi sicer dobro 

sodeluje. Šlo je za primer dobre prakse, obe strani, tako slovenska kot francoska, sta se potrudili 

pokazati svoja strokovna znanja in sta bili sposobni sprejeti novosti, ki so jih predstavili drugi. 

Medsebojno sodelovanje delovnih ekip je bilo izredno dobro, učinkovito in je potekalo v 

pozitivnem delovnem vzdušju. 

 

Aprila 2010 je skupina 5 francoskih dijakov opravljala delovno prakso na Živilski šoli ter pri 

zunanjih proizvajalcih. Tudi obisk te skupine je pomenil pozitivno delovno izkušnjo. 

 

Med oktobrom in majem 2011 je petnajst dijakov in pet spremljevalnih učiteljev obiskalo 

Francijo. Spoznavali so posamezna podjetja in se vključili v proizvodni proces, spoznali šole, 

se udeležili tiskovnih konferenc in si ogledali naravne in kulturne znamenitosti krajev. Sredstva 

za izvedbo so bila pridobljena iz evropskega projekta Leonardo da Vinci in namenjena 

mobilnosti dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Po oceni delodajalcev 

in partnerskih šol v tujini, staršev in seveda udeležencev mobilnosti je bila izmenjava izreden 

uspeh. Dijaki so dokazali, da so strokovno vrhunsko usposobljeni in se brez težav lahko 

vključijo v delovni proces v drugi državi EU, se izpopolnjevali na strokovnem področju in v 

osebnostni rasti, zelo dobro so predstavili stroko, Živilsko šolo in tudi Slovenijo. Tudi 

Cmepiusu kot nacionalna agencija za dodeljevanje evropskih sredstev je bil z rezultati 

mobilnosti v šoli zelo zadovoljen. Trije izmed dijakov, ki so bili na delovni praksi v tujini, so 

se med poletnimi počitnicami vrnili k francoskim delodajalcem. Tam so se izpopolnjevali v 

pridobivanju znanja in veščin v pripravi francoskih vrst kruha in peciva, Francoze pa so 

seznanjali s slovenskimi slaščičarskimi izdelki. Stroški njihove ponovne poti v tujino so bili 

pokriti iz projekta Leonardo da Vinci. Na šoli se je uspešno oblikoval lik "Leonardovca", 

strokovno podkovanega in za novosti odprtega dijaka, ki je po zaključku izobraževanja 

konkurenčen na trgu delovne sile.  

 

Na Živilski šoli so opravljali delovno prakso dijaki iz partnerskih šol iz Francije in Finske. 

 

Novembra 2011 so bile na dvotedenski delovni praksi v Franciji štiri dijakinje in dve učiteljici 

praktičnega pouka. Oktobra 2012 je odšla na delovno prakso v Francijo še ena skupina, pet 

dijakinj in dve spremljevalni učiteljici. Vse skupine so strokovno zelo dobro opravile svoje 

delo, dijaki so odlično predstavili tako šolo kot tudi Slovenijo. 
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3 LEONARDO DA VINCI  
 

 

Aprila 2012 je na Finskem gostovalo šest dijakov in trije spremljevalni učitelji. 

 

V šolskem letu 2012/13 je delovno prakso v tujini opravljalo več skupin dijakov. Na partnerske 

šole v Franciji, Španiji, Avstriji in na Finskem so skupaj z mentorji odpotovali dijaki slaščičarji, 

peki, mesarji in živilsko prehranski tehniki. 

 

Mobilnostna izkušnja je bila za vse vključene dijake pozitivna. V Slovenijo so prinesli številne 

nove veščine in strokovna znanja. Okrepili so svojo samopodobo in sposobnost poiskati 

ustrezno delovno mesto, na katerem bodo lahko uporabili novo pridobljeno strokovno in tudi 

splošno kulturno znanje. 

 

Tudi zaposleni so se uspešno vključili v projekt, osem jih je decembra 2012 odšlo na delovni 

obisk v španske pekarne, slaščičarne, različne živilske proizvodne obrate in na Srednjo 

turistično-gostinsko šolo v Granadi.  

 

Od leta 2010 dalje je bilo izvedenih že 53 oblik mobilnosti za dijake in dvanajst za 

spremljevalne učitelje, osem za zaposlene. Sodelovanje je potekalo s šestimi partnerskimi 

organizacijami v štirih različnih državah. Živilska šola pa je na delovno prakso sprejemala 

dijake iz dveh francoskih in ene finske partnerske šole. Zaradi pozitivnih izkušenj in številnih 

lepih doživetij, povezanih z izmenjavo udeležencev, je zanimanje dijakov za delovno prakso v 

tujini veliko.  

 

Julija in avgusta sta bili na delovni praksi v Slovenskem katoliškem domu prosvete v Tinjah na 

avstrijskem Koroškem dve dijakinji slaščičarki. Pripravljali sta slovenske slaščičarske izdelke 

in na ta način pomagali ohranjati slovensko kulinarično kulturo, kar so predstavniki slovenske 

manjšine na avstrijskem Koroškem sprejeli z velikim navdušenjem. Obe dijakinji sta se zelo 

dobro vživeli v novo delovno in socialno okolje, nekoliko sta se naučili tudi nemščine. Živilsko 

šolo in tudi Slovenijo sta predstavili na najboljši način. Sami pa sta se naučili pripraviti tudi 

nekaj specifičnih sladic, značilnih za koroško kulinarično okolje.  

 

V šolskem letu 2013/ 14 sta delovno prakso v tujini opravljali dve skupini dijakov. Na 

partnerske šole v Španiji in na Finskem so skupaj z mentorji odpotovali dijaki slaščičarji, 

naravovarstveni in živilski tehniki. 

 

Tudi zaposleni so se uspešno vključili v projekt. Štirje učitelji so novembra 2013 odšli na 

delovni obisk v španske pekarne, slaščičarne in različne živilske proizvodne obrate v Cordobi. 

 

Aprila 2014 so bile na delovni praksi pri partnerski organizaciji v Španiji štiri dijakinje 

slaščičarke, ki sta jih spremljala dva učitelja. Dijakinje so dvotedensko delovno prakso uspešno 

opravile pri organizaciji AC Traductores v kraju Martos. Poudarjena je bila predvsem priprava 

tradicionalnih španskih slaščičarskih izdelkov. Partnerska organizacija jih je pohvalila, saj so 

prisotne navdušile s prizadevnostjo in inovativnostjo. Predstavnik partnerske organizacije jih je 

povabil na delo še v prihodnjih letih in poudaril, da bi jim bilo v veliko veselje nadaljnje 

sodelovanje z Živilsko šolo na področju mobilnosti. Dijakinje so prvič gostovale izven 

Slovenije in se zelo dobro vživele v novo delovno in socialno okolje, nekoliko so se naučile 

tudi španščine. Živilsko šolo in tudi Slovenijo so predstavile na najboljši način.  
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Aprila 2014 sta bili pri nas na tritedenski delovni praksi dijakinji iz Finske. Delovno prakso sta 

opravljali en teden v šolski slaščičarski delavnici, en teden v šolski pekarni, zadnji teden pa sta 

prakso opravljali v slaščičarni Zvezda na Kongresnem trgu. 

 

Aprila 2014 so nas obiskali dijaki in učitelji iz partnerske šole MFR iz Francije. Naši dijaki so 

jim v angleščini predstavili našo šolo, naše programe, pa tudi našo državo. Razkazali smo jim 

šolo in jih odpeljali na ogled Ljubljane. Gostje so bili nad našo šolo, programi, hrano in 

Ljubljano navdušeni. 

 

Maja 2014 je bilo na dvotedenski delovni praksi v mestu Pori na Finskem osem dijakov 

programa živilsko prehranski tehnik in štirje naravovarstveni tehniki. Delovno prakso so 

opravljali v gozdarski šoli VinNova, in sicer v kemijskih in biotehnoloških laboratorijih, na 

simulatorjih ter na terenu, v gozdovih, nacionalnih parkih. 

 

Strokovni delavci Živilske šole so se udeležili mednarodne izmenjave zaposlenih v okviru 

projekta Leonardo de Vinci z naslovom Znanje iz tujine. Med gostovanjem v Španiji so obiskali 

različne živilsko-predelovalne obrate in se seznanili z delovnimi postopki v proizvodnji 

oljčnega olja, v pekarstvu, vinarstvu, oljarstvu, pivovarstvu ...  

 

Španija je dežela oljčnega olja. V eni izmed oljarn je potekala podrobna razlaga celotnega 

procesa pridobivanja oljčnega olja: od obiranja in stiskanja oljk do polnjenja aromatičnega olja 

v embalažo. Med degustacijo so udeleženci spoznali tudi nekatere možnosti uživanja oljčnega 

olja, ki pri nas še niso v navadi. Udeleženci so se podrobno seznanili s tradicionalnim 

postopkom izdelave piva, ki pa se v Španiji šele razvija, saj je bolj razvita kultura pridelave in 

pitja vina. V hladilnici pomaranč so spoznali postopek obdelave pomaranč in njihovo pripravo 

za prodajo ter pogoje skladiščenja. Na obisku v srednji gostinski šoli so izmenjali izkušnje o 

španskem in slovenskem sistemu šolstva in o programih, ki se jih izvaja v obeh državah. V dveh 

slaščičarnah so zaposleni podrobno prikazali nekatere značilne vrste španskih slaščic in peciva, 

recepte, postopke izdelave testa in polnil, oblikovanja in dekoracije. Drugi teden bivanja v 

Španiji se je začel s potovanjem proti zahodni obali. Udeleženci so lahko občudovali plantaže 

pomaranč, oljk in vinogradov, sodelovali so tudi pri obiranju pomaranč. Cilj poti je bilo mesto 

Jerez, kjer izdelujejo tradicionalno desertno vino z istim imenom (Sherry). Delovni teden je bil 

obogaten z obiskom vinskih kleti in vinotek. Udeleženci so spoznali različne sorte grozdja, 

postopek proizvodnje vina, predvsem pa njegovo zorenje. V mestni vinoteki so se seznanili z 

vrstami in kakovostjo vina v različnih vinorodnih deželah Španije. Seveda so obiskali tudi nekaj 

pekarn, a so bili nekoliko razočarani glede raznolikosti španskih vrst kruha in pekovskega 

peciva. S sodobnimi postopki sterilizacije mleka pa so se udeleženci seznanili v podjetju 

COVAP, ki se ukvarja s proizvodnjo pršuta in mleka. Med svojim bivanjem v Španiji so 

obiskali tudi veliko kulturnih znamenitosti Cordobe.  

 

V okviru projekta Leonardo da Vinci so v šolskem letu 2013/14 4 dijakinje in 2 učitelja 

pridobivali nove izkušnje in znanja na področju slaščičarstva in pekarstva v španski pokrajini 

Andaluzija, natančneje v mestu Martos. Dijakinje so se usposabljale v slaščičarni Principe, v 

kateri ustvarja slaščičarske umetnine priznani mojster Alfonso Serrano, ki sam izdeluje slaščice 

v svoji slaščičarni s stoletno tradicijo. 

 

Dijakinje so pridobile nova znanja, spretnosti in kompetence: spoznale so uporabnost različnih 

surovin za slaščičarske in pekovske izdelke, mentor jim je pokazal, pomagal in nadzoroval 

njihovo samostojno delo - izdelavo slaščic na "španski" način. Vseskozi jih je opozarjal na 

prizadevnost, pazljivost in hitrost pri delu (predvsem z zgledom). Videle in preizkusile so 
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uporabo drugačnih, enostavnih in pripravnih pripomočkov za delo v slaščičarni. Spodbujal jih 

je k razmišljanju, iskanju svojih idej. Nudil je ustvarjalno, spodbudno, dinamično delovno 

okolje. Najprej je delo dobro pokazal, potem so dijakinje delale samostojno. Seveda brez 

predhodnega kakovostnega predznanja ne bi šlo. Vsebina je bila bogata - dnevno skoraj vsak 

dan okoli 10 novih različnih izdelkov. Tako so se zvrstili sledeči izdelki: izdelki iz paljenega 

testa, različne torte in dekoracije, pekovsko fino pecivo, dekoracija iz čokolade. Dijakinje so 

predstavile izdelavo slovenskih kremnih rezin. Mentor jih je zelo dobro ocenil in jih dal v svojo 

redno ponudbo. 

 

Dodatno so obiskali še dve večji živilski proizvodnji: predelavo oljk v ekstra deviško oljčno 

olje v Martosu ter svetovno znano izdelavo peciva in čokolade Don Jimena v Alcanteju. V 

programu so bili tudi ogledi mestnih znamenitosti in kulturnih prireditev. Nekatere kulturne 

dogodke so našli sami. Spoznali so se in komunicirali tudi z drugimi mladimi Evropejci na 

mobilnosti. Španski koordinatorji so bili vedno na razpolago za dodatna vprašanja, želje, 

pomoč. 

 

4 ERASMUS+ 
 

 

4.1 FINSKA 

 

Maja 2014 so v okviru projekta Erasmus+ odpotovali na Finsko 4 dijaki programa živilsko 

prehranski tehnik in 4 naravovarstveni tehniki ter dva spremljevalca. Gostitelj je bil učni center 

WINNOVA v mestu Pori, kjer se dijaki pripravljajo za 24 različnih poklicev. V desetih dneh 

bivanja v Poriju so spoznavali način dela v laboratorijih učnega centra WINNOVA, kjer se 

izvaja program "Process, Chemical and Materials Engineering", v katerem se dijaki v treh letih 

usposobijo za izvajanje delovnih nalog v katerem koli laboratoriju na različnih področjih 

industrije (ne zgolj živilske panoge). Praktično delo v laboratoriju poteka cel dan nekaj 

zaporednih dni v tednu (odvisno od modula), na posamezno vajo se najprej pripravijo teoretično 

in organizacijsko v učilnici, nato pristopijo k izvedbi, vajo izvajajo od začetka do konca 

samostojno pod nadzorom učitelja. Med izvajanjem vaj so tudi naši dijaki samostojno ob 

pomoči finskih dijakov in ob navodilih učiteljice izvajali vse faze vaje. Na koncu vaje so 

naredili analizo opravljenega dela. Velik poudarek je bil pri obravnavi oz. argumentaciji napak 

in nato ponovni izvedbi na podlagi te izkušnje. Čas izvajanja posamezne vaje je bil načrtovan, 

vendar fleksibilen, učitelj se je osredotočal predvsem na kvaliteto izvedbe zastavljenega cilja.  

 

Dijaki so se med izvajanjem vaj naučili, da samostojno v skladu s pravili in navodili uporabljajo 

skladišče z laboratorijskim materialom, skladišče s trdimi in tekočimi kemikalijami, prostor za 

tehtanje, sestavljajo, razstavljajo in pravilno rokujejo z različnimi elementi laboratorijske 

opreme. Izvajanje vaj je potekalo v parih, mešanih s finskimi dijaki oz. v skupini slovenskih 

dijakov. Vaje so potekale v sproščenem vzdušju, dijaki so morali nadzirati vsako od faz 

postopka, učiteljica pa je imela pregled nad celotnim dogajanjem, na razpolago je bila za 

pojasnila, včasih je tudi komentirala in argumentirala napake.  

 

Naravovarstveni tehniki so na Finskem spoznavali zakonitosti finske narave, načine 

gospodarjenja s prostorom, predvsem gozdom. Tako so v 14 dneh dodobra spoznali finski 

model gospodarjenja z gozdom in se preizkusili na simulatorjih sečnje in spravila lesa ter dela 

z ročno motorno žago in načini izdelave lesenih hiš. Pogozdili so nekaj gozda in se naužili lepot 

nacionalnega parka Seitseminen. Z osebjem inštituta Pyhäjärvi so dijaki izmenjali znanje glede 

možnosti prečiščevanja onesnaženih voda in spoznali družinsko podjetje Biolan, ki se ukvarja 
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s kompostiranjem ter izdelavo suhih stranišč in je eno uspešnejših družinskih podjetij na 

Finskem. Profesor in eden bolj znanih in priznanih strokovnjakov za ptice je v vodenem izletu 

predstavil svet ptic selivk na Finskem in posebnosti krajine ob Baltiškem morju. Poleg vsega 

tega so bili deležni tudi finske savne, lokalne kulinarike in seveda kulture in ostalih 

znamenitosti mesta Pori in Helsinkov.  

 

V okviru programa Erasmus+ je bil v letu 2014 odobren projekt mobilnosti v okviru poklicnega 

in strokovnega usposabljanja dijakov in učiteljev (KA1-VET-065/14). V okviru zavoda BIC 

Ljubljana je bil prijavljen dvoletni projekt 2014–2016. Za dijake Živilske šole je namenjenih 

dvanajst mest za strokovno usposabljanje v tujini in štiri mesta za strokovno uposabljanje 

učiteljev.  

 

V šolskem letu 2014/15 je teklo usklajevanje s partnerji in vsebinsko ter organizacijsko 

načrtovanje mobilnosti za september 2015. Na obisk so prihajali dijaki iz tujine (partnerske 

šole): trije dijaki iz šolskega centra WinNova iz Finske so v šoli gostovali štiri tedne. Zanje je 

bil pripravljen program strokovnega usposabljanja, ki je vključeval prisotnost pri 

laboratorijskih vajah, strokovne oglede proizvodnih obratov in laboratorijev ter dvodnevno 

praktično izobraževanje in usposabljanje v laboratorijih podjetja Žito.  

 

Med 26. septembrom in 10. oktobrom 2015 so dijakinje programa živilsko prehranski tehnik in 

dijaki programa naravovarstveni tehnik ponovno izkusili življenje na Finskem. V šoli WinNova 

so spoznali tako laboratorijsko kot terensko delo.  

 

4.2 ŠPANIJA 

 

Od 13. do 27. septembra 2015 so v mestu Martos, ki leži v provinci Jaén španske pokrajine 

Andaluzije, pridobivali praktične izkušnje in strokovno znanje štirje dijaki slaščičarji ter dve 

učiteljici. Na praksi so bili pri mojstrih Alfonsu in Amadorju. Osvojili so tehniko izdelave 

tipičnih lokalnih slaščic, kot so piškoti Mantecado de huevo, kipniki Calatravas, španske 

tradicionalne magdalenke, pastetke z različnimi nadevi. V Andaluziji so v ospredju izdelki iz 

listnatega testa z vanilijevo kremo. 

 

Mesto obdajajo neskončne širine plantaž oljk, znano pa je predvsem po začetku pridelave 

olivnega olja v svetovnem merilu. V soboto in nedeljo so sledili turistični ogledi različnih 

kulturnih znamenitosti, ki bogatijo prestolnico Sevillio, Malago, Granado, Jaén in Martos. 

Športni duh je zaživel v sončnih popoldnevih s hojo v hrib, tekom in plavanjem.  

 

Od 4. 12. do 18. 12. 2016 se je v mesto Martos odpravilo kar 20 dijakov in dijakinj: 16 živilsko 

prehranskih tehnikov ter štiri slaščičarke. Spremljale so jih 3 profesorice. Delo so opravljali v 

tovarni olja Tuccioliva, na plantaži oljk, slaščičarke pa v slaščičarni Pasteleria Principe, pri nas 

že dobro poznanem in zelo priljubljenem mojstru Alfonsu. V tovarni so dijaki nabirali izkušnje 

v pakirnici, laboratoriju in proizvodnji. V pakirnici so deklarirali embalažo in jo polnili, v 

laboratoriju so pripravljali vzorce za analizo in določali maščobe v vzorcih, v proizvodnji pa so 

bili priča celotnemu poteku izdelave olja. Na plantaži oljk so se dijaki izkazali za izredno 

učinkovite, čeprav je bilo delo fizično zelo naporno. Otresali so oljke, pobirali plodove, 

prestavljali mreže in se greli pod toplimi sončnimi žarki. Zato smo se še toliko bolj veselili 

naših slaščičark, ki so nas skoraj vsak dan po kosilu pogostile z dobrotami, ki so jih pripravile 

v slaščičarni. Urile so se v pripravi tort, francoskih sladic na španski način ter v pripravi peciva 

iz paljenega testa. 
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V prostem času so obiskali Sevillo, Cordobo, Granado in pa mesto Jaen. V Sevilli smo si 

ogledali znamenitosti, kot so Plaza de Espana, gotska katedrala Cabild, arena za bikoborbo ter 

Zlati stolp. Na sprehodu po mestu so si lahko tudi v živo ogledali ples flamenko. V Cordobi so 

si ogledali predstavitev arheološkega najdišča arabskega mesta Madinat Al-Zahra. Sledil je 

ogled centra Cordobe, kjer so si ogledali dvorec Alcazar s čudovitimi vrtovi. Ogledali so si tudi 

katedralo ter preprosto sinagogo v židovski četrti.  

 

4.3 PORTUGALSKA 

 

V Bragi na Portugalskem sta se od 16. do 23. januarja 2016 dva učitelja strokovnih modulov 

usposabljala in ugotavljala možnosti dijaške izmenjave. Na področju živilstva sta odkrivala 

skrivnosti proizvodnje portugalskega olivnega olja, mladega vina verde in desertnega vina 

portovca. V lokalni slaščičarni sta se seznanila s tipičnimi slaščicami tega dela Portugalske, 

predvsem njihovimi rahlimi pudingi, v pekarni pa odkrivala značilne načine peke. V dveh 

mesnicah sta se seznanila s portugalskimi krvavicami in drugimi značilnimi mesninami. Na 

področju naravovarstva sta se seznanila z načinom ravnanja z odpadki, čistilno napravo ter 

laboratorijem za analizo zemlje in rastlin. Lahko sta obiskala nacionalni park Bom Jesus in si 

ogledala potek urejanja. V stalnem stiku sta bila s podjetjem Braga mobility, ki je skrbelo za 

njune oglede in usposabljanje. 

 

Prva skupina dijakov, 6 naravovarstvenih tehnikov ter 2 mesarja, je praktično izobraževanje na 

Portugalskem, v mestu Braga, opravljala od 22. aprila do 6. maja 2017. Naravovarstveni tehniki 

so vsakodnevne obveznosti opravljali na hribu v parku Bom Jesus, mesarja pa sta bila vsak v 

svoji mesnici. Dijaki so med izmenjavo pridobili razgibano paleto novih kompetenc, ne le s 

področja stroke, ampak so utrjevali in nadgrajevali svoje obstoječe kompetence v angleškem 

jeziku, nekateri so izgubili strah pred uporabo angleščine, hkrati pa so usvojili tudi precej 

portugalskih besed in uporabnih vsakodnevnih fraz. Urili so socialne veščine znotraj skupine 

in se povezovali s sovrstniki iz ostalih držav. Najpomembnejši del pa je bil dvig samozavesti v 

povezavi s samostojnim bivanjem v tujini in opravljanje delovne prakse v za njih novem okolju. 

Podrobneje so se spoznali s kulturo države gostiteljice ter bogato zgodovino mest, ki so jih 

obiskali – Viana do Costelo, Porto, Lizbona in Fatima. 

 

4.4 FRANCIJA 

 

Od 2. do 9. aprila 2016 sta se dve učiteljici praktičnega pouka udeležili enotedenskega 

praktičnega izobraževanja, ki je potekalo tudi v priznani francoski šoli ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DE PATISSERIE v Yssingeauxu. Mojster slaščičarstva Christophea-Tuloupa, 

ki je lastnik štirih slaščičarn v Lyonu, jima je predstavil pripravo porcijske sladice. 

 

Ostale dni sta se izobraževali v kraju Le Puyu v priznani slaščičarni in čokoladnici RIX pri 

slaščičarskem mojstru Didier Rixu. Pripravljali sta tortice, drugo pecivo in pralineje po njihovih 

receptih, ki se razlikujejo od domačih. Naučili sta se pripraviti testo za izdelavo francoskih 

rogljičkov, makronov, biskvitne mase in krhkega testa z mandeljni in pistacijami ter kuhati 

kreme za polnjenje tortic iz sadnih pirejev. Slaščičarstvo v Franciji je precej drugačno. 

Francoski kolegi vse izdelke, ki so majhne velikosti, zamrzujejo in jih nato sproti odmrzujejo. 

Drugačne so tudi tortice za rojstne dneve, imajo zgolj napis in skromno dekoracijo. Vsak dan 

pa pripravljajo sveže francoske rogljičke, čokoladne žepke, brioš pecivo, eklerje in pito iz 

listnatega testa ter jabolk. Vsi izdelki so pripravljeni iz različnih vrst masla. Izkušnja je bila zelo 

zanimiva in poučna, pridobljeno znanje pa bosta učiteljici uporabili pri vsakodnevnem delu. 
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V marcu in aprilu 2017 so v francoskem mestu Le-Puy-en-Velay izobraževali štirje dijaki 

slaščičarji in dve učiteljici. Dijaki so delali v različnih slaščičarnah, in sicer: Pâtisserie Didier 

Rix, La Brivoise in Meunier Patrice, v katerih so spoznavali postopke izdelave različnih 

francoskih slaščic in umetnost oblikovanja čokolade. Profesorici sta obiskovali dijake in 

spremljali njihovo delo ter se seznanjali s postopki izdelave francoskih rogljičev, čokoladnih in 

mangovih žepkov, macronejev, peciva religieuse in feullinantine, različnih sadnih desertov 

(crumble fruits rouges, velay, carre delice, adagio, mont blanc) ter s postopki oblikovanja 

velikonočnih čokoladnih figuric. Ena profesorica je izpopolnjevala svoje znanje v slaščičarni 

la Brivoise, druga pa je delala v pivovarni Brasserie de l´Emblavez v mestu Saint Vincent. V 

pivovarni je pripravljala sestavine za različne vrste piva, nadzorovala drozganje sladice, 

kuhanje sladice s hmeljem in alkoholno fermentacijo piva, ugotavljala kakovost alkohola in 

ekstrakta v pivu. Glavno fizično delo je bilo ročno polnjenje in zapiranje steklenic ter sodčkov 

piva. Seznanila se je tudi z obveznimi oznakami na deklaraciji piva v Franciji in spremljala 

računalniško vodenje proizvodnje. Ogledala si je tudi pivovarno Brasserie Vellavia v mestecu 

Espaly, v kateri je postopek proizvodnje bolj avtomatiziran, izdelujejo pa različne vrste piva 

spodnjega in zgornjega vrenja. Lokalni tradicionalni posebnosti sta pivo z dodatkom leče in 

rženega slada. 

 

Dijaki in profesorici so obiskali višjo slaščičarsko šolo Nationale Superieur de la Patisserie, v 

kateri so opazovali udeležence pri izpopolnjevanju oblikovanja čokolade in sladkorne artistike. 

V enem popoldnevu so se udeležili tečaja izdelovanja najstarejših makronov v slaščičarskem 

ateljeju v mestu La Voute pri gospe Florence. 

 

Med bivanjem v Franciji so si ogledali tudi znamenitosti mesta: mestno katedralo s 

samostanom, kip Marije Notre-Dame na skali Rocher Corneille, staro mestno jedro in mestni 

park, sprehodili so se tudi po začetnem delu romarske poti Camino de Santiago. Zapeljali so se 

do gradu Chaurenac Lafayette in trdnjave Polignac in si ogledali še nekaj znanimivosti Lyona. 

Večkrat so obiskali tudi našo koordinatorico v Franciji gospo, Nadege Mourgues, ki živi v 

idilični vasici Chasselle, kjer so lahko občudovali njene lipicance.  

 

4.5 FINSKA 

 

Aprila 2017 sta na Finskem, v šolskem centru Keuda, opravljali delovno prakso dve dijakinji s 

posebnimi potrebami iz programov Pomočnik v biotehniki in oskrbi ter Slaščičar. Spremljala 

ju je učiteljica praktičnega pouka. Pod mentorstvom učiteljice praktičnega pouka gospe Sane 

sta izdelovali dekoracije iz marcipana, obmazovali in okraševali torte ter izdelovali dekoracije 

iz vlečenega sladkorja. Pod mentorstvom gospoda Kaia sta spoznali delo v pekarski delavnici. 

V šolskem centru Keuda sta dijakom tretjega letnika pokazalI izdelavo listnatega testa in 

izdelavo kremnih rezin.  

 

V prostem času so si ogledali mesto Helsinki, ki ima uradno nekaj več kot pol milijona 

prebivalcev in razstavo Heureka v mestu Vanta. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

 

Vse skupine so strokovno zelo dobro opravile svoje delo, dijaki so odlično predstavili šolo in 

Slovenijo. Mednarodno sodelovanje je dobra strokovna izkušnja, omogoča vpogled v drugačne 

delovne postopke in prakse. Za dijake predstavlja poleg strokovnega napredka in 

izpopolnjevanja še pomembno izkušnjo za dvig samopodobe in pripomore k osebnostni rasti. 
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Z rezultati mobilnosti so zelo zadovoljni tudi starši. Delo pri projektu je zahtevno in odgovorno, 

daje pa dobre rezultate za dijake, njihove starše in šolo. 

 

Partnerske šole iz tujine ocenjujejo delo Živilske šole na področju mednarodnega sodelovanja 

kot izredno uspešno. To je rezultat podpore vodstva ter dobrega timskega dela vseh zaposlenih, 

ki s svojimi prizadevanji pomagajo pri kvalitetni izvedbi dejavnosti na tem področju. 

 

Mednarodno sodelovanje daje številne dobre rezultate: primerjava izdelkov, delovnih tehnik in 

znanj na strokovnem področju kaže, da nikakor ne zaostajamo za drugimi evropskimi državami; 

marsikje smo glede opremljenosti in strokovnih znanj celo v prednosti; dijaki in zaposleni 

pridobijo nove izkušnje, nova strokovna znanja in izboljšajo komunikacijo na delovnem mestu; 

poveča se zanimanje za učenje tujih jezikov, za druge kulture, zgodovino in geografijo; poveča 

se stopnja tolerance do drugačnosti, drugih kultur in ljudi; dijakom se odprejo nove možnosti 

na področju komunikacije na delovnem mestu. Udeleženci mobilnosti gradijo zaupanje vase in 

v svoje strokovno znanje, širijo lastno obzorje na strokovnem in družbenem področju. 

Mednarodno sodelovanje je priložnost za novo dimenzijo izobraževanja in opravljanja delovne 

prakse ter priložnost za sodelovalno učenje in deljenje znanja. Dijaki imajo boljšo samopodobo, 

verjamejo vase in v svojo strokovno prihodnost. 
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ČETRTI LETNIKI POMAGAJO PRVIM 
 

FOURTH-YEAR STUDENTS HELPING FIRST-YEAR STUDENTS 
 

Vesna Kramberger  
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija 

(Biotechnical Educational Centre Ljubljana, Slovenia) 

vesna.kramberger@bic-lj.si 

 

Povzetek 

Dijaki zadnjega letnika so bili navdušeni ob novici, da bodo lahko pomagali prvim letnikom 

ponoviti in obnoviti znanje o strategijah reševanja linearnih enačb. Dijaki prvih letnikov se z 

linearnimi enačbami srečujejo dnevno pri fizikalnih nalogah. Povzročajo pa jim kar precej 

preglavic. Po predhodnih pripravah je delo steklo po skupinah po šest dijakov, dva dijaka 4. 

letnikov sta pomagala štirim dijakom 1. letnikov. Medpredmetno medvrstniško sodelovalno 

učenje je navdušilo vse dijake. Četrtošolci so z veseljem za dve uri stopili v čevlje učiteljev in 

pomagali nadobudnim prvošolcem. Cilj medvrstniškega sodelovanja je dolgoročen. Dijaki so 

tako lahko spoznali starejše vrstnike. Med uro je večkrat stekel pogovor tudi o profesorjih, 

snovi, predmetih, šoli in še o čem. Matematično znanje o linearni enačbi so ponovili 4. letniki 

pred poklicno maturo in 1. letniki za lažje reševanje fizikalnih nalog. 

Ključne besede: medvrstniško, medpredmetno, sodelovalno učenje, linearne enačbe, 

matematika, fizika 

 

Abstract 

Fourth-year students were thrilled at the idea of helping first-year students revise the strategies 

for solving linear equations. First-year students have to deal with linear equations frequently 

in their physics lessons and they cause a lot of problems. After some preparations we started 

work in groups of six, which consisted of two fourth-year students and four first-year students.  

Interdisciplinary peer teaching was a success among all the students participating in this 

exercise and the older students loved tutoring younger schoolmates. The goal of this type of 

teaching is long-term. Not only did the students get to know each other, but they also bonded 

over talks about teachers, school matter, school subjects, school in general and other topics.  

The revision of subject matter on linear equation was very helpful for the fourth-year students 

as it was carried out just before they took their vocational qualifications examination and for 

the first-year students because it made it easier for them to solve exercises in physics lessons.  

Keywords: Interdisciplinary peer teaching, linear equations, mathematics, physics, 

collaborative learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/vocational
http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/qualifications
http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/examination
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1 UVOD 
 

 

Reševanje enačb je najbolj razširjeno poglavje matematike v vseh letnikih srednjega 

strokovnega in splošnega izobraževanja. Z enačbami se srečujemo pri skoraj vsakem poglavju, 

ne le pri matematiki, ampak je znanje uporabno tudi pri drugih predmetih v šoli in v vsakdanjem 

življenju. 

Fizika, kemija, biologija, ekonomija, računalništvo, veterinarstvo so le nekateri predmeti, pri 

katerih je reševanje enačb nepogrešljivo. Prav tako enačbe rešujemo vsakodnevno, pa se tega 

niti ne zavedamo.  

Seveda imamo pred seboj različne enačbe, ne le preproste (linearne), ampak enačbe višjih 

redov, z več neznankami, brez rešitev, z neskončno rešitvami, … 

Osnovna, najlažja in zelo uporabna je linearna enačba. Dijaki se z njo srečajo že v osnovni šoli. 

Pri matematiki se naučijo strategij reševanja in jih uporabijo tudi pri drugih predmetih. 

 

Profesorica fizike opaža, da imajo dijaki prvih letnikov težave pri »obračanju« fizikalnih 

formul, ker ne obvladajo strategij reševanja linearnih enačb. S problemom se srečujejo vsako 

uri pri vseh snoveh.  

Dijaki četrtih letnikov pa morajo pred poklicno maturo ponoviti tudi tako preprosto snov, kot 

je linearna enačba. Zato sva se odločili, da dijake poveževa in izpeljeva uro na drugačen in bolj 

zanimiv način. 

 

Namen medpredmetnega, medvrstniškega sodelovalnega učenja je bil jasen. Povezati dijake 4. 

in 1. letnikov veterinarskih tehnikov, povezati matematiko in fiziko ter doseči kar najboljše 

rezultate. 

 

2 PREDSTAVITEV 
 

 

2.1 PREDMETA 
 

2.1.1 Matematika 

 

 Razumevanje in uporaba linearne enačbe. Dijaki morajo razlikovati konstanto in 

spremenljivko in poznati odnose med njima. 

 Reševanje preprostih in zahtevnejših linearnih enačb. Dijaki morajo poznati 

postopke, kako prevesti enačbo v ekvivalentno. 

 Dijaki znanje iz enačb uporabijo pri obračanju fizikalnih formul. Izraziti morajo 

znati poljubno količino (neznanko). 

 Dijaki morajo svoje znanje znati uporabiti na konkretnih primerih. 

2.1.2 Fizika 

 
 Dijaki poznajo simbole za vse količine, ki nastopajo v formulah.  

 Prepoznajo fizikalne formule, vedo, kdaj jih uporabljajo. 
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2.2 UTEMELJITEV MEDPREDMETNEGA, MEDVRSTNIŠKEGA, 

SODELOVALNEGA UČENJA 

 

 Pomembnost medpredmetnega povezovanja se kaže v tem, da morajo dijaki znanje iz 

matematike uporabiti pri obračanju in reševanju fizikalnih nalog, znanje fizike pa je 

uporabno pri situacijah na ustnem delu poklicne mature iz matematike. 

 Pomembnost medvrstniškega povezovanja se kaže v tem, da se dijaki naučijo svoje 

znanje predajati tako na mlajše kot tudi na starejše vrstnike. Dijaki se naučijo poslušati 

in upoštevati drug drugega. Razvijajo strpnost in kolegialnost med vrstniki. Možnost 

imajo spoznati druge dijake iste šole in poznanstva uporabiti tudi pri novih situacijah. 

 Pomembnost sodelovalnega učenja je, da z metodo izvirne sestavljanke dosežemo, da 

dijaki drug drugemu pomagajo razumeti in opraviti nalogo z lastnega kognitivnega 

nivoja, saj se učitelji včasih težko vživimo v dijakov miselni horizont. Dijaki so 

zadolženi za posamezne naloge, hkrati pa so za svoje delo tudi odgovorni svoji skupini. 

Bolje kot člani skupine sodelujejo, bolje, lažje in hitreje je delo opravljeno. 

 

2.3 PRIPRAVA 

 

2.3.1 Skupni učni cilji 

 

         Dijak 1. letnika:  

 zna uporabiti znanje linearne enačbe pri matematiki in fiziki, 

 zna izraziti poljubno neznano količino pri matematičnih in fizikalnih formulah, 

 ve, da pridobljeno zanje uporabljajo dijaki tudi v 4. letniku, 

 zna vprašati in prositi za pomoč, 

 zna delati v skupini in pomagati vrstnikom.  

 

          Dijak 4. letnika: 

 zna sam poiskati in zapisati določeno matematično vsebino – priprava, 

 zna podati pridobljeno zanje mlajši generaciji, 

 zna navezati stike, poslušati in pomagati vrstnikom, 

 zna delati v skupini, sodelovati v paru s sošolcem in se prilagoditi dani situaciji. 

 

2.3.2 Organizacijsko – izvedbene značilnosti 

 

 Obseg: dva predmeta, dva učitelja, šest oddelkov (trije 1. letniki in trije 4. letniki 

veterinarskih tehnikov). 

 Časovni razpon: ena ura za pripravo – test, dve uri izvedbe, ena ura za evalvacijo – test. 

 

2.4 ORGANIZACIJA URE IN POUKA 

 

V kurikularno povezavo sta bila vključena dva učitelja in dva predmeta. Povezavo sva izvedli 

v vseh 1. letnikih veterinarskih tehnikov, pomagali pa so jim tisti 4. letniki veterinarskih 

tehnikov, ki so za poklicno maturo izbrali matematiko. Za vsako kombinacijo 1. in 4. letnikov 

sva potrebovali po dve šolski uri za izvedbo. 
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Povezali sva predmeta matematika in fizika. Z vodstvom sva se dogovorili za uri, ko sem imela 

na urniku matematiko – odprt kurikul. Profesorica fizike je imela polovico dijakov, jaz pa 

polovico.  

Napredek sva preverjali vsaka na drugačen način.  

Več tednov prej sem 4. letnikom podala navodila, cilje in izvedbo povezave. Dijaki so se 

razdelili na pare in vsak par je pripravil material za obe šolski uri, in sicer prvo uro ponovitev 

linearne enačbe, drugo uro pa obračanje fizikalnih formul. Dijaki prvih letnikov enačbe 

poznajo, zato so le ponovili in obnovili že znano. Četrti letniki so tako ponovili vse o linearni 

enačbi, to zapisali in prinesli k uri matematike pred izvedbo povezave. Večina je snov pripravila 

matematično korektno, bilo je sicer nekaj težav, napak in nejasnosti. Zdelo se mi je pomembno, 

da prinesejo priprave v pregled, da ne bi bil kdo brez in da ne bi bilo hudih napak. Dijaki so si 

pri pisanju priprav pomagali z računalnikom (internet), z učbeniki za 1. letnik ali pa s svojimi 

starimi zapiski. Na Sliki 1 predstavljam zelo pregledno in natančno podano snov.  

 

 
Slika 10: Dijakinji sta si pripravili teorijo o linearni enačbi. 
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Za drugo šolsko uro pa so dijaki dobili napisane fizikalne formule, ki jih je zapisala profesorica 

za fiziko. Pri vsaki formuli so morali izraziti vse količine. Nekatere (težje) so jim delale težave, 

zato smo jih naredili v šoli. Na Sliki 2 je primer formul z vsemi izraženimi količinami.  

 

 

 
Slika 2: Dijaki so pripravile fizikalne formule. 

 

Pri fiziki so dijaki 1. letnikov pred izvedbo povezave rešili test. Zajemal je strategije reševanja 

linearnih enačbe in obračanje fizikalnih formul. Rezultati niso bili slabi, a profesorica za fiziko 

je mnenja, da bi tako enostavne teme, kot je linearna enačba, morali znati vsi. Kako naj pravilno 

rešijo fizikalno nalogo, če ne znajo izraziti neznane količine? Isti test so po povezavi rešili 

ponovno. 

Dijaki prvih letnikov so se razdelili v skupine po štiri ali šest dijakov. 

Dijaki so imeli na dan povezave na voljo dve šolski uri. Obe profesorici sta nadzirali dijake - 

vsaka polovico prvih in polovico četrtih letnikov. Dijaki so sodelovali, spraševali in ponavljali 

snov. Pomoči profesoric skoraj niso rabili. Ob koncu so morali četrti letniki oddati priprave.  

S profesorico sva bili tako v vlogi mentorjev. 

 

2.5 PROCESI IN POSTOPKI 

 

Opisana povezava je nastala zaradi težav prvih letnikov pri fizikalnih formulah. Težave imajo 

tudi s povezovanjem snovi – medpredmetno povezovanje, ne le pri matematiki in fiziki, ampak 

tudi pri drugih predmetih. Znanje, ki ga pridobijo, bi morali znati uporabiti tudi zunaj šole.  
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S to povezavo sva dijakom prvih letnikov želeli pokazati uporabo matematičnega znanja pri 

pouku fizike in pri drugih predmetih. Fizikalne formule, ki so jih reševali pri povezavi, so iz 

snovi fizike za 1. letnik. Naslednjo uro so dijaki 1. letnikov ponovno rešili isti test in rezultati 

so bili boljši. 

Dijaki četrtih letnikov so tako samostojno ponovili del snovi pred poklicno maturo. Pri pouku 

smo nadaljevali še s ponovitvijo ostalih enačb, ki so del maturitetnega kataloga. Poizkusili so 

se tudi v vlogi učitelja, pomočnika oziroma »velikega brata«. Dijaki 4. letnikov so po koncu 

rešili kratko anketo, kjer so podali svoje mnenje. 

 

2.6 REFLEKSIJA, EVALVACIJA IN ANALIZA 

 

Dijaki so bili s povezavo zelo zadovoljni. Všeč jim je bil način dela, snov in izvedba. Znanje se 

je izboljšalo. Dijaki 1. letnikov so bolje reševali enačbe in obračali formule.  

Izpeljava je bila uspešna, zato jo bova ponovili tudi v tem šolskem letu.  

 

Dijakom četrtih letnikov sem zastavila štiri kratka vprašanja odprtega tipa in dobila zelo 

zanimive odgovore. Nisem sestavila vprašalnika zaprtega tipa, ker jih nisem želela omejevati, 

tako so dobili priložnost, da napišejo in povedo vse, kar mislijo in želijo. 

Vprašalnik pod Sliko 3. 

 

VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 4. LETNIKOV  

Kaj mi je bilo všeč? 

__________________________________________________________________________________ 

Kaj mi ni bilo všeč? 

___________________________________________________________________________ 

Kaj bi spremenil/a? 

___________________________________________________________________________ 

Kako bi delo izboljšal/a?  

___________________________________________________________________________ 

Slika 3: Vprašalnik namenjen dijakom 4. letnikov.  

 

Dijaki 4. letnikov so bili zelo zadovoljni z novo vlogo – učitelja. V tej vlogi so se večinoma 

odlično znašli in v njej uživali. Všeč jim je bilo zlasti to, da so lahko sovrstnikom pokazali svoja 

močna področja. Pohvalili so tudi znanje nekaterih dijakov, njihovo radovednost in 

komunikativnost. Ugotovili smo, da se dijaki lažje pogovarjajo z vrstniki, lažje jih vprašajo za 

pomoč in priznajo, da nečesa ne znajo. Pred učitelji imajo zadržke, ker jih ocenjujemo.  

Pri zadnjem vprašanju so večinoma grajali sebe, svoje delo in pripravo na pouk v vlogi učitelja. 

Pravijo, da se niso dovolj zgodaj začeli pripravljati, da se niso dovolj dobro pripravili in da so 

jih dijaki z vprašanji celo presenetili. Nekaterim vloga učitelja ni bila všeč in se niso dobro 

počutili. 
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3 SKLEP 
 

 

Rezultati so pokazali, da so bili cilji v celoti doseženi. Dijaki 4. letnikov so se predstavili v novi 

vlogi, spoznali so nove dijake. Povedali so jim lahko vse o predmetih, profesorjih in maturi. 

Tako so navezali stike in se v šoli bolje počutijo. Prvi letniki se čutijo bolj sprejete v novem 

okolju, saj poznajo četrte letnike. Če bi delali več med vrstniških povezav, bi se lahko 

izoblikovali stalni timi in sodelovalno učenje bi pokazalo svoje prave razsežnosti. Dijaki bi si 

pomagali tako pri učenju, delanju domačih nalog in pri razumevanju novih snovi.  

Zanimiva je seveda tudi obrnjena teorija, kjer mlajši dijaki pomagajo starejšim.  

S profesorico za fiziko sva uživali v novi vlogi mentorja, ki dijake spodbuja in jim pomaga do 

pravih rešitev.  

Zagotovo bova povezavo speljali tudi v tem šolskem letu.  
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Povzetek 

Živimo v svetu, ki se neprestano spreminja. Tako se je spremenila tudi vloga učitelja, ki ni več 

edini vir informacij in znanja, ampak postaja organizator učnih okoliščin z vpeljevanjem 

sodobnih oblik učenja. Ena od sodobnih oblik učenja je sodelovalno učenje. Učenci s 

sodelovalnim učenjem pridobijo izkušnje z organizacijo dela v timu, krepijo veščine 

komuniciranja, prevzemajo odgovornost, razvijajo pozitivno samopodobo, spoznavajo in 

sprejemajo medsebojno drugačnost ter razvijajo ustvarjalnost. Kot meni Peklaj (2001), je v 

sodobnem svetu hitrega napredka in tehnologije naloga šole, da učence nauči višjih miselnih 

veščin za reševanje problemov, komunikacijskih in socialnih veščin. Delo v šoli mora 

omogočati pogoje za socialni, čustveni in duhovni razvoj. V prispevku bom opisala, kako smo 

se v oddelku prvošolcev dogovorili za sodelovalno učenje in kako smo ga izvedli, kakšne težave 

smo premagovali, kakšna je bila moja (učiteljeva) vloga in kako smo se počutili na koncu, ko 

smo dosegli cilj. S takšnim načinom dela bomo nadaljevali. 

Ključne besede: sodelovalno učenje, skupinsko delo, vloga učitelja  

 

Abstract 

In an ever-changing world the role of a teacher changes constantly. Nowadays he is no longer 

the only source of information and knowledge, and he is also becoming the coordinator of the 

learning context and the one introducing modern teaching methods. One of these methods is 

collaborative learning. In this type of learning students gain experience in planning team work, 

with which they strengthen their communication skills, learn to take responsibility, develop 

their self-image, get to know and accept those who are different, develop creativity and a 

positive self-image. According to Peklaj (2001) it is school that is responsible for teaching 

students how to obtain higher cognitive skills in order to be able to solve problems, 

communicate efficiently and acquire social skills. School environment has to make it possible 

for students to develop socially, emotionally and spiritually. In my article I explain how we 

introduced our first-year students to collaborative learning, the way in which it was carried out 

and the problems we faced. I will also touch upon the role of a teacher and our joint feelings 

when the goal was reached. We have also decided to continue with this type of learning in the 

future.  

Keywords: collaborative learning, team work, the role of the teacher 
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1 UVOD 
 

 

Živimo v svetu, ki se neprestano spreminja. Spreminja se tudi vloga učitelja, ki ni več edini vir 

informacij in znanja, ampak postaja tudi organizator učnih okoliščin z vpeljevanjem sodobnih 

oblik učenja. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti je ena od poglavitnih usmeritev za 

ustvarjanje sprememb v sodobni družbi, tudi v poučevanju. Cilj današnje šole naj bi bil 

inovativen učenec, opremljen z znanjem in orodji za njegovo ustvarjalno uporabo. 

Tradicionalne metode poučevanja z enosmernim podajanjem znanj ne zadovoljujejo vse večjih 

potreb po ustvarjalni družbi. Učenje postaja proces, ni več le pomnjenje informacij, znanja od 

drugih. Spodbudno učno okolje, v katerem so učenci motivirani, aktivni, v katerem razvijajo 

svoje potenciale in odpravljajo pomanjkljivosti lahko ustvarimo s sodelovalnim učenjem. 

Učenci s takšnim učenjem pridobijo izkušnje z organizacijo dela v timu, krepijo veščine 

komuniciranja, prevzemajo odgovornost, razvijajo pozitivno samopodobo, spoznavajo in 

sprejemajo medsebojno drugačnost ter razvijajo ustvarjalnost. Kot meni Peklaj (2001), je v 

sodobnem svetu hitrega napredka in tehnologije naloga šole, da učence nauči višjih miselnih 

veščin za reševanje problemov, komunikacijskih in socialnih veščin. Delo v šoli mora 

omogočati pogoje za socialni, čustveni in duhovni razvoj. Niso več pomembne le vsebine, ki 

se jih učenci, dijaki, študentje učijo. Pomemben je proces učenja in strategija učenja. Ne smemo 

pozabiti, da je učenje čustveno obarvan proces pri katerem pozitivna čustva v učni situaciji 

večajo interes in notranjo motivacijo ter povečujejo trajnost in uporabnost znanja. Napake so 

sestavni del učenja. Žal v slovenski šoli prevladujejo storilnostno naravnani učitelji (Bečaj, 

2008). Učitelji smo večinoma usmerjeni predvsem v posredovanje učne snovi namesto k 

učencem in njihovemu učenju. Pri pouku še vedno prevladuje frontalna oblika poučevanja. 

Pomemben del učnih dejavnosti še vedno predstavljajo utrjevanje razlag, definicij in pojmov 

ter rutinsko reševanje nalog. Učitelji vse prepogosto podležemo želji dijakov, da naj jim 

pokažemo kako, se neka naloga ali nek problem reši, oni pa se bodo to že naučili do preverjanja 

znanja za oceno. Učenci so aktivni, če je aktiven tudi učitelj. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

 

Sodelovalno učenje je opredeljeno kot skupno delo, ki je usmerjeno k doseganju skupnega cilja 

(Peklaj, 2001). Po Kaganu je sodelovalno učenje »delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je 

oblikovano tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi 

drugim, da dosežejo vsi kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v 

skupini. » Torej pri sodelovalnem učenju se učenci učijo v majhnih skupinah. Vsak član skupine 

je odgovoren za lastno učenje in hkrati pomaga ostalim članom skupine. Med člani skupine, ki 

skušajo doseči skupne cilje se ustvarja pozitivna soodvisnost, a hkrati člani ohranjajo 

individualno odgovornost. Sodelovalno učenje je uspešno, če učitelj zaupa v zmožnost učencev 

po samostojnem delu in je pripravljen, da učence organizira, usmerja, motivira, organizira, 

posluša, moderira , ipd. . Skratka, učitelj mora biti pripravljen na različne vloge. Predvsem pa 

mora načrtovati delo, pripraviti gradiva, deliti dijake v skupine in dodeliti njihove vloge v 

skupini. Podajati mora jasna navodila. Pogoj za uspešno skupinsko delo je medsebojno 

poznavanje dijakov, pripravljenost na sodelovanje in prevzemanje osebne odgovornosti ter 

spoštljiva medsebojna komunikacija. 
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3 PRIMER IZ PRAKSE 
 

 

V šolskem letu 2016/2017 sem v gimnazijskem programu poučevala oddelek prvošolcev, ki mi 

je povzročal skrbi že od prvega dne. Nihče v tem razredu ni komuniciral z menoj. Od njih ni 

bilo nobenega odziva. Pričakovala sem, da se bo to spremenilo ko se malce spoznajo med seboj. 

Žal temu ni bilo tako. Ves čas sem preizkušala nove pristope, poskušala z različnimi metodami, 

a sem iz razreda odhajala v dvomih, ali res razumejo, kaj počnemo pri urah. Fizika je predmet, 

ki od dijakov zahteva reševanje problemov. Nikoli nisem bila povsem prepričana, ali dijaki 

znajo, razen nekaj posameznikov, popolnoma samostojno rešiti naloge, ki so jih recimo imeli 

za domačo nalogo. Ocene pisnih in ustnih preverjanj znanja so še vedno eno od meril uspešnosti 

dijakov in tudi njihovega znanja. Negativnih ocen je bilo zelo malo, a odličnih tudi ni bilo 

veliko. Imela sem občutek, da se nekateri dijaki zelo trudijo in so nad oceno svojega znanja 

razočarani. Organizirala sem dopolnilni pouk in nekateri so pridno hodili. A napredka ni bilo. 

Dijaki so izkazovali željo, da bi dodatno delali in izboljšali svoje ocene zato sem pri rednem in 

dopolnilnem pouku veliko časa namenila učenju učenja. Kljub temu je le peščica dijakov 

dosegla napredek. Morala sem se domisliti nečesa drugačnega. Kljub vztrajnemu drezanju od 

dijakov tega oddelka nisem dobila nobene ideje, želje po drugačnem delu ali kaj podobnega. 

Odločila sem se , da jim predstavim sodelovalno učenje.  

Ponovno sem morala prebrati nekaj literature na to temo, da sem lahko pripravila spodbudno 

predstavitev sodelovalnega učenja. Ob predstavitvi sem poudarila, da je cilj vseh aktivnosti, ki 

jih bom predstavila izboljšanje njihovih ocen. Nisem govorila o pomembnosti uporabe 

pridobljenega znanja ali o trajnosti znanja, temveč sem ves čas poudarjala tisto, kar jim je 

predstavljajo tisti trenutek cilj in to je način učenja, s katerim bodo morda uspeli izboljšati 

ocene. Nekateri učenci, če česa ne razumejo ali ne znajo rešiti kakšne naloge, ne upajo vprašati 

učitelja, ker se bojijo, da bodo postavili napačno vprašanje in bo to vplivalo na učiteljevo 

mnenje o njih in posledično mogoče celo na oceno. Sošolca je lažje vprašati kakor učitelja. 

Sošolcu brez težav postaviš enako ali celo isto vprašanje večkrat. Ker sošolec pri razlagi 

uporablja enak jezik kakor učenec, uporablja manj strokovno izrazje, je morda njegova razlaga 

primernejša. Ponudila sem jim svojo pomoč. Pripravljena sem bila urediti dodatna gradiva, jim 

pomagati pri razdelitvah v skupine, pri iskanju prostih učilnic, obljubila sem jim, da bom vselej, 

ko se bodo učili na razpolago za dodatna vprašanja. Za predstavitev sem porabila približno 15 

minut. Dijaki so bili kakor običajno tiho, niso nasprotovali, a tudi posebnega navdušenja nisem 

opazila. Do naslednje ure fizike so imeli čas za razmislek. Naslednjo uro sem vsakega dijaka 

posebej vprašala, ali bi se udeležil učenja v manjših skupinah. Nekateri so odkrito povedali, da 

se raje učijo sami ali ob pomoči koga od članov družine, drugi so se odločili, da bodo poizkusili 

še s takšnim načinom učenja. Nastal je seznam sodelujočih (slika1 ). Nekatere dijake, ki niso 

imeli namena izboljšati svoje ocene, pa niso bili vsi ocenjeni odlično, sem prosila, da bi bili 

vodje skupin oziroma, če so pripravljeni svoje znanje deliti s sošolci. Do takrat sem dijake že 

dobro spoznala in za vodje sem predlagala tiste, ki so pokazali poglobljeno znanje in 

razumevanje fizike ter veliko mero komunikacijskih veščin. Te dijake sem spodbudila k 

sodelovanju s poudarjanjem, da neko snov znamo in razumemo tedaj, ko jo lahko razlagamo 

drugim, ter da bodo s posredovanjem svojega znanja in veščim sošolcem utrjevali svoje znanje. 

Z gospo ravnateljico sem se dogovorila, da lahko vodjem skupin ure sodelovalnega učenja 

priznamo kot ure interesnih dejavnosti, ki jih sami izberejo. Potrebovali smo neko nagrado, 

dodatno spodbudo za te dijake. Na sliki 1 je razvidno, da smo dijakinji, ki ima veliko obšolskih 

obveznosti določili zamenjavo. Nekateri dijaki so se odločili za sodelovalno učenje šele po uri 

in seveda sem jih dodala na seznam. Za sodelovalno učenje se je prijavilo štirinajst dijakov in 

določili smo štiri , z zamenjavo pet, vodji skupin. Skupaj smo določili urnik, dneve in ure 

učenja. K tem izbranim uram sem dopisala snov, ki jo bodo na posamezni uri obdelali (slika1).  
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Slika 1: kopija dogovora 

 

 

Dijakom sem pripravila obrazec za evidenco prisotnih in opravljenega dela, nekakšen dnevnik 

(slika 2 in slika 3 ).  
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Slika 2: obrazec za evidenco 
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Slika 3: dnevnik, ki so ga izpolnjevali dijaki 
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Pripravila sem jim tudi dodatno gradivo. Pred prvim srečanjem sem pripravila učilnico. Prišle 

so tri od predvidenih štirih skupin. Dijake sem vprašala, ali ostanem v učilnici ali naj odidem v 

kabinet, ki je nasproti hodnika. Moje prisotnosti niso želeli, želeli so delati sami. Ob koncu sem 

prišla v učilnico in ugotovila, da še vedno zavzeto delajo. Pri naslednjih srečanjih sem poskrbela 

za prazno učilnico, dodatna gradiva in bila sem na voljo za morebitna vprašanja. Vprašanj ni 

bilo veliko. Dobivali so se redno. Včasih vse skupine ob isti uri, včasih so me prosili, da 

»rezerviram« učilnico ob terminu, ki na začetku ni bil določen. Nikoli pa niso želeli moje 

prisotnosti pri celi uri. Eni so hodili redno, drugi so prišli le na določene ure, kot je razvidno s 

strani v t. i. dnevniku (slika 3). Vsako uro pouka sem jih spraševala, kako jim gre, ali so 

zadovoljni. Nikoli nisem nobenega dijaka vprašala zakaj ga ni bilo ali zakaj več ne hodi k 

skupinskemu učenju. Ocene so popravljali konec meseca marca in večina je bila uspešna. Nad 

sodelovalnim učenjem so bili nekateri tako navdušeni, da so me vprašali ali lahko z njim 

nadaljujejo. Seveda so lahko nadaljevali in sem jim vsakič »rezervirala« učilnico, vselej sem 

imela pripravljeno dodatno gradivo, a so ga le redko potrebovali. Vselej sem bila v bližini, na 

razpolago za morebitna vprašanja. S slike 4 je razvidno, kdaj so potekala srečanja, da so bile 

skupine manjše oziroma na koncu je bila le še ena skupina. Žal v dnevnik niso več vpisovali 

snovi, ki so se jo učili. Kljub temu so bili navdušeni in popolnoma samoiniciativno so 

nadaljevali s sodelovalnim učenjem. 

 
Slika 4: samoiniciativno vodenje evidence 

 

Večina dijakov, ki se niso udeleževali sodelovalnega učenja je prihajala na dopolnilni pouk. 

Pogosteje kakor pred udeležbo pri sodelovalnem učenju. 
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Tik pred zaključkom šolskega leta smo se pri uri fizike pogovorili o takšnem načinu dela. 

Dejansko smo skupaj naredili evalvacijo in refleksijo, brez katerih ni razvoja na osnovi 

preteklih izkušenj. Tisti, ki so vztrajali pri skupinskem učenju do konca, so odkrito povedali, 

da se sošolec, vodja skupine, pri razlagi potrudi in jo priredi vsakemu posebej ter, da ne 

uporablja strokovnih izrazov, kar jim je bilo še posebej všeč. Še bolj pa jim je bilo všeč, da so 

drug drugemu razlagali reči, in sicer tako, da je razlagal tisti, ki je določeno snov najbolje znal. 

Pridobili so pozitivne izkušnje in so bili , po njihovem mnenju, pred pisnim preverjanjem znanja 

manj nervozni. Brez zadrege so postavljali vprašanja, saj jih ni skrbelo, kaj si bodo sošolci o 

njih mislil. Vodja skupine je po drugi strani dejal, da je večina izpolnila naloge, ki so si jih 

zadali. Tisti, ki niso želeli ali uspeli izpeljati nalog, se skupinskega učenja niso več udeleževali. 

Zase je dejal, da mu je marsikaj bolj jasno, da je njegovo znanje dobilo nekakšno strukturo. 

Glede na rezultate in navdušenje se sploh ni bilo potrebno dogovoriti, da bomo s takšnim 

načinom dela nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Nekatere je motilo, da smo imeli 

sodelovalno učenje le ob pouku, saj se ga zaradi različnih razlogov niso mogli udeleževati. Tako 

smo se dogovorili le, da bomo nekaj ur na tak način izpeljali med poukom. 

Po uri je dijak, ki je bil vodja, pristopil do mene in mi povedal, da je pričel ceniti učiteljevo 

delo in našo potrpežljivost. Nekateri sošolci so namreč neprestano ponavljali ista vprašanja ne 

glede na to, kako jim je zadevo razložil ali koliko časa so se medsebojno pogovarjali, debatirali 

o tem problemu.  

Žal med urami sodelovalnega učenja nisem bila prisotna. Občasno sem vstopila v učilnico z 

vprašanjem, ali me potrebujejo, in vselej sem opazila skupino , ki je sklanjala glave, se 

pogovarjala, pisala, risala, skratka reševali so naloge. Nikoli nisem opazila dijakov, ki bi sedeli 

ob strani in se pogovarjali ali se ukvarjali s čim drugim. Na ure so hodili le tisti, ki so to res 

želeli, ki so imeli močno notranjo motivacijo. Ostali so se učili drugače. 

V tem šolskem letu bom v vseh oddelkih, ki jih poučujem, nekaj ur namenila sodelovalnemu 

učenju. Predvsem bodo to ure, pri katerih bomo utrjevali snov. Na ure sodelovalnega učenja se 

je potrebno dobro pripraviti. Dijake je potrebno predhodno razdeliti v skupine in jim določiti 

naloge. Ker bom te ure izvajala med poukom, bodo sodelovali vsi učenci. Paziti je treba, kako 

skupine razporediti po prostoru. Predvideti je potrebno tudi čas, ki ga bomo potrebovala za 

postavitev stolov in klopi. Čeprav bodo dijaki tako rekoč delali sami, jaz ne bom brez dela. 

Potrebno je spremljati delo vsake skupine. Paziti na komunikacijo med njimi. Evalvacijo in 

refleksijo bom opravila s pomočjo spletnega anketiranja. Upam, da bom uspešna, da se bomo 

vsi skupaj učili iz izkušenj ter, da bodo tako dijaki kakor jaz bolj zadovoljni, bolj motivirani, 

bolj pozitivno naravnani. Ne delam si utvar, do bodo vsi dijaki v vseh oddelkih navdušeni nad 

takšnim načinom dela. Prepričana pa sem, da vsaka nova izkušnja pripomore k temu, da so 

učenci bolj inovativni, bolj opremljeni z znanjem in orodji za njegovo ustvarjalno uporabo. 

Vsekakor bom tudi s takšnim načinom dela spreminjala svojo tradicionalno vlogo posredovalca 

znanja v vlogo organizatorja učnih okoliščin oziroma učečih se skupnosti, ki spodbujajo 

kakovostno samostojno učenje.  
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Povzetek 

Tema »Metodika izobraževanja prehranskih vsebin« je poleg strokovnih vsebin aktualna z 

zornega kota metodike in didaktike podajanja vsebin hrane in prehrane. Na živilskih, 

gostinskih, kmetijskih in zdravstvenih šolah učitelji podajamo vsebine strokovno-teoretičnih 

predmetov po veljavnih učnih načrtih za posamezne študijske programe. Zadnja leta so postale 

vsebine, ki vključujejo teme zdrav življenjski slog s poudarkom na vsebinah hrane in prehrane 

vse bolj aktualne. Prehranske teme so tudi zelo razširjene v okviru izobraževanja za osebne 

trenerje, najdemo pa jih tudi v elektronskih medijih. Postavlja se vprašanje kako spremeniti 

določene neustrezne prehranske navade in razvade kljub dobremu poznavanju teoretičnih 

vsebin. Ker je poleg vsebin vse bolj pomemben tudi način podajanja strokovnih vsebin bodo 

obravnavani tudi didaktični predlogi za izvedbo nalog, vaj in različnih aktivnosti dijakov in 

študentov. 

Ključne besede: strokovno-teoretični predmeti, izobraževanje, motivacija, metodika, 

delavnice  

 

Abstract 

The methodology of nutrition education topics is a relevant issue not only because of its 

professional content but also from the methodological and didactic perspective on delivering 

the food and nutrition topics. Teachers teaching at food and nutrition colleges, as well as 

agricultural and health care colleges deliver the content of professional-theoretical subjects 

based on valid curricula for individual study programmes. The topics covering a healthy 

lifestyle, focusing on food and nutrition, have become increasingly relevant in recent years. 

Nutrition topics are widespread in the education programmes for personal trainers, and can 

also be found in electronic media. The question is how to change certain inappropriate eating 

habits despite having adequate knowledge of the theoretical content. In addition to the content 

itself, content delivery methods are becoming increasingly important. The paper will, therefore, 

further discuss didactic suggestions for exercises, tutorials and other study activities for 

students. 

Keywords: professional-theoretical subjects, education, motivation, methodology, workshops  
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1 CELOVITOST VPLIVOV NA PREHRANJEVALNE NAVADE 
 

 

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je uravnotežena prehrana tisti del 

zdravega načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno 

storilnost. Tuji in domači prehranski strokovnjaki so si enotni glede zdravju prijazne in 

uravnotežene prehrane, zastopanosti posameznih hranilnih snovi v živilih in jedeh. Vse več časa 

pa posvečajo tudi pomenu ritma prehranjevanja. Znano je, da hranilne snovi in energija, ki jo 

dobimo s hrano omogočajo boljše počutje, razpoloženje, pa tudi zbranost pri delu. Oblikovanje 

zdravih prehranskih navad je zato nujno že v zgodnjem življenjskem obdobju.  

Na prehrano naroda, družine in posameznika vplivajo mnogi dejavniki (družbeni, verski in 

osebni). Hrana mora po energijski in biološki vrednosti ustrezati priporočenim normativom za 

posamezno starostno obdobje. Podatki so razvidni v tabelah: »Hranilna in energijska vrednost 

živil« in se nanašajo na različno starost, spol, konstitucijo, zgradbo okostja in vrsto dela. Hrana 

mora biti pravilno razporejena tekom dneva, saj energijo potrebujemo za delo in ne za počitek. 

Priporoča se pet dnevnih obrokov. 

 

1.1 PREHRANJEVALNE NAVADE  

 

Prehranjevalne navade ljudi so ustaljeni, iz dneva v dan in iz generacije v generacijo 

ponavljajoči načini prehranjevanja. Odvisne so od kraja bivanja, dela, ki ga opravljamo in 

življenjskega standarda. Vplivajo na vrsto, količino in pogostost uživanja hrane tekom dneva. 

Prehranjevalne navade vključujejo mnogo več kot samo vrsto in količino živil/jedi. 

Pomemben je zdrav življenjski slog, ki vključuje tudi psiho-fizično aktivnost (šolanje, 

študiranje, zaposlitev/ustrezno delo),ustrezen partnerski odnos in vključenost v skupnost 

podobno mislečih. 

 

 
Slika 1: Celovitost vplivov na prehranjevalne navade … (Suwa Stanojević, 2017: 171)  

 

Načrtovanje prehrane/jedilnika pomeni zavestno odločanje o izbiri živil, postopkih priprave 

izbrane jedi in velikost porcije na krožniku. Pomembno je tudi ali uživamo dnevno samo tri 
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obroke ali se odločamo za pet obrokov kar je z zornega kota prebave in presnove bolj 

priporočljivo. Za zdrav začetek dneva je obvezen zajtrk, ki zagotavlja dovolj energije za 

psihofizično delo. Odvisno od letnega časa naj bo zajtrk sestavljen iz lahko prebavljivih ogljiko-

hidratnih živil: ovseni kosmiči, črn, ržen ali polnozrnat kruh, jogurt, kefir ali mleko kot dodatek 

in odvisno od navad kava z mlekom ali čaj. Dobrodošli so tudi sveže stisnjeni sadni sokovi. 

Med delom - času malice, ki je običajno nekaj ur po zajtrku se prileže sezonsko sadje (češnje, 

breskve, marelice, slive, jabolka, hruške, grozdje). Sadje vsebuje veliko fruktoze in prehranskih 

vlaknin kar dobro vpliva na počutje in procese prebave. Z enakomerno razporeditvijo obrokov 

tudi vzdržujemo nivo krvnega sladkorja in preprečimo naval »volčje lakote«. Izbira malice je 

odvisna tudi od vrste zajtrka, to pomeni, da takrat lahko zaužijemo živila, ki jih nismo za zajtrk. 

Pri nas v Sloveniji je kosilo še vedno glavni obrok, ki naj bi ga zaužili do petnajste ure popoldne. 

Angleži zaužijejo »dinner« okoli osemnajste ure. Pri sestavi si pomagamo s prehranskimi 

priporočili, ki jih ponazarjata piramida in krožnik zdrave prehrane. Odvisno od posameznikove 

psihofizične aktivnosti zaužijemo še večerjo, ki naj bo vsaj dve do tri ure pred spanjem. Odvisno 

od letnega časa je ali bo ta hladna ali topla. V vsakem primeru pa ne sme obremenjevati prebavil 

med nočnim počitkom. Najbolje je da jo sestavljajo raznolike solate ali »jedi na žlico«. V času 

sezone lahko kot prigrizek uživamo svežo zelenjavo in ali sadje. Priporočljive so tudi puste 

ribe, ki so žal premalo pogosto na našem jedilniku. Če kosilo ali večerjo zaključimo s kozarcem 

vina ni nič narobe. Rdeče vino je bogat vir antioksidantov, še posebej resveratrola (polifenol), 

ki ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja. Ne pozabimo na vodo, saj je na dan potrebujemo 1,5 

do 2,5 litra, poleti pa še več. Pomembno je, da imamo za uživanje kosila ali večerje dovolj časa. 

Zadostuje približno 20-30 minut, da možgani zaznajo sitost. Znano je dejstvo, da zaužijemo 

manj hrane, če se na hrano osredotočimo, jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Pomembno 

je tudi, da nam je hrana v veselje in da uživamo v lepih barvah, okusih, teksturi in postavitvi 

pogrinjka. Uživanje ob hrani je tudi najboljši način, da se ne prenajedamo s čimer lahko 

uravnavamo svojo telesno maso (težo). 

Tematsko področje zdravju prijazne prehrane lahko obravnavamo z več zornih kotov. Pri tem 

vključujemo vsebine naravovarstva (lokalno, sezonsko pridelana živila z upoštevanjem bio-

diverzitete in manjšega izpusta toplogrednih plinov) in trajnostnega razvoja. Upoštevamo 

ekonomsko dimenzijo poštenega plačila za opravljeno delo in ustrezno oblikovano ceno 

kmetijskih pridelkov – živil (pravična trgovina). Posebnega pomena je v času globalizacije tudi 

socialno-družbena dimenzija saj je kakovost hrane odvisna tudi in predvsem od ekonomskega 

statusa družine. Dobrodošlo je tudi poznavanje in razumevanje prehranjevalnih navad ljudi 

pripadnikov drugim veroizpovedim in osebnim prepričanjem. 

Posebna pozornost je namenjena tudi vplivu prehranjevanja na osebno zdravje in psihofizično 

počutje, saj je mnogo lažje in prijetneje bolezni preprečevati kot pa zdraviti.  

Realizacija zanimivo predstavljenih učnih ciljev pomeni za učitelja dobro opravljeno delo in 

ustvarjalno zadovoljstvo ter znanje učencev, dijakov, študentov in odraslih udeležencev 

izobraževanja. 

 

1.2 MODELI ZDRAVJU PRIJAZNE PREHRANE 
 

Zdravju prijazna prehrana pomeni pravilno sestavo in število dnevnih obrokov ter pogosto 

spregledano pravilno razporeditev obrokov čez dan. Običajno imamo 3–5 obrokov. Glavni 

obroki pri nas so zajtrk, kosilo in večerja, dopolnilna pa sta dopoldanska in popoldanska malica. 

Priporočljivo je, da med obroki pretečejo vsaj 3–4 ure. Živila iz katerih pripravljamo jedi so 

glede na prevladujočo hranilno snov lahko ogljiko-hidratna, beljakovinska, maščobna in 

zaščitna živila, kot so vitamini in mineralne snovi v sadju, zelenjavi, polnovrednih žitih, ribah, 

mesu, jajcih … Najbolj priporočljiv način priprave jedi je tisti pri katerem čim bolj ohranimo 

hranilne snovi, še posebej vitamine in minerale. Izbirajmo samo kakovostna živila in živila s 
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čim manj vidnih in skritih maščob. Za pripravo uporabljajmo čim bolj kakovostna olja in malo 

soli. predvsem od življenjskega standarda, oziroma denarja, ki ga lahko namenimo za nakup 

kakovostnih živil in primerno prehrano.  

Večina živil in jedi vsebuje več različnih hranilnih snovi. Na pomen ustrezne sestave hrane 

opozarjajo priporočila zdrave prehrane, ki jih lahko ponazorimo z različnimi modeli zdravju 

prijazne prehrane. Glede na znanstvene ugotovitve s področja medicine (fiziologije), dietetike 

in živilske tehnologije se modeli ponazoritve uravnotežene prehrane spreminjajo in 

dopolnjujejo. Najbolj razširjen model prehranjevanja je prehranska piramida s katero grafično 

ponazorimo skupine živil, ki so vir posameznih hranilnih snovi. Na ta način si lahko 

predstavljamo katerih živil potrebujemo več in katerih manj. Prva prehranska piramida je bila 

objavljena že leta 1974, najbolj razširjena pa je bila leta 2005 in dopolnjena 2012 objavljena 

»Food Guid Pyramid« iz ZDA, ki poleg zastopanosti živil z vseh delov piramide v uravnoteženi 

prehrani vključuje tudi nujnost gibanja.  

 

 
Slika 2: Prehrambna piramida Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS  

http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/trgovina/nijz_prehrana_gibanje-plakat-a3.pdf (avgust 

2017) 

 

1.3 MODEL PREHRANSKEGA KROŽNIKA 
 

Leta 2011 je bila piramida zamenjana s prehranskim krožnikom (MyPlate). Model 

prehranskega krožnika je manj zapleten kot prehranska piramida zato naj bi ga razumele tudi 

manj izobražene skupine prebivalstva med katerimi je patološke debelosti največ. Če hočemo 

na ta krožnik spraviti preveč živil/jedi ugotovimo »pomanjkanje prostora« , kar opozarja na 

http://cindi-slovenija.net/images/stories/cindi/trgovina/nijz_prehrana_gibanje-plakat-a3.pdf
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dejstvo, da naj bo manj hrane v obroku - na krožniku. Krožnik je razdeljen na 4 dele: škrobna 

živila: 30 % obroka, zelenjava - zelenjavna živila: 30% obroka, sadje - sadna živila: 20% obroka 

in beljakovinska živila: 20% obroka.  

 

Ob krožniku je tudi kozarec, ki predstavlja živilo iz mlečnih izdelkov. Tako vidimo, da morata 

sadje in zelenjava predstavljati polovico obroka. Ostalo polovico si razdelijo beljakovinska in 

škrobna živila. Ob raznovrstni prehrani pa ne smemo pozabiti zaužiti zadostno količino 

tekočine, predvsem vode. 
 

 
Slika 3: Model prehranskega krožnika (Suwa Stanojević, 2017: 171)  

 

1.4 PRIMERI METODIKE VAJ PREHRANSKEGA IZOBRAŽEVANJA  

 

1.4.1 Vaja: anketa »prehranjevalne navade«  

 

Teoretične osnove 

Prehranjevalne navade so odvisne od starosti, spola, poklica, kraja bivanja, tradicije in 

predvsem od življenjskega standarda, oziroma denarja, ki ga lahko namenimo za nakup živil in 

prehrano. Svoje odgovore na anketo o prehrambnih navadah primerjate s prehranskimi 

priporočili. V primeru večjih odstopanj razmislite o spremembi osebnih prehrambnih navad. 

 

Namen vaje 

Namen vaje je spoznati, analizirati in ozavestiti lastne prehrambne navade. 

 

Material  

Potrebujemo anketni vprašalnik o prehranskih navadah* 
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Potek vaje 

Študenti razmislijo o svojih prehrambnih navadah, iskreno odgovorijo na zastavljena vprašanja 

in kritično analizirajo svoje prehrambne navade. 

 

Rezultat in komentar 

 

1.4.2 Vaja: prehranjevalne navade 

 

Teoretične osnove 

Dobre prehrambne navade pomenijo premišljeno prehranjevanje z upoštevanjem načel zdrave 

prehrane ter uživanjem ob jedi z namenom dobrega psihofizičnega počutja. 

 

Namen vaje 

Namen vaje je s pomočjo odgovarjanja na vprašalnik spoznati osebne prehrambne navade. 

 

Material  

Anketni vprašalnik. 

 

Potek vaje 

Izpolnite vprašalnik »Prehrambne navade« 

 

1.4.3 Vaja: anketa »prehranjevalne navade«  
 

1. Ste zajtrkovali (a)?               da         ne 

2. Se vam zdi zajtrk pomemben?    da         ne 

3. Kaj ste zajtrkovali (a)? 

ovsene kosmiče, rogljič, črn kruh, maslo, marmelado, med, pašteto, mleko, kakav, kavo, jajce, 

sir, salamo, sadje, drugo:         

4. Ali imate radi (a) sladkarije?   da ne   

5. Mislite, da pojeste preveč sladkorja?  da ne 

6. Ali imate radi (a) sadje?              da ne   

7. Ali jeste sadje za zajtrk?    da ne 

8. Katero je vaše najljubše sadje? 

jabolka, jagode, češnje, slive, marelice, breskve, pomaranče, mandarine, banane,  

9. Katerega sadja ne marate?          

10. Kolikokrat na dan jeste sveže sadje:  0 1 2 3 4  ali večkrat? 

11. Katere sadne sokove pijete?         

12. Ali jeste vrtnine?     da ne 

13. Katere so vaše najljubše vrtnine? 

solata, paradižnik, špinača, zelje, rdeča pesa, korenje, stročji fižol, paprika,…   

14. Kolikokrat na dan jeste vrtnine: 0 1 2 3 4 ali večkrat? 

15. Ali jeste surove vrtnine?          

16. Katerih vrtnin ne marate?          

17. Katero vrsto kruha najpogosteje jeste? Črn k.    ržen k.      bel k… 

18. Ali imate radi (a) kruh iz polno zrnate moke? da ne  

19. Kolikokrat na dan pijete mleko ali jeste mlečne proizvode? 0 1 2 3 4 ali večkrat 

20. Kaj najpogosteje jeste za malico? kruh, jogurt, sir, skuto, salamo, marmelado, med, oreške, 

piškote, čokolado, sadje, 

21. Ali si malico pripravljate sami (a)?         

22. Kaj najpogosteje pijete? vodo, mleko, čaj, kavo, sadni sok, gazirane pijače,  
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23. Ali so vaši prigrizki in napitki zdravi?  da ne 

24. Ali hrano dodatno solite?    da ne    

25. Ali mislite, da je slana hrana škodljiva?  da ne   

26. Ali imate radi (a): 

ribe    da ne 

perutnino   da ne 

meso    da ne 

27. Kaj najpogosteje jeste? ribe, perutnino, meso 

28. Koliko tehtate? Primerjajte svojo težo s težo v tabelah! 

29. Mislite, da jeste pravo hrano?   da ne 

30. Ali z uživanjem zdrave hrane lahko ohranimo svoje zdravje? 

 

ODGOVORI NA VPRAŠALNIK PREHRAMBNE NAVADE 

 

Vpr. 1 - 3 

Zajtrk telo preskrbi z energijo za delo in izboljša koncentracijo. Primerni so ovseni kosmiči ali 

črn kruh z maslom, medom, sirom, pusto salamo ter občasno jajce, mleko, mlečni izdelki in 

sadje. 

Vpr. 4 - 5 

Za sladkanje jedi in napitkov bolj zdrav rjavi sladkor ali med. Namesto sladkarij uživajte raje 

sveže ali suho sadje. 

Vpr. 6 - 11 

Sveže sadje je vir vitaminov, mineralnih snovi, osvežujočih kislin in vlaknin. Priporočljivo je 

večkrat na dan. Najbolj zdrav je svež naravni sadni sok, ki ne vsebuje dodanega sladkorja. 

Vpr. 12 - 16 

Sveže surove vrtnine so vir vitaminov, mineralnih snovi in vlaknin. Priporočljive so večkrat na 

dan v obliki solate, priloge ali glavne jedi. 

Vpr. 17 - 18 

Črn kruh je najbolj zdrav. Poleg ogljikovih hidratov-škroba vsebuje še beljakovine, mineralne 

snovi in vlaknine. Izredno zdrave so prosena, ječmenova, pirina in ajdova kaša.  

Vpr. 19 - 20 

Mleko je vir lahko prebavljivih beljakovin, maščob-lipidov, ogljikovih hidratov ter kalcija in 

fosforja. Priporočljivo je tudi v obliki mlečnih izdelkov. 

Vpr. 21 - 23 

Primeren napitek je mineralna voda, nesladkan čaj in naravni sadni sok. 

Vpr. 24 - 25 

Namesto več dodane soli uporabite aromatična zelišča in začimbe.  

Vpr. 26 - 27 

Ribe so zelo zdrave, ker poleg lahko prebavljivih beljakovin in maščob vsebujejo še mineralne 

snovi, posebno jod. Priporočljiva je še pusta perutnina, telečje in zajčje meso ter jagnetina. 

Goveje in svinjsko meso je primerno 1-2-krat na teden. 

Vpr. 28 

Redno kontrolirajte telesno maso. Po potrebi zmanjšajte vnos energijskih živil in povečajte 

telesno aktivnost. Ne preskakujte obrokov.  

Vpr. 29 – 30 

Jedilnik prilagodite starosti, vrsti dela in letnemu času. Z uživanjem raznoliko sestavljene in 

pripravljene hrane, ki je enakomerno porazdeljena preko dneva lahko pozitivno vplivate na 

svoje zdravje in počutje ter zvišate odpornost proti boleznim.  
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1.4.4 Vaja: osebna prehrambna piramida in prehranski krožnik 

 

Teoretične osnove 

Poleg primerno sestavljenih obrokov zdrava prehrana pomeni tudi pravilno število dnevnih 

obrokov in pravilno razporeditev obrokov preko dneva. Običajno imamo 3 - 5 obrokov. Glavni 

obroki pri nas so zajtrk, kosilo in večerja, dopolnilna pa sta dopoldanska in popoldanska malica. 

Priporočljivo je, da med obroki pretečejo vsaj 3 - 4 ure. Živila iz katerih pripravljamo jedi so 

glede na prevladujočo hranilno snov lahko ogljiko-hidratna, beljakovinska, maščobna in 

zaščitna živila, kot so vitamini in mineralne snovi v sadju in zelenjavi. Najbolj priporočljiv 

način priprave jedi je tisti pri katerem čim bolj ohranimo hranilne snovi, še posebej vitamine in 

minerale. Izbirajmo samo kakovostna živila in živila s čim manj vidnih in skritih maščob. Za 

pripravo uporabljajmo čim manj maščob in malo soli.  

 

Namen vaje 

Namen vaje je sestaviti osebno prehrambno piramido in jo primerjati s piramido zdravju 

prijazne prehrane. 

 

Material  

Potrebujemo:  

svoj dnevni jedilnik  

sliko: prazne piramide in krožnika 

 

Potek vaje: 

Napišite svoj dnevni jedilnik. Število obrokov iz posameznih skupin živil razvrstite v svojo 

osebno prehrambno piramido (večja količina živil/jedi je na širšem delu in vrsto živil oz. jedi 

označite na prehranskem krožniku. 

 
Slika4 : Osebna prehrambna piramida in prehranski krožnik (Suwa Stanojević, 2017: 171)  

 

Rezultat in komentar 

 

Naloga:  

Na podlagi ugotovitev osebnih prehrambnih navad sestavite prehrambni načrt, ki naj vključuje 

morebitne spremembe v količini in razporeditvi posameznih živil oziroma jedi.  

 

Ugotovitev: 

Napišite mnenje o osebnih prehrambnih navadah in ne pozabite, da za svoje zdravje 

potrebujemo vse skupine živil. 
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2 SPREMEMBA PREHRANJEVALNIH NAVAD 
 

 

Za spremembo neustreznih prehranjevalnih navad je bistvenega pomena motivacija. To je 

proces v nas samih, ki sproži naše delovanje, nas vzpodbuja in vzdržuje naše delovanje, hkrati 

pa nas usmerja proti ustreznemu cilju. Brez motivacije bi mirovali, ničesar ne bi naredili do 

konca, ne bi si postavljali ciljev in jih tudi ne bi uresničevali. Pomembna je tako na šolskem in 

delovnem področju, kot tudi v našem vsakdanu. Dejstvo je, da je po statistiki kar več kot 90 

procentov poskusov spremembe prehranjevalnih navad zaradi nepravilnega pristopa obsojenih 

na propad. Razlog več, da polega prehranskega znanja upoštevamo in izvajamo v prehranskem 

izobraževanju tudi pedagoške strategije, ki vključujejo različne metodološke in didaktične 

pristope. Z ustrezno spremembo neustreznih prehranjevalnih navad lahko dosežemo velik 

učinek na področju primarne preventivne medicine, saj lahko preprečimo številne bolezni v 

povezavi s prekomerno telesno maso ali prehranskimi motnjami. Programi primarne preventive 

morajo biti usmerjeni na vse biološke, psihološke in socialne dejavnike, ki vplivajo na zdravje 

ljudi. Sprememba prehranjevalnih navad je pomembna tudi v sekundarni preventivi, ki se 

ukvarja z zgodnjim odkrivanjem, diagnosticiranjem in zdravljenjem obolelih in s tem 

zmanjšanjem škodljivih – bolezenskih posledic pri ljudeh in družbi v celoti.  

Strokovnjaki za prehrano pravijo: "Ni slabe hrane, so samo slabe prehranske navade." O izbiri 

hrane, ki jo bomo zaužili, odločamo sami!  
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Povzetek 

Usposabljanje zaposlenih je najboljša investicija za uspešno prihodnost vsakega turističnega 

podjetja, prav tako je osnovni pogoj za doseganje višje kakovosti storitev ter zadovoljevanje 

potreb in pričakovanj slehernega gosta. Za področje turizma oz. ožje hotelirstva je značilna 

nižja povprečna stopnja izobrazbe delavcev, še posebej v strežbi, zato je nenehno 

izpopolnjevanje osebja še posebej pomembno. Namen prispevka je predstaviti stanje na 

področju usposabljanja strežnega osebja v slovenskem hotelirstvu. Opravili smo anketno 

raziskavo, v katero je bilo vključenih 33 hotelov s 4 zvezdicami. Rezultati ankete kažejo, da 

večina slovenskih turističnih podjetij sicer organizira usposabljanja za strežno osebje in 

polovica podjetij letno tudi načrtuje usposabljanje, vendar je delež tistih podjetij, ki letni plan 

usposabljanja realizirajo v celoti, zelo majhen. Kljub temu, da se podjetja zavedajo pomena 

usposabljanja in bi se odločila za kakovosten program, vse kaže na prenizko motiviranost 

zaposlenih tako za usposabljanje, kot za opravljanje dela. Premalo strežnega osebja in 

pomanjkanje časa sta še vedno vodilni oviri pri odločitvi podjetja za usposabljanje. 

Ključne besede: hotelirstvo, ljudski resursi, usposabljanje, kakovost storitev, motivacija 

 

Abstract 

The training of employees is the best investment for the future success of every tourist 

enterprise, also is a prerequisite for achieving higher quality services and meeting the needs 

and expectations of every guest. Well known characteristic for tourism and more specific for 

the hotel industry is low level of education of workers, especially in the service, therefore 

continuous improvement of staff is especially important. The purpose of the paper is to present 

the situation in the field of training of staff in the Slovenian hotel business. We conducted a 

survey involving 33 4-star hotels. The results of the survey show that the majority of Slovenian 

tourism companies namely organize the training for waiting staff and half of the companies 

plan the training annually as well, but the share of the companies that actually carry out the 

plan of training in full is very small. Despite the fact that companies are aware of the 

importance of the training and would take part in a quality program, it seems that employees' 

motivation is low for both the training and the work. The lack of waiting staff and the lack of 

time are still the leading impediments that dissuade companies for training. 
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1 UVOD  
 

 

Hotelsko podjetje je lahko dolgoročno uspešno le, če večina zaposlenih v njem usvoji podobno 

predstavo o ciljih in si prizadeva za njihovo uresničitev. Dobra vizija hotelskega podjetja mora 

obsegati in usklajevati interese vseh zaposlenih. Narava gostinskih storitev zahteva prisotnost 

žive delovne sile, ki je v hotelirstvu še posebej pomembna in je ključ do uspeha. Turizem smo 

ljudje za ljudi. Zaposleni so največji kapital in sestavljajo najpomembnejše delčke v mozaiku, 

ki tvorijo celoto vsakega gostinskega podjetja. Strokovnost in profesionalnost zaposlenih sta 

osnova za zadovoljevanje potreb in pričakovanj slehernega gosta. Zaposleni s svojim delom 

predstavljajo del hotelskih storitev in dodano vrednost, ki jo gost tudi plača. Zato je izrednega 

pomena tako strokovna usposobljenost kot tudi zadovoljstvo zaposlenih, saj so zaposleni eden 

ključnih dejavnikov za ustvarjanje zadovoljstva gostov. Strežno osebje je vseskozi v stiku z 

gosti in velikokrat tudi prvi in edini stik gosta z osebjem, na podlagi katerega dobi gost prvi 

vtis o podjetju, okolju, ljudeh in državi. Zavedanje tega je še posebej pomembno, saj zaposleni 

predstavljajo podjetje, državo, kulturo, značaj in za goste neprecenljivo izkušnjo oziroma 

doživetje. Da bi lahko zaposleni v strežbi spodbujali kar največje zadovoljstvo gostov, je 

pomembno, da imajo ustrezno usposobljenost, ki jo nenehno izboljšujejo. 

 

Namen prispevka je predstaviti ugotovitve o stanju na področju usposabljanja strežnega osebja 

v slovenskih hotelih višje kakovosti in na osnovi empirično pridobljenih podatkov podati 

nekatere predloge za izboljšanje na področju izobraževanja strežnega osebja. 

 

2 KADRI V HOTELIRSTVU KOT POMEMBNI AKTERJI USPEŠNOSTI 
 

 

2.1 KAKOVOST STORITEV  

 

Kakovost storitev je osnova za uspešno poslovanje vsakega gostinskega podjetja. V sodobnem 

času obvladovanje in zagotavljanje kakovosti pomeni celovito obvladovanje kakovosti na vseh 

nivojih organizacije in zahteva tudi spremembe v miselnosti in delovanju vseh zaposlenih. 

 

Deming (1982; povzeto po Piskar in Dolinšek, 2006: str. 164–166) predpostavlja, da se 

spremembe v miselnosti ne bodo zgodile čez noč in zato poudarja, da se jih je potrebno lotevati 

napredno, s celovitim načrtovanjem vsakega posameznega koraka vnaprej. Tako je oblikoval 

dolgoročen in nepretrgan krog stalnih izboljšav, imenovan Demingov krog, katerega sestavljajo 

štiri stalno pojavljajoče se dejavnosti, ki so temelj standardom kakovosti, kar prikazuje 

naslednja slika. 
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Slika 1: Demingov krog (Piskar in Dolinšek, 2006: str. 165) 

 

Pomemben del zagotavljanja kakovosti je tudi nenehno usposabljanje zaposlenih. 

 

2.2 MOTIVACIJA 

 

V vseh turističnih podjetjih, ki stremijo k dvigu kakovosti, uspešnosti in konkurenčnosti, se 

zavedajo, da lahko kakovostne storitve izvaja le primerno motivirano osebje. Pri tem je 

potrebno še posebej izpostaviti, da motivacija ni nekaj, kar lahko menedžer svojemu osebju da. 

Je nekaj, kar v vseh nas obstaja. Menedžer je tisti, ki mora le ustvariti pogoje, ki bodo to 

motivacijo sprostili. Ustvariti ugodno vzdušje za sodelavce je enako pomembno, kot ustvariti 

ugodno vzdušje za goste (Brezovec, 2000: str. 119). 

 

Motivacija je povezana tudi z izobraževanjem zaposlenih, saj je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki močno vplivajo na posameznikovo odločitev o vključevanju v izobraževanje. 

Pomembna so tudi prepričanje posameznika o lastni učinkovitosti in mnenja drugih o njegovih 

sposobnostih. Pri zaposlenih je najprej potrebno spodbuditi določeno pozornost oziroma 

zanimanje za posamezno izobraževanje. Vsebina izobraževanja mora biti povezana z njegovimi 

cilji in potrebami, saj bo le na ta način posameznik vložil v samo izobraževanje maksimalen 

trud. V kolikor bo izobraževanje zadovoljilo posameznikova pričakovanja, bo motiviran tudi 

za nadaljnje izobraževanje. 

 

2.3 USPOSABLJANJE 

 

Razvoj zaposlenih s pomočjo usposabljanja je najboljša investicija za uspešno prihodnost 

vsakega podjetja. Je sistematičen in nepretrgan proces, s katerim podjetje načrtno razvija tisto 

znanje in kompetence, ki podpirajo zastavljeno vizijo in strateške cilje podjetja. S tem si 

podjetje zagotovi večjo storilnost zaposlenih, boljšo kakovost, manj fluktuacije in absentizma, 

boljšo delovno disciplino, manj nesreč pri delu ter večjo pripadnost in zavzetost zaposlenih. Na 

drugi strani pa imajo zaposleni možnost napredovanja, povečata se njihova fleksibilnost in 

mobilnost, krepijo svoj strokovni, delovni in osebni razvoj ter se še bolj poistovetijo s cilji 

podjetja. Usposabljanje je še posebej pomembno za vsako podjetje, saj zaposleni s formalno 
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izobrazbo ne pridobijo vsega znanja in veščin, ki jih potrebujejo za opravljanje specifičnega 

dela. 

 

2.3.1 Usposabljanje kot proces 

 

Usposabljanje kot proces avtorji opredeljujejo različno. Vendar vsak proces temelji na 

podobnih fazah, ki oblikujejo končni proces. Prva faza je ocenjevanje, druga oblikovanje 

sistema in implementacija, tretja pa evalvacija (Merkač Skok, 1998: str. 72). 

‒ Opazovanje: nanaša se na opazovanje in vrednotenje potreb po usposabljanju. Te 

potrebe v organizaciji obstajajo zaradi različnih razlogov, kot so tehnični, tehnološki, 

strokovni itd. Naslednja točka je določevanje ciljev, ki so osnova za razvoj kriterijev, 

po katerih organizacija ovrednoti uspeh usposabljanja.  

‒ Oblikovanje sistema in faza implementacije: ko organizacija uspešno doseže vse, kar je 

v prvi fazi, lahko začne oblikovati konkretni sistem usposabljanja in določati metode. 

Prva metoda je informacijska predstavitvena metoda (učimo se o stališčih, spretnosti ali 

dejstvih, ne pričakuje od nas, da bomo to, kar se naučimo, uporabili v praksi). Druga 

metoda je stimulacijska metoda usposabljanja (sem spadajo situacije, ki so umetno 

ustvarjene, udeležencem pa ponujajo pogoje in sredstva, ki jih lahko med 

usposabljanjem uporabljajo; najpogostejša je analiza primerov). Tretja metoda je 

usposabljanje na delu (oseba se v tej fazi uči, ko dejansko opravlja delo, pri tem pa mu 

pomaga mentor oziroma inštruktor).  

‒ Evalvacija: v tej fazi vrednotimo rezultate usposabljanja. Pridobljene rezultate 

vrednotimo glede na postavljene kriterije v prvi fazi (npr: merjenje reakcij udeležencev 

usposabljanja, vrednotenje naučenega, merjenje rezultatov pri delu ipd). 

 

2.3.2 Načrtovanje potreb po usposabljanju 

 

Prva faza procesa usposabljanja je namenjena oceni in določitvi potreb po usposabljanju. Pri 

oceni in določitvi potreb po usposabljanju si lahko pomagamo s spodaj naštetimi dejavniki, ki 

imajo vpliv na potrebe po usposabljanju (Cushway, 1994: str. 100–101):  

‒ spremembe v tehnologiji: nove tehnologije zahtevajo ustrezno usposobljenost delavcev;  

‒ novi delavci: več kot je novih zaposlitev, večje bodo potrebe po uvajanju in 

usposabljanju delavcev; 

‒ preoblikovanje del: delo se skozi čas spreminja in delavci morajo spremembam slediti 

in se ustrezno usposabljati;  

‒ spremembe v zakonodaji: EU vpliva na spremembe in oblikovanje zakonodaje na 

področju zaposlovanja; 

‒ ekonomski razvoj: recesija v podjetjih povzroči zaskrbljenost glede zmanjševanja 

stroškov in maksimiranja produktivnosti, zato podjetja od svojih delavcev pričakujejo 

vrsto sposobnosti in hitro prilagajanje svojega znanja spremembam; 

‒ pritiski tržišča: v kolikor želi podjetje biti konkurenčno, mora poskrbeti za stalno 

informiranost zaposlenih o trendih in novostih na tržišču ter spodbujati inovativnost 

zaposlenih; 

‒ socialna politika: s privatizacijo javnih podjetij so morali delavci pridobiti novo znanje, 

ki je zahtevalo tržno usmerjenost; 

‒ prizadevanje zaposlenih: vsak zaposleni v podjetju mora imeti omogočeno možnost 

izobraževanja oziroma usposabljanja; 

‒ odstopanje v izvrševanju: ko se pojavi odstopanje, nastane potreba po treningu; 
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‒ enakost pri možnostih: za zagotavljanje enakih možnosti lahko podjetje uvede 

izobraževalne programe, na primer za etične manjšine in druge skupine, ki bi bile sicer 

prikrajšane za možnost napredovanja.  

Takoj, ko se pokažejo potrebe po novem znanju v podjetju, je potrebno natančno načrtovanje 

programov. Posamezni program je potrebno oblikovati neodvisno od drugih programov in ga 

prilagoditi lastnim potrebam (Treven, 1998: str. 212). 

 

2.3.3 Zagotavljanje delovne atmosfere in poučevanje odraslih 

 

Usposabljanje se lahko izvaja na različnih lokacijah. V podjetju se zaposleni lahko usposabljajo 

na njihovem delovnem mestu, medtem ko opravljajo svoje delo. Ta način usposabljanja je 

najprimernejši za novo zaposlene, ki jih je treba seznaniti z njihovimi delovnimi nalogami, za 

že zaposlene za izboljšanje njihove spretnosti predvsem pri uvedbi nove tehnologije in za 

zaposlene, ki prevzemajo nove naloge zaradi napredovanja ali premestitve na drugo delovno 

mesto. Pri usposabljanju na delovnem mestu navadno sodelujejo menedžerji, vodje timov, 

mentorji ali sodelavci, ki so odgovorni za usmerjanje, svetovanje in nadzor zaposlenih. 

Usposabljanje pa se lahko izvaja tudi v posebej za to opremljenih prostorih. Takšna oblika 

usposabljanja se v podjetju izvaja zato, da bi zaposleni pridobili znanje o postopkih in 

proizvodih podjetja ter se seznanili z novimi ali sodobnejšimi metodami za učinkovito prodajo, 

uresničevanjem zahtev porabnikov, pisarniškim delom ali novostmi z drugih področij (Treven, 

1998: str. 121-213). 

 

Pomembno vlogo pri poučevanju odraslih in učinkovitem odvijanju učnega procesa ima 

zagotovo delovna atmosfera, ki mora biti privlačna, udobna, praktična in prilagodljiva. Fizično 

okolje, v katerem se odvija usposabljanje, lahko resno vpliva na doživljanje in kakovost učenja. 

Paziti moramo, da zaposlenih ne ovirajo zunanji moteči dejavniki ter da je učno okolje 

pripravljeno na zanimiv način, saj bomo s tem zagotovo izboljšali njihovo pozornost. Zavedati 

se moramo, da se učenje dogaja v vsakem posamezniku in gre za kontinuiran proces, ki traja 

skozi vse življenje. Ljudje se učimo različno hitro, zato je naravno, da se lahko pred 

usposabljanjem pojavijo zaskrbljenost, nervoza, strah in celo odpor. Zaposlene je potrebno na 

usposabljanje ustrezno pripraviti in jim predstaviti pozitivne učinke usposabljanja. 

 

2.3.4 Metode in tehnike za izvajanje usposabljanja 

 

Pri izvedbi usposabljanja so dejavnosti zasnovane različno glede na uporabnike, ki jim je 

namenjeno. Pri tem je mogoče uporabiti različne metode, na podlagi katerih zaposleni pridobijo 

novo znanje in spretnosti. Glede na uporabo razlikujemo naslednje skupine metod (Treven, 

1998: str. 213): 

‒ metode usposabljanja na delovnem mestu: to so različne predstavitve, mentorstvo, 

kroženje zaposlenih, učenje pri delu;  

‒ metode formalnega usposabljanja: predavanja, pogovori, razprave, proučevanje 

primerov, igra vlog, simulacija, delavnice, oblikovanje timov, učenje na daljavo in 

izvedba skupinskih nalog;  

‒ metode usposabljanja pri delu: vključujejo učenje na temelju reševanja dejanskih 

problemov, izvedbo posebnih nalog, delo pri projektih, usmerjeno branje strokovnih 

knjig in člankov, računalniško podprto usposabljanje, uporabo interaktivnega videa, 

multimedijsko usposabljanje. 

 

Demonstracija je ena izmed najpomembnejših tehnik za razvijanje veščin v hotelirstvu, ki se 

lahko uporablja skoraj pri vseh vrstah usposabljanja, predvsem pa se uporablja pri 
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vzpostavljanju standardov hotelskega poslovanja. Demonstracija mora biti izvedena na 

naslednji način (Bjelić, 2009: str. 60): 

1. Predstavitev – trener udeležencem podrobno predstavi temo usposabljanja in njegove 

pozitivne učinke. Pomembno je, da že na začetku vzpostavi pozitivno vzdušje in 

spodbudi dvosmerno komunikacijo, s katero odpravi strah pred neznanim. Zaželjeno je, 

da se že na začetku odpravijo vse nejasnosti, ki bi lahko kasneje negativno vplivale na 

kakovost usposabljanja. 

2. Demonstriranje – trener udeležencem pokaže, korak za korakom, pravilen postopek 

zadane naloge. Posamezni koraki morajo biti vidno razčlenjeni in natančno pojasnjeni 

tolikokrat, kot je potrebno, da jih večina udeležencev usvoji.  

3. Samostojno delo – vsak udeleženec samostojno opravi nalogo pod budnim očesom 

trenerja.  

4. Analiza – trener poda svoje mnenje o izvedeni nalogi. Pomembno je, da vedno najprej 

izpostavimo in pohvalimo tisto, kar je bilo narejeno dobro. Komentarji naj bodo 

razumljivi in konstruktivni. V nadaljevanju pa stvari, ki niso bile dobre, podkrepimo z 

nasveti za izboljšanje. Po končani analizi udeleženci ponovno opravijo nalogo. 

 

Ljudje prihajamo iz različnih okolij in imamo različne poglede na določene stvari. Zato je še 

toliko pomembnejše, da se določene naloge zaposlenim demonstrirajo, saj bomo le na ta način 

dosegli enak nivo kakovosti opravljenih storitev, ki je za poslovanje hotelskega podjetja nujen. 

 

2.3.5 Nasveti za izvedbo usposabljanja 

 

V praksi se je pokazalo, da je pri usposabljanju pomembno naslednje: 

‒ izvajalec usposabljanja mora biti karizmatična osebnost in izhajati mora iz stroke; 

‒ izvajalec usposabljanja mora biti seznanjen z naravo dela in specifičnim delovnim 

okoljem udeležencev; 

‒ program naj bo pripravljen na podlagi zatečenega stanja v oddelku udeležencev s 

konkretnimi cilji po izboljšanju storitev in zadovoljstva vseh deležnikov (skriti gost); 

‒ udeleženci morajo sami spoznati, kaj delajo prav in kaj narobe ter v čem so lahko jutri 

še boljši; 

‒ usposabljanje naj izhaja iz praktičnih primerov in nasvetov; 

‒ primeri iz vsakdanjega življenja so vedno zanimivi in si jih najlažje zapomnimo; 

‒ udeleženci se morajo vedno postaviti v vlogo gosta, saj bodo tako najlažje razumeli 

gostove potrebe, želje in pričakovanja; 

‒ udeležence je potrebno motivirati, da pridobljeno znanje že med trajanjem usposabljanja 

na delovnem mestu čim večkrat uporabijo in s tem spoznajo pozitivne učinke; 

‒ kadar je usposabljanje namenjeno usvajanju veščin, je potrebno zagotoviti manjše 

skupine udeležencev; 

‒ s strani vodstva je potrebno zagotoviti, da se znanje, pridobljeno na usposabljanju, v 

praksi redno uporablja; 

‒ udeležencem je potrebno prisluhniti in skupaj z njimi poiskati rešitve za izboljšanje;  

‒ priporočeno in zaželeno je, da je neposredni vodja prav tako prisoten na usposabljanju; 

‒ vse dvome v uspešnost usposabljanja je potrebno nemudoma odpraviti in jih podkrepiti 

s praktičnimi situacijami. 

 

2.3.6 Evalvacija usposabljanja 

 

Evalvacija zagotovo predstavlja pomemben del izobraževalnega procesa, s katerim ugotovimo 

kakovost izvedenega usposabljanja. Da bi lahko ocenili učinkovitost usposabljanja, mora biti 
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ocenjeno. Iz potrebe po doseganju različnih ciljev izhaja tudi potreba po več medsebojno 

povezanih merilih evalvacije. Med najpomembnejša merila evalvacije uvrščamo (Miglič, 2005: 

str. 70–71): 

‒ učinkovitost, ki se odraža v odnosu med rezultati in vloženimi sredstvi; 

‒ uspešnost, ki se odraža v realizaciji ciljev; 

‒ enakost, ki se odraža v enakem položaju vseh udeležencev in vključuje enotnost in 

enakopravnost; 

‒ odzivnost, ki nam pove, kako je program usposabljanja prilagojen ciljnim skupinam in 

v kakšni meri zadovoljuje njihove vrednote; 

‒ ustreznost, ki se odraža v doseganju čim večje uspešnosti s čim nižjimi stroški ob 

predpostavki, da so vse potrebe zadovoljene; 

‒ primernost, ki temelji na ugotavljanju povezanosti posamezne skupine s primerno 

zastavljenimi cilji; 

‒ ekonomičnost, ki se odraža v načinu porabljenih sredstev za izvedbo usposabljanja in 

se primerja med vloženimi in pričakovanimi stroški. 

 

Merila evalvacije pa so dopolnjena s temeljnimi načeli in značilnostmi evalvacije usposabljanja 

ter se odražajo v (Miglič, 2005: str. 71–75): 

‒ veljavnosti, ki je temeljna značilnost evalvacije in vključuje v prvi vrsti načrtovanje in 

izvedbo usposabljanja ter potrjuje uspešnost usposabljanja, ki pa je pogoj za nadaljnji 

razvoj in ponovno odločitev po usposabljanju; 

‒ zanesljivosti, ki je takoj za veljavnostjo in se nanaša na uspešnost rezultatov ob 

ponovljeni evalvaciji; 

‒ objektivnosti, ki je osnova pri oblikovanju raziskovalnega vprašanja in analiziranju 

pridobljenih podatkov; 

‒ vključenosti, ki temelji na nujnosti po povezovanju in sodelovanju vseh ključnih 

akterjev, ki sodelujejo pri usposabljanju; 

‒ izvedljivosti, ki je določena s predvidenimi stroški usposabljanja, ki jih mora na podlagi 

zbranih podatkov in uporabnosti usposabljanja tudi v celoti upravičiti; 

‒ jasnosti, ki temelji na dejstvu, da morajo vsi v evalvacijo vključeni deležniki poznati 

cilje, pričakovane rezultate in svojo vlogo v samem procesu evalvacije. 

 

3 ANALIZA USPOSABLJANJA STREŽNEGA OSEBJA V 

SLOVENSKEM HOTELIRSTVU 
 

 

Za analizo usposabljanja strežnega osebja v slovenskem hotelirstvu je bila opravljena raziskava 

s pomočjo kvalitativne metode pridobivanja podatkov. V vzorec so bili zajeti vsi vodje 

gostinstva slovenskih hotelov, ki so kategorizirani s štirimi zvezdicami in več ter predstavljajo 

ključne akterje na področju hotelirstva v Sloveniji. Vzorec je predstavljal 71 hotelov ustrezne 

kategorije od skupno 89 hotelov, kar predstavlja 80 % vseh slovenskih hotelov kategorije štirih 

zvezdic in več. 

 

Na vprašanje o organiziranju usposabljanja za strežno osebje v zadnjem letu je večina 

anketirancev (73 %) odgovorila, da so ga organizirali, četrtina (27 %) pa jih ni organizirala 

nobenega usposabljanja, kar je prikazano v grafu 1. 
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Graf 1: Organizacija usposabljanja za strežno osebje (Humski, 2016: str. 59) 

 

Odgovori na vprašanje o izdelanih letnih načrtih usposabljanja zaposlenih v strežbi so pokazali, 

da ima večina (61 %) anketirancev izdelan letni načrt, dve petini (39 %) vprašanih pa letnega 

načrta usposabljanja nima. Delež tistih, ki ne pripravljajo letnega načrta usposabljanja je 

presenetljivo velik, saj je osnova vsakega menedžmenta planiranje, kar pomeni, da mora jasno 

definirati cilje za prihodnost in določiti posamezne korake, ki bodo pripeljali do cilja. 

Realizacija poslovne strategije je mogoča samo ob predpostavki, da vemo, kako jo bomo 

realizirali, s koliko resursi in s kakšno kakovostjo resursov bomo to naredili. 

 

 
 

Graf 2: Realizacija letnega načrta usposabljanja (Humski, 2016: str. 58) 

 

Rezultati realizacije letnih načrtov usposabljanja niso najugodnejši, saj iz podatkov v grafu 2 

vidimo, da samo 18 % anketirancev letni načrt usposabljanja tudi v celoti realizira. Da takšen 

načrt delno realizirajo, je odgovorilo 48 % anketirancev, da letnega načrta usposabljanja ne 

realizirajo, je odgovorilo 24 % anketirancev. 

 

V tabeli 1 so prikazane vsebine organiziranih usposabljanj za strežno osebje v zadnjem letu.  
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Tabela 1: Teme usposabljanj za strežno osebje v zadnjem letu (Humski, 2016: str. 61) 

 

Anketiranci so poročali o organiziranju usposabljanj s tematiko poznavanja vina, kave, žganih 

pijač, učenja tujega jezika in standardov strežbe. Samo po eno podjetje je izvedlo usposabljanje 

na temo bontona, kakovosti izvajanja storitev, odnosa do zahtevnih strank in motivacije. Lastne 

izkušnje kažejo, da so v zadnjih letih pričeli dobavitelji in proizvajalci (kave, vina, piva, žganih 

pijač …) izvajati brezplačna usposabljanja za strežno osebje, ki ponuja njihove izdelke, ker 

želijo gostom ponuditi kakovosten izdelek. Velikokrat se zgodi, da nam postrežejo kavo istega 

proizvajalca v različnih gostinskih objektih, ki je popolnoma drugačna. Vzrok je zagotovo 

človeški faktor, ki je pri vseh opravilih izjemno pomemben. Zanimivo je tudi to, da so samo tri 

podjetja pripravila usposabljanje na temo standardov, ki so v gostinstvu pogoj za kakovost 

opravljenih storitev. 

 

Tabela 2 prikazuje ovire, ki vplivajo na odločitev za usposabljanje.  

 
Tabela 2: Ovire, ki vplivajo na odločitev za usposabljanje (Humski, 2016: str. 62) 

 

 Ocena (%)*    

Spremenljivka 1 2 3 4 5 F AS SO 

premalo strežnega osebja 3,6 3,6 3,6 50,0 39,3 28 4,18 0,94 

pomanjkanje časa 3,6 10,7 14,3 50,0 21,4 28 3,75 1,04 

premalo kakovostne ponudbe 

usposabljanja na trgu 
10,7 14,3 32,1 17,9 25,0 28 3,32 1,31 

veliki stroški usposabljanja 7,1 28,6 17,9 32,1 14,3 28 3,18 1,22 

usposabljanje ne doseže pričakovanega 

učinka 
7,1 25,0 21,4 35,7 10,7 28 3,18 1,16 

nezanimivi programi usposabljanja 14,3 17,9 21,4 32,1 14,3 28 3,14 1,30 

nezanimanje zaposlenih za usposabljanje 14,3 25,0 35,7 17,9 7,1 28 2,79 1,13 

* delež veljavnih odgovorov po vrstici v %. Lestvica: od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam), F – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

 

Največjo oviro pri odločitvi za usposabljanje predstavlja premalo strežnega osebja, saj je 

povprečna ocena strinjanja kar 4,18, s trditvijo pa se strinja oz. popolnoma strinja kar 89,3 % 

vprašanih. Najmanjšo oviro pa predstavlja nezanimanje zaposlenih za usposabljanja, saj je 

Naziv usposabljanja: Frekvenca 

poznavanje vin 13 

kava 8 

žgane pijače  4 

učenje tujega jezika 4 

standardi strežbe 4 

sodobni trendi pospeševanja prodaje 2 

mešanje koktajlov 2 

komuniciranje in retorika 2 

reševanje pritožb  2 

organizacija dela v gostinstvu 1 

bonton 1 

catering 1 

kakovost izvajanja storitev 1 

trendi v penzionski prehrani 1 

motivacija  1 

odnos do zahtevnih strank 1 



 

646 

 

 

povprečna ocena strinjanja le 2,79, s trditvijo pa se strinja oz. popolnoma strinja le 25,0 % 

anketirancev, ki so na vprašanje odgovorili. Malo nad sredino so povprečne ocene strinjanja s 

trditvami o premajhnem obsegu kakovostne ponudbe usposabljanja na trgu, da usposabljanje 

ne doseže pričakovanega učinka, da so programi usposabljanja nezanimivi ter da je 

usposabljanje povezano z velikimi stroški. 

 

Za vključitev v usposabljanje, v kolikor bi obstajala ponudba kakovostnega programa 

usposabljanja za strežno osebje, bi se odločili skoraj vsi udeleženci ankete (96,4 %) kar je 

razvidno iz grafa 3. Ta podatek razveseljuje, kar kaže na to, da se anketiranci zavedajo pomena 

kakovostnega usposabljanja za strežno osebje in bi ga bili tudi pripravljeni izvesti. 

 

 
Graf 3: Pripravljenost za vključitev v kakovosten program usposabljanja za strežno osebje (Humski, 

2016: str. 69) 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Gostinstvo ponuja vsem zaposlenim čudovito delovno okolje, polno lepih trenutkov v družbi 

prijaznih ljudi. Gre za enega izmed najlepših poklicev, pri katerem ni noben dan enak drugemu. 

Vendar pa je potrebno poudariti, da v kolikor posameznik tega poklica ne opravlja s srcem in 

dušo, potem ta poklic zagotovo ni zanj. Natakar mora biti uglajen, zadovoljen, samozavesten, 

razgledan, izobražen, urejen, strokoven in predvsem gostoljuben. Vedno mora biti v koraku s 

časom in korak pred gosti. Znanje, ki ga pridobi s formalnim izobraževanjem, je samo osnova, 

na kateri mora vedno znova graditi. Trendi v gostinstvu se nenehno spreminjajo, kakor se 

spreminjajo tudi gostje, ki so vse bolj izobraženi, razgledani in, kar je prav, tudi zahtevnejši. 

Stalno učenje, izobraževanje in usposabljanje so osnovni pogoji, da je lahko natakar gospod, ki 

streže gospem in gospodom. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je stanje na področju usposabljanja strežnega osebja v 

slovenskem hotelirstvu v zadnjih dveh letih nekoliko izboljšalo, vendar pa je potrebno 

poudariti, da glede na vsebino, pogostost in odnos do usposabljanja z rezultatom nikakor ne 

moremo biti zadovoljni. Zagotovo bo potrebno še veliko narediti na promociji poklica natakar. 

Kljub temu da se za opravljanje poklica ne zahteva strokovna izobrazba, pa rezultati kažejo, da 

večina podjetij ni zadovoljna z znanjem in spretnostmi novo zaposlenih, čeprav skoraj vsa 

podjetja dajejo prednost pri zaposlitvi kandidatom s končano gostinsko šolo. Prav tako večina 

podjetij ocenjuje formalno izobrazbo in delovne izkušnje kot najpomembnejša dejavnika pri 

zaposlitvi. Torej lahko sklepamo, da v podjetjih obstaja velik interes po kvalificiranem kadru, 

ki pa ga je na trgu delovne sile veliko premalo. 
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Raziskava je nedvomno pokazala, da imajo slovenska hotelirska podjetja na področju 

usposabljanja zaposlenih še veliko priložnosti za izboljšanje. Kljub temu da se vsi strinjajo, da 

je dodatno usposabljanje zaposlenih pogoj za višjo kakovost storitev in da je večina podjetij v 

zadnjem letu organizirala usposabljanje za zaposlene v strežbi, bi lahko usposabljanje izboljšali 

z dobrim načrtovanjem in večjo realizacijo načrtov in izboljšanjem motivacije za usposabljanje 

pri strežnem osebju. 
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PRIMER DOBRE PRAKSE: ŠOLSKI BOLNIČARJI 
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Povzetek 

V šolskem letu 2015/16 smo na pobudo dijakov Tehnične gimnazije ustanovili sekcijo šolskih 

bolničarjev. Gre za edinstven projekt, torej ga ne izvajajo na nobeni drugi srednji šoli v 

Sloveniji. Dijaki, ki želijo postati šolski bolničarji, morajo opraviti 40 uri tečaj ter izpit, ki je 

sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Imajo opremo za nudenje prve in nujne 

medicinske pomoči, svojo uniformo ter napravo za obveščanje. Na šoli imamo trenutno 9 

usposobljenih bolničarjev, ki na leto oskrbijo približno 12 dijakov oziroma dijakinj. Primer 

dobre prakse smo predstavili tudi na Inštitutu za varovanje zdravja, kjer so bili sodelujoči 

navdušeni nad idejo. Ekipa nudi pomoč dijakom pri raznih poškodbah, kot so zvini, ureznine, 

nezavest, napadi panike in drugo. S tajništvom so na zvezi preko radijske postaje ali mobilnih 

telefonov. S tako prakso bomo nadaljevali tudi v bodoče. 

Ključne besede: šolski bolničar, tečaj, praktične vaje, prva pomoč, nujna medicinska pomoč 

 

Abstract 

At the initiative of the students of the Technical Gymnasium we founded a department for school 

nurses in the school year 2015/16. It is a unique project, that no other secondary school in 

Slovenia has. Students who want to become school nurses must complete 40 hours of 

coursework and pass an examination consisting of a theoretical and a practical part. They have 

equipment needed to provide first aid and emergency medical help, their own uniform, and a 

communication device. The school currently has 9 trained nurses, who yearly provide medical 

help to approximately a dozen of students. We also presented an example of good practical 

work at the Institute of Public Health. The participants there were thrilled about the idea. 

The team offers assistance to students for various injuries such as bruises, cuts, 

unconsciousness, panic attacks, and more. The secretariat is in touch with the school nurses 

via radios or mobile phones. This type of practical work will be continued in the future. 

Keywords: school nurse, course, practical exercises, first aid, emergency medical help 
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1 UVOD 
 

 

Od šolskega leta 2015/16 na Gimnaziji in veterinarski šoli deluje ekipa šolskih bolničarjev. 

Idejo je podal sedanji vodja ekipe, Benjamin Poniž, tedaj dijak 2. letnika tehniške gimnazije. 

Potreba po bolničarjih se je pokazala, ker nas je na šoli veliko (dijakov in zaposlenih skupaj več 

kot 600), imamo kabinetni pouk, veliko laboratorijskega dela in veliko ur športne vzgoje. Torej 

je možnosti za poškodbe nešteto. Poleg tega je zaradi današnjega načina življenja pojavnost 

psihosomatskih težav vse večja, prav tako je vse več kroničnih bolezni, kot so sladkorna 

bolezen, hude alergije, epileptični napadi in drugo. Številni profesorji in ostali delavci na šoli 

nismo usposobljeni za nudenje ustrezne medicinske pomoči in nenadno obolelemu ali 

poškodovanemu dijaku ne znamo pomagati oziroma se bojimo, da bi storili napako. Med 

operativnim delo pa smo opazili, da četudi bi želeli pomagati, ta pomoč v nekaterih primerih 

ne bi bila primerna. 

 

2 NAŠE DELO 
 

 

Tako smo oktobra 2015 začeli z izobraževanjem prvih bolničarjev. Tečaj se izvaja interno, saj 

noben od tečajev, ki jih ponujajo razne organizacije, ne ustreza specifiki vseh nujnih primerov, 

s katerimi se srečujemo na šoli. Na začetku je na tečaj hodilo precej dijakov, ki pa so kmalu 

ugotovili, da ne gre za osnovni tečaj prve pomoči in da nimajo volje do učenja, saj je tečaj kar 

obsežen. Obsega približno 40 ur teorije in praktičnih vaj. Pri izobraževanju uporabljamo interni 

priročnik, ki je nekakšen povzetek nemškega učbenika za bolničarje in je namenjen samo 

izobraževanju na naši šoli. Prve ure tečaja posvetimo pristopu k pacientu in samemu 

travmatološkemu pregledu. Za to uporabljamo poseben obrazec, na katerega zapisujemo vsa 

opažanja in opravljeno delo po posebnem protokolu. Nadaljujemo z oskrbo ran, prevezovanji 

in imobilizacijo ter poškodbami vratu in hrbtenice. Najobsežnejše je poglavje internistike, kjer 

obravnavamo razna nevrološka stanja, poškodbe prsnega koša in abdomna, nujna kardiološka 

stanja, šok in podobno. Obravnavamo tudi opekline, zastrupitve, diabetična nujna stanja in 

nenazadnje samo reanimacijo po mednarodnih smernicah ALS brez uporabe zdravil. Z 

defibrilatorjem smo seznanjeni, ker smo ga lahko preizkusili na enem tečaju, vendar ga pri 

internem izobraževanju ne obravnavamo, ker ga na šoli nimamo. Tečaj je prvo leto uspešno 

zaključilo šest dijakov tehniške gimnazije, v naslednjem letu pa še trije dijaki, ki so na začetku 

letošnjega leta uspešno opravili tudi izpit.  

 

Tečajniki pripravijo in izvedejo tudi naključne vaje, ki ponazarjajo resnične situacije. Tako smo 

imeli na primer vajo, ko je dijak padel v nezavest v knjižnici in se je pri padcu poškodoval, 

ureznine in opekline v laboratoriju, udar električnega toka in drugo. Dva dijaka naredita scenarij 

vaje in uprizorita nesrečo. Ostali s samo vajo niso seznanjeni in ne vedo, kdaj bo potekala. 

Nekdo, običajno tajnica, po radijski postaji pokliče bolničarje in pove, kje se »ponesrečenec« 

nahaja. Tako kot običajno se dežurni bolničarji odzovejo na klic, saj ne vedo, ali gre za vajo ali 

za resnično situacijo. Na samem mestu po spisanem protokolu oskrbijo »ponesrečenca«, po 

potrebi pokličejo »rešilca« in poročajo o zdravstvenem stanju in opravljenem delu. Po končani 

vaji naredimo evalvacijo in opozorimo na morebitne napake. Po končanem tečaju morajo dijaki 

opraviti izpit, ki je sestavljen iz teorije in uspešno opravljene ene od zgoraj opisane naključne 

vaje.  

Na vajah uporabljamo sanitetne materiale, ki jim je rok uporabe potekel, ki nam jih podarijo 

učitelji ali pa gre za donacijo šolske ambulante. Seveda pa za resnične primere uporabljamo 
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sterilne materiale. Na začetku šolskega leta 2016/17 smo dobili nahrbtnik z opremo za prvo in 

nujno medicinsko pomoč. Poleg tega na intervencijah uporabljamo radijske postaje, 

intervencijsko mapo in jopič vodje bolničarjev. Vsak bolničar ima tudi lastno uniformo, ki jo 

sestavljajo hlače in jakna. 

 

3 ZAKLJUČEK 
 

 

Operativni smo postali v šolskem letu 2016/17. Povprečno imamo eno intervencijo na mesec. 

Največkrat imamo opravka z manjšimi poškodbami, kot so zvin gležnja, manjše rane ter 

krvavitve iz nosu. Sledijo pa jim nezavest in napadi panike, do sedaj samo pri dekletih. V hujših 

primerih seveda pokličemo nujno medicinsko pomoč. Z reševalci Reševalne postaje UKC 

Ljubljana dobro sodelujemo, vsakokrat tudi pohvalijo naše delo. Pohvalijo nas tudi učitelji, ki 

pravijo, da se popolnoma zanesejo na šolsko ekipo bolničarjev. Ekipa treh bolničarjev dežura 

tudi na maturantskem plesu, ekskurzijah, dnevu hišnih ljubljenčkov in športnih dogodkih. 

 

V letošnjem šolskem letu izobražujemo nove kandidate in kandidatke za ekipo bolničarjev. Do 

sedaj so vsi šolski bolničarji in bolničarke z izjemo ene dijakinje gimnazijci. Ob podpori 

vodstva šole nadaljujemo z delom, naše glavno vodilo pa je pomoč vsakomur, ki jo potrebuje. 

 

4 LITERATURA IN VIRI 
 

 

Referat temelji na lastnih izkušnjah in pričevanj.  
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Povzetek 

V prispevku avtorice predstavimo rezultate skupnega sodelovanja javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana in družbe CenterKontura, ki usposablja in zaposluje 

invalide in osebe s posebnimi potrebami. V prispevku predstavimo primer dobre prakse 

vključevanja strokovne podpore pri izvajanju in spremljanju praktičnega usposabljanja dijakov 

s posebnimi potrebami za dijake nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Dijaki, ki 

imajo potrebno pomoč in prilagoditve pri izvajanju pouka, potrebujejo podporo, spremljanje 

in opolnomočenje tudi pri praktičnem usposabljanju, kar pa je za zunanje delodajalce velik 

izziv in temu marsikdaj delodajalci niso kos. Sodelovanje s CentromKontura je zapolnilo te 

vrzeli, kar pomeni, da so dijaki s posebnimi potrebami v času praktičnega usposabljanja deležni 

ustrezne podpore, spremljanja in krepitve tistih veščin, ki jih potrebujejo tudi za nadaljnje 

samostojno življenje. Vključili smo se tudi v skupni projekt TVLC (The VET Learning 

Community), kjer smo okrepili in formalizirali naše sodelovanje z namenom podpore dijakom 

pri praktičnem usposabljanju in prehodu s področja izobraževanja na trg dela ali v postopke 

zaposlitvene rehabilitacije. Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ , K2, ki ga vodi Rea 

College iz Nizozemske. 

mailto:tanja.kek@bic-lj.si
mailto:mojca.mekis@bic-lj.si
mailto:tita.destovnik@centerkontura.si
mailto:tina.jercic@centerkontura.si
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Ključne besede: vključujoče izobraževanje, dijaki s posebnimi potrebami, poklicno 

izobraževanje, praktično usposabljanje z delom, kakovost v izobraževanju 

 

Abstract 

In the article of the author the results of common cooperation of the public Biotechnical 

Educational Centre BIC Ljubljana and the CenterKontura Company, which educates and 

employs the disabled and people with special needs, are presented. In the article good 

examples, of including expertise support in the motion and supervision of practical training for 

students with special needs for students of primary and secondary stage of vocational 

educational period, are presented. Students who have the necessary help and adjustments in 

the way of presentation in classes, need also support, guidance and empowerment in practical 

training, which is a great challenge for exterior employers with which they cannot cope. The 

cooperation with the CenterKontura Company has filled the gaps, which means that students 

with special needs have been given all the necessary support in the period of practical training, 

guidance and the possibility to strengthen those skills which they need for future independent 

life. We have joined the common project TVLC (The VET Learning Community), where we have 

deepened and formalised our cooperation with the purpose of supporting the students in the 

period of their practical training and in the transition from the area of education to the area of 

the job market or to the steps of employment rehabilitation. The project is taking part in 

connection with the Erasmus+ programme, K2, which is led by Rea College from the Kingdom 

of the Netherlands. 

Keywords: inclusive educational system, students with special needs, professional training, 

practical training with working experience, quality in educational system. 

 

1 UVOD 
 

 

Vedno več dijakov, ki so vključeni v nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje na BIC 

Ljubljana, potrebuje individualen pristop pri izobraževanju tudi zaradi odločbe o usmeritvi 

(dijaki s posebnimi potrebami). Poleg primanjkljajev v znanju imajo dijaki s posebnimi 

potrebami pogosto tudi druge vrste težav. Največkrat izvirajo iz nespodbudnega socialnega 

okolja. 

 

Na BIC Ljubljana deluje usposobljen tim sodelavcev, ki skrbi za posameznega dijaka pri 

težavah pri pouku, opravljanju šolskih obveznosti ipd. Pomemben del izobraževanja dijakov v 

teh poklicih je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD). V zadnjih letih se velikokrat 

pojavlja, da naletimo na težave, ko želimo dijaka s posebnimi potrebami napotiti in zanj 

ustrezno organizirati, spremljati in izpeljati njegovo usposabljanje pri delodajalcu.  

Težko najdemo ustreznega delodajalca za opravljanje praktičnega usposabljanja za te dijake. 

 

Javni vzgojni izobraževalni zavod BIC Ljubljana in družba CenterKontura, ki usposablja in 

zaposluje invalide in osebe s posebnimi potrebami, si vsak na svojem področju delovanja kot 

temeljno načelo delovanja postavlja kakovost storitve oz. kakovost izobraževanja in 

individualizacijo pri delu z dijaki oz. vključenimi osebami, to je upoštevanje potreb in 

posebnosti za vsakega posameznega udeleženca oz. dijaka. 

 

Sodelovanje se je pričelo v letu 2013, ko smo se začeli soočati s posamezniki, ki so imeli težje 

vedenjske motnje in niso bili motivirani za šolsko in praktično delo. V iskanju ustreznih rešitev 

smo se po naključju povezali z zaposlenimi iz družbe CenterKontura, ki so bili pripravljeni 

sprejeti naše dijake na PUD v program učne delavnice »Gostilna dela«. S prilagojenim 
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individualnim pristopom, strokovno podporo in vodenjem so prvi dijaki uspešno zaključili PUD 

in šolanje.  

 

Na osnovi dobrih izkušenj z nekaterimi delodajalci smo se na BIC Ljubljana in v družbi 

CenterKontura odločili, da nadgradimo naše sodelovanje, izboljšamo uspešne pristope pri 

praktičnem usposabljanju dijakov in za nove pristope navdušimo še nekatere druge delodajalce. 

Na ta način bomo lahko širili mrežo delodajalcev, ki sicer imajo željo po vključevanju dijakov 

s posebnimi potrebami, nimajo pa razvitih ustreznih pristopov in znanj o delu z dijaki. Z 

razširitvijo mreže ustreznih delodajalcev bomo dijakom s posebnimi potrebami omogočili bolj 

kakovostno opravljanje praktičnega usposabljanja ter jim omogočili najboljšo možno izkušnjo 

pri prvem soočenju z realnim delovnim okoljem. Posledično pa po uspešnem zaključku šolanja 

omogočali uspešnejšo vključitev na trg dela.  

 

Naš način sodelovanja omogoča razširitev uspešnih pristopov pri delu z dijaki s posebnimi 

potrebami tudi na nacionalni nivo. 

 

2 TEORETIČNI KONCEPTI INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 

 

2.1 INTEGRACIJA, INKLUZIJA  

 

Integracija se je v različnih državah v šolskem sistemu različno udejanjala. Razpon sega vse od 

popolne integracije vseh učencev s posebnimi potrebami v redne šole, kot so to storili v Italiji, 

do držav, ki v različnih oblikah in obsegu ohranjajo sistem posebnega izobraževanja (Peček, 

Lesar 2006: 28). Vendar pa, kot opozarja Marija Kavkler (2008a: 11), integracija pogosto 

pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno šolo.  

 

Od leta 1994 se je, da bi opozorili na razliko med fizično vključenostjo in aktivno vključenostjo, 

uveljavil pojem inkluzija. Po Mariji Kavkler (2008a: 9) inkluzivna vzgoja in izobraževanje 

predstavlja neodtujljivo pravico otrok do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Nadalje piše, da »pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja 

omogoča vsem otrokom, da se uspešno učijo skupaj, kar terja upoštevanje razlik med njimi«. 

O pomembnosti upoštevanja razlik pišeta tudi Peček in Lesar (2006: 29), ko pravita, da je pri 

inkluzivnem izobraževanju potrebno na vse učence gledati kot na učeče se posameznike, ki 

imajo enake pravice, a različne potrebe.  

 

Inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore (Kavkler 2008a: 11). 

Vsak mladostnik se lahko optimalno vključi v vzgojno-izobraževalni proces in socialno okolje, 

če odstranimo ovire, ki pa so od posameznika do posameznika različne (Kavkler 2008a: 12). 

Medveš (2002 v prav tam: 13) poudarja, da »inkluzivna šola terja vzpostavljanje učnega ozračja 

in kulture, za katero so pomembni dobra komunikacija, sodelovanje, sodelovalno učenje, 

možnost, da se učenci učijo drug od drugega, in možnosti za dokazovanje močnih področij pri 

vsakem mladostniku, da je vsak mladostnik lahko na nekem področju uspešen«. Torej inkluzija 

pomeni vključevanje tako vseh mladostnikov kot tudi vseh drugih pomembnih, to so starši 

oziroma skrbniki, šolsko osebje, politiki, praktiki … (Lesar 2009: 102).  
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Veliko strokovnih delavcev v običajnih šolah se boji sprejeti v šolo oz. v razred otroka, ki ima 

posebne potrebe, ker ne znajo z njim delati, nimajo ustreznih učnih razmer, menijo, da bodo s 

tem prikrajšali vrstnike in da je zanje bolje, če se šolajo v specialni ustanovi (Kavkler 2008a: 

10). Učitelj ima v inkluzivni šoli pomembno nalogo, od njegovega dela morajo imeti korist vsi 

mladostniki, razvijati mora razredno skupnost z jasno razredno kulturo, v kateri mladostniki in 

učitelji skrbijo drug za drugega (Lesar 2009: 130). 

 

Kavkler (2008b: 33) navaja dejavnike, ki vplivajo na razvoj inkluzije v praksi v posamezni 

državi. Prvi dejavnik je premik od medicinske usmeritve k socialno interaktivni usmeritvi. 

Uspešnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami je namreč odvisna od celostnega 

funkcioniranja otroka, okolja in količine pomoči, ki jo otrok dobi. V ospredju ni več le 

medicinska diagnoza otroka, temveč je pomembno poznavanje tudi otrokovih močnih področij 

in njegovih posebnih izobraževalnih potreb (prav tam: 34). Drugi dejavnik je sprememba 

zakonodaje in sistema financiranja šol. Za uspešen razvoj inkluzije v praksi je nujna inkluzivno 

usmerjena zakonodaja in primeren sistem financiranja. Kavkler meni, da je ustrezno izvedena 

inkluzija učinkovitejša in tudi cenejša od specialnega šolanja (prav tam: 34-35). Tretji dejavnik 

je razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Potrebno je organizirati 

kontinuum različnih oblik pomoči in služb, vse od programov z manj pomoči in z manj 

prilagoditev do programov z zelo intenzivnimi oblikami pomoči in prilagoditvami, od rednih 

ustanov z različno količino pomoči in prilagoditev do specialnih šol in zavodov (prav tam: 36). 

Četrti dejavnik je preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja«, 

ki lahko ponudijo možnosti usposabljanja, podpore in svetovanja učiteljem in drugim 

strokovnim delavcem za delo s posameznimi skupinami otrok s posebnimi potrebami, razvijajo 

in razširjajo lahko učne metode, materiale, tehnične pripomočke, nudijo lahko konkretno 

pomoč pri izvajanju različnih treningov za posamezne otroke, pomagajo pa lahko tudi pri 

sistematičnem usposabljanju otrok s posebnimi potrebami pri iskanju zaposlitve in za zaposlitev 

samo (prav tam: 37-38). Peti dejavnik je pravica staršev do izbire šole. V nekaterih državah, 

kot so Avstralija, Nizozemska, Litva in Anglija, imajo starši že uzakonjeno pravico do izbire 

otrokove šole (prav tam: 38).  

 

Če želimo slediti pojmu inkluzije, moramo slediti njenim ciljem, izmed katerih je poleg ideje, 

da se lahko v vzgojno - izobraževalni zavod in socialno okolje vključi vsak, če zanj odstranimo 

ovire, zelo pomemben tudi ta, kdo vse je v proces inkluzije vključen – to so poleg mladostnika 

še starši, šolsko osebje, politiki, praktiki, širše družbeno okolje, skupnost, različne organizacije 

ter njihovo povezovanje in sodelovanje. 

 

2.2 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

V Sloveniji nam je izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v zadnjih letih uspelo dvigniti 

na višjo raven. K temu je pripomogla tudi zakonodajna rešitev, opredeljena v Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Ur.l.RS št:58/2011), Pravilniku o 

normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 

potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11 in 56/14), Pravilniku o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur.l.RS št: 88/2013). Ti urejajo področje 

izobraževanja in usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter določajo načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.  
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Vendar pa se nam pri vključevanju mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih je v redno 

izobraževanje iz leta v leto več, še vedno kažejo določene sistemske ovire. Te so najbolj izrazite 

pri izvajanju praktičnega dela izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami.  

 

Do težav prihaja že pri pridobivanju delodajalcev, ki bi bili pripravljeni na praktično 

usposabljanje sprejeti dijake s posebnimi potrebami. Zato se pogosto zgodi, da dijaki ne dobijo 

prave priložnosti za opravljanje prakse in se nimajo priložnosti preizkusiti v delovnem okolju 

oziroma so te izkušnje pogosto negativne. Ker ne morejo uspešno opraviti praktičnega 

usposabljanja, ne morejo zaključiti izobraževanja. Posledično je med temi dijaki bistveno večje 

število t. i. osipnikov.  

 

Za obravnavano populacijo mladih so značilne določene težave in ovire, zato je izredno 

pomembno, da so delodajalci usposobljeni, da poznajo in uporabljajo specifične metode dela 

in pri tem ravnajo strokovno. Zaradi nepoznavanja značilnosti ranljivih skupin mladih in 

njihovih posebnih potreb, nepoznavanja prilagojenih metod dela in pristopov delodajalec po 

zelo kratkem času odpove pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja. 

 

Integracijo ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje lahko dosežemo le z ustrezno prilagojenimi 

praktičnimi programi usposabljanj na delovnem mestu. 

Vse to so razlogi, zaradi katerih smo pričeli z ustvarjanjem skupne mreže in poglobljenega 

sodelovanja med šolo, ki izobražuje dijake s posebnimi potrebami in delodajalci, ki so 

usposobljeni in imajo interes za delo z dijaki s posebnimi potrebami. 

 

3 POTEK IN EVALVACIJA SKUPNEGA SODELOVANJA  
 

 

3.1 ZAČETKI SODELOVANJA BIC LJUBLJANA IN CENTERKONTURE Gostilne 

dela 
 

V letu 2014 smo se BIC Ljubljana in družba CenterKontura, ki znotraj programa učne delavnice 

»Gostilna dela« izvaja usposabljanje in zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami in 

invalidov, povezali ter zastavili skupne načrte in cilje sodelovanja, izdelane na podlagi 

inkluzivne prakse.  

 

Zaznavali smo, da imajo nekateri dijaki s posebnimi potrebami potrebo po opravljanju 

praktičnega usposabljanja, kjer bi bili, ob samem delu v običajnem delovnem okolju, deležni 

tudi strokovnih obravnav in vodenja s strani za to usposobljenih strokovnih služb. Vključeni 

dijaki so se tako vsakodnevno vključevali v delo v Gostilni dela, poleg tega so bili vodeni tudi 

pri strokovnih delavcih iz programa zaposlitvene rehabilitacije. Le ti so dijake spremljali pri 

delu, dijakom in tudi mentorjem nudili podporo in svetovanje ter ob zaključku prakse opravili 

oceno delovnega funkcioniranja z napotki za nadaljnje delo z dijakom.  

 

Ugotavljali smo, da poznavanje specifike mladih, uporaba specifičnih metod dela, individualna 

obravnava in strokovna podpora vplivajo na lažje in uspešnejše vključevanje dijakov v delovni 

proces. Sodelovanje mentorjev na delovnem mestu in strokovnih sodelavk znotraj družbe 

CenterKonture vpliva na dosego zastavljenih ciljev praktičnega usposabljanja. 

 

Izvajanje programa obveznega praktičnega usposabljanja za dijake s posebnimi potrebami 

izvajamo tako, da udeleženci sistematično in strukturirano pridobivajo konkretna znanja za delo 

v gostinstvu, ki jih lahko prenašajo tudi na druga področja.  
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Poudarek je na učenju kakovostno izvedenega dela, izvajanju delovnih nalog v skladu z 

navodili, izboljšanju količine delovne učinkovitosti, razširitvi obsega del, izboljšanju 

vzdržljivosti in razvijanju samostojnosti pri izvajanju delovnih nalog.  

 

Ker so za obravnavano populacijo značilne težave in ovire na področjih, kot so negotovost, 

kratkotrajna motivacija, težave pri sprejemanju avtoritete, izostajanje, strah pred neuspehom in 

nizka frustracijska toleranca, je pomembno, da uporabljamo specifične metode dela in pri tem 

ravnamo strokovno.  

 

Z ustreznim strokovnim vodenjem dijakom pomagamo pri premagovanju osebnih stisk in 

reševanju težav, ki se lahko pojavljajo tako na delovnem mestu kot tudi v osebnem življenju. 

Dijakom omogočamo pridobivanje in razvijanje socialnih spretnosti in veščin ter krepimo 

njihovo notranjo moč. Omogočamo razvoj ključnih prenosljivih kompetenc, ki so kot take 

uporabne v številnih življenjskih situacijah in jih lahko uporabijo za dosego različnih ciljev, ki 

vodijo k izboljšanju kakovosti življenja in njihovi večji zaposljivosti. 

 

Izvajanje praktičnega usposabljanja spremlja mentor na delovnem mestu. Posebej za izvajanje 

praktičnega usposabljanja so pripravljeni dokumenti, s pomočjo katerih se spremlja napredek 

posameznega dijaka. Glavni dokument, kateremu sledimo pri izvajanju praktičnega 

usposabljanja, je individualizirani program, v katerem so poleg standardov znanj in spretnosti, 

ki naj bi jih dijak dosegel v času opravljanja prakse, navedene tudi dijakove posebnosti in 

potrebe po prilagoditvah. Mentor ob koncu vsakega tedna pregleda dosežene cilje ter napiše 

kratko evalvacijo poteka dela v tem tednu. Dijak ves čas opravljanja prakse vodi tudi dnevnik. 

Zelo pomemben dokument je tudi Mnenje o delovnem vedenju, s pomočjo katerega mentor ob 

koncu vsakega meseca prakse evalvira dijakov napredek in ustreznost zastavljenega programa.  

 

Iz naših izkušenj se je izkazalo, da je model praktičnega usposabljanja, ki smo ga skupaj 

ustvarili, izredno učinkovit, saj so dijaki s posebnimi potrebami na ta način uspešno opravili 

praktično usposabljanje in pridobili nekaj pozitivnih izkušenj z dela, poleg tega pa so tudi 

strokovni delavci na šoli pridobili zelo uporabne informacije o delovni učinkovitosti dijakov in 

o možnostih za zaposlovanje. Menimo, da na ta način lahko mladim s posebnimi potrebami 

zagotavljamo socialno pravičnost, jih opolnomočimo ter jih omogočimo stabilnejšo prihodnost. 

 

Mladi, vključeni v naše skupno sodelovanje, so pridobili veliko različnih veščin, se 

opolnomočili ter si tako povečali možnosti za trdnejšo prihodnost ter vključevanje v različnih 

pogledih. Opogumljeni s temi uspešnimi primeri smo se odločili na tem področju delovati 

okrepljeno in širiti skupno delovanje. 

 

3.2 PROJEKT THE VET LEARNING COMMUNITY (TVLC) - Razvijanje pristopov 

za zagotavljanje kakovosti in spodbujanje vključujočega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja 

 

TVLC je projekt, v katerem večinski in specializirani izvajalci poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja petih evropskih držav sodelujejo, da bi izboljšali kakovost svojih storitev (preko 

primerjalnih analiz, sodelovalnega učenja, izmenjave primerov dobrih praks ipd.) 

(https://www.tvlc.eu/si/). Iz Slovenije smo v projekt vključeni družba CenterKontura in BIC 

Ljubljana. Projekt ima dva cilja, in sicer izboljšanje celotne kakovosti delovanja in kulture 

kakovosti večinskih in specializiranih izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

(PIU) v Evropi ter ustvarjanje trajnostnega partnerstva za medsebojno izmenjavo izkušenj in 

https://www.tvlc.eu/si/
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učenja. Ogrodje za vzajemno učenje in izboljšanje vsakodnevnih praks predstavljajo EQAVET 

gradniki (Evropski sistem za zagotavljanje kakovosti v PIU) 

(http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Prirocnik_EQAVET_2017.pdf). V projektu si 

med drugim prizadevamo tudi za prepoznavanje predpogojev za vključujoče izobraževanje. 

Verjamemo, da lahko izkušnje večinskih in specializiranih izvajalcev PIU v veliki meri 

prispevajo k razvoju novih konceptov dela. 

 

V okviru projekta si želimo vzpostaviti mrežo delodajalcev, ki dijakom s posebnimi potrebami 

v času praktičnega usposabljanja omogoča uspešno podporo in spremljanje ter krepitev tistih 

veščin, ki jih potrebujejo tudi za nadaljnje samostojno življenje. 

  

4 ZAKLJUČEK 
 

 

Naši udeleženci, dijaki, ki so bili vključeni v skupno sodelovanje, so nam z zadovoljstvom in 

osebnimi uspehi v času opravljanja PUD-a ter z uspešnim prehodom na področje zaposlovanja 

ali zaposlitvene rehabilitacije pokazali, da je to sodelovanje vredno nadaljevati in nadgraditi. S 

spremembami, ki so v teh letih nastajale na osnovi posameznih primerov, smo odprli širše poti 

nastajanja sistemskih sprememb na področju povezovanja področja izobraževanja ter trga dela 

oz. zaposlovanja. Z uspešnimi rezultati in skupnim delovanjem širimo primere kakovostnega 

povezovanja mreže delodajalcev in s tem krepimo zaupanje delodajalcev pri vključevanju 

mladostnikov s potrebami v praktično izobraževanje in usposabljanje. Zavedamo se, da je 

vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v izobraževalnem sistemu pomembno na 

vseh nivojih, še najmanj pa je bilo do sedaj narejeno na sistemski ravni, prav na področju 

praktičnega usposabljanja dijakov s posebnimi potrebami. Zato je bilo to eno glavnih vodil 

našega sodelovanja in dela. Z vključitvijo v skupen projekt evropske platforme smo želeli 

podrobneje analizirati predpogoje za vključujoče izobraževanje in usposabljanje, nadgraditi 

obstoječo mrežo delodajalcev na področju usposabljanja dijakov s posebnimi potrebami, in 

povezati izkušnje večinskih in specializiranih izvajalcev praktičnega izobraževanja in 

usposabljanja. Na ta način se izboljša kakovost in učinkovitost obeh sistemov ter prispeva k 

razvoju novih konceptov na področju izobraževanja in dela. 

 

S skupnim delovanjem in sodelovanjem z družbo CenterKontura želimo razvijati partnerstva in 

strukture mreženja z različnimi skupinami delodajalcev in dijakom omogočiti pozitivne 

izkušnje praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter učinkovitejši prehod na trg dela in 

področje zaposlovanja (podpornega, zaposlitvene rehabilitacije). Kot je ugotovljeno že pri 

evropskih projektih (npr. Udeležba dijakov s posebnimi potrebami v poklicnem izobraževanju 

in usposabljanju), smo tudi mi prišli do zaključka, da je tisto, kar je dobra in učinkovita praksa 

za dijake s posebnimi potrebami v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter prehodu v 

zaposlitev tudi dobra praksa za vse dijake. Prav tako smo prišli do pomembnih ugotovitev, in 

sicer, da je zelo pomembna podpora vodstva do razvijanja vključujoče politike in ustvarjanja 

ozračja motivacije in sprejemanja razlik. To lahko dosežemo le s skupnim delom, sodelovanjem 

in dobrim mreženjem. Pozitivne izkušnje uspešnega praktičnega usposabljanja ter učinkovitega 

prehoda na trg dela prispevajo h krepitvi povezovanja in vzpostavitvi formalnih partnerstev z 

zunanjimi deležniki in ustreznimi službami. Pri tem pa je pomemben odprt duh sodelovanja, 

motivacija za skupno dobro naših mladostnikov. Če izhajamo iz te predpostavke, potem bomo 

uspešni in učinkoviti. Predvsem pa tudi zadovoljni. 

 

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Prirocnik_EQAVET_2017.pdf
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Povzetek 

Ena temeljnih nalog ravnatelja je skrb za profesionalni razvoj zaposlenih. Omenjeno zagotovo 

odseva skozi prizmo ugotavljanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v šoli. S primernim, 

kreativnim in učinkovitim načrtovanjem izobraževanja lahko tako poskrbimo za vzpostavitev 

učinkovitega modela profesionalnega razvoja posameznika, nenehno izboljševanje kakovosti 

ter krepitev klime in kulture v šoli. V prispevku je predstavljen primer izobraževanja na OŠ 

Oskarja Kovačiča, ki pokaže, kako lahko na izviren način preko na prvi pogled preprosto 

zastavljenega izobraževanja dosežemo pester nabor ciljev z več področij: omogočanje in 

spodbujanje profesionalnega razvoja posameznika (s poudarkom na koriščenju lastnih virov), 

krepitev strokovnega znanja (pomen in vloga didaktike) ter razvoj medsebojnih odnosov in 

komunikacije (team building, pozitivna klima in sodelovalna kultura). 

Ključne besede: profesionalni razvoj, kakovost, izobraževanje, komunikacija, didaktika. 

 

Abstract 

Taking care of continuing education and professional development of teachers is one of the 

main challenges of each principle. It reflects also through quality in school: its assessment, 

assurance and improvement. Creating an effective model of teachers’ professional development 

of a single teacher, quality improvement and development of school culture can be made by 

suitable, creative and effective continuing education plan. 

The article represents a case of continuing education on Oskar Kovačič Primary School and 

shows, how many goals from different professional fields and areas were achieved: enabling 

and promoting professional development (by using inner sources), strengthening professional 

knowledge (the meaning and the role of didactics), development of professional relationships 

and communication (team building, raising standards of working culture and cooperation). 

Keywords: professional development, quality, continuing education, communication, 

didactics. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

 

Zakonodaja ravnatelju nalaga veliko nalog. Zbir teh je zapisan v 49. členu Zakona o 

financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je med ravnateljevimi pristojnostmi navedeno 

spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev ter 

odgovornost za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti. 

Posameznikov profesionalni razvoj in kakovost sta pojma, ki sta po svoji naravi in vsebini 

široka, razlage pa so si med seboj pogosto kontradiktorne. V nadaljevanju predstavljam 

teoretična izhodišča, ki so osnova mojega razmišljanja in profesionalnega ravnanja. 

Profesionalni razvoj je moč razumeti preko kognitivno konstruktivističnega pojmovanja učenja 

kot proces ozaveščanja posameznika, zavedanje nezadostnosti obstoječih pojmovanj in ravnanj, 

kot rekonstrukcijo novega koncepta razmišljanja ter pridobivanja znanj in spretnosti (Marentič 

Požarnik 2005) ter kot razumevanje procesov poučevanja in učenja z učenčeve perspektive 

(Prosser in Trigwell 2000, 173). Profesionalni razvoj je rezultat nenehnega sistematičnega 

raziskovanja lastnega poučevanja preko samokontrole in kritične analize (Hargreaves 2003, 

16).  

Učitelj je gibalo sprememb, razmišljujoči praktik ali profesionalec, ki z učenjem teoretično 

osvetljuje svoje izkušnje in se konstruktivno sooča s poklicnimi (ne)uspehi, meni Marentič 

Požarnikova (2005, 68). Procesi analize in refleksije lastnega dela z interesom strokovnega 

razvoja in boljše prakse se odsevajo v porastu njegove profesionalne odgovornosti (Kalin 2004, 

Kalin 2006). Razvija racionalno in intuitivno razmišljanje. S sprejemanjem kompleksnosti 

poučevanja učitelj dokončno izgubi vlogo prenašalca znanja (Erčulj 2002, 90), bolje razume 

principe učenja svojih učencev, ki postanejo aktivni udeleženci procesa (Gordon 2004, 7).  

Na povezanost posameznega učitelja in šole, v kateri deluje, pokaže Guskey (1995, 118–119). 

Meni, da je šola dolžna spodbujati učiteljevo profesionalno rast, učitelj pa mora odgovorno 

iskati priložnosti, ki mu to rast omogočajo. Omenjeno zagotovo vodi v dvig kakovosti v šoli. 

Pogledi na kakovost se večinoma polarizirajo na dve nasprotni stališči. Poleg absolutnega 

koncepta kakovosti, ki se izraža kot ideal najvišjih standardov ali ciljev, zapisanih v uradnih 

dokumentih (in posledično pridobitev posameznih t.i. certifikatov), se je oblikoval tudi relativni 

koncept, ki je usmerjen v uporabnike, njihove želje, pričakovanja in interese (Customer driven 

quality) ter zadovoljevanje le teh. Značilna je še logika nenehnega izboljševanja lastnega dela, 

ne glede na to, ali se to poimenuje v projektih kot samoevalvacija, Demingov krog PDCA 

(Plan-Do-Check- Act oz. načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj), akcijsko raziskovanje in podobno 

(Milekšič in Kecojevič v Kecojevič in Gaber 2011). 

Vodstvo je tisto, ki je primarno odgovorno za zagotavljanje kakovosti in naj bi imelo jasno 

predstavo, kaj naj bi kakovost v šoli, ki jo vodi, pomenila. Vendar pa samo zavedanje in 

delovanje vodje in ozkega kroga sodelavcev ni dovolj, potrebno je sodelovanje vseh članov, le 

na ta način se spreminja in razvija organizacijska kultura. 

Pojem kakovosti tako ne predstavlja cilja pač pa sredstvo za nenehno izboljševanje šole. Le ta 

je del šolske kulture in klime. V nasprotju s kulturo, ki je stabilna, je klima spremenljiva in še 

posebej odvisna od zaposlenih in njihovega zadovoljstva. Zanimivo je njuno medsebojno 

vplivanje: zadovoljstvo namreč vpliva na klimo, organizacijska klima pa vpliva na občutek 

zadovoljstva (Zupanc Grom in Erčulj 2009). 

Kako smo na šoli preko izobraževanja skušali vplivati na vse opisane segmente, predstavljam 

v nadaljevanju. 
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2 PRIMER DOBRE PRAKSE NA OŠ OSKARJA KOVAČIČA 
  

 

2.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IZOBRAŽEVANJA 

 

Naloga ravnatelja, ki terja poglobljen razmislek, je poiskati kakovostno, ustrezno strokovno in 

skupini strokovnih delavcev konkretne šole primerno izobraževanje. Priznati je treba, da je na 

trgu pestra ponudba, vsebine raznolike, pristopi številni. Mnogokrat posegamo ravnatelji po 

tistih, ki jih pohvalijo kolegi, ali pa drobce ponudbe okusimo sami na različnih strokovnih 

srečanjih. 

Sama sem posegla v letih ravnateljevanja po različnih vsebinah, običajno tistih, ki so se mi 

zdela nujna za našo šolo: tako z vidika krepitve stroke kot pridobivanja drugih znanj.  

Po enem od izvedenih izobraževanj je sodelavec (morda prestrogo?) kritiziral vsebino in 

izvedbo, a dodal pomembno misel, ki me je vodila v vse nadaljnje korake priprave novih vsebin 

izobraževanj. Izpostavil je namreč ljudi, ki so del šole, znanje, ki ga ima vsak izmed nas, in 

možnost, da to znanje učinkovito delimo med seboj. Njegovo razmišljanje me je tako 

spodbudilo k iskanju novih pristopov. 

 

2.2 PRIPRAVA PROGRAMA IN IZVEDBA DELAVNIC 

 

OŠ Oskarja Kovačiča je ena večjih osnovnih šol v državi, saj jo obiskuje 800 učencev. V 

generaciji so 4 oddelki, redko manj. Posebnost je tudi število šolskih stavb, saj delujemo v štirih 

šolskih stavbah. Opisani značilnosti sta po eni strani pozitivni; številčnost učencev pomeni 

številčno krepke strokovne aktive. Strokovni delavci, ki sestavljajo posamezni aktiv, v tega 

prinašajo pestrost, raznolikost, kar vodi v strokovno rast posameznika, strokovnega aktiva in 

posledično v višjo kakovost šole.  

Delovanje šole na več lokacijah pa prinaša tudi slabosti. Strokovni delavci različnih lokacij se 

manj srečujejo, manj družijo, ne glede na zagotavljanje več oblik komunikacijskih kanalov tudi 

manj poznajo. S tega raste občutek slabše povezanosti, manj je prepletanja, mreženja.  

Zamisel za vsebino izobraževanja, predvsem pa za cilje, ki bi jih s takim izobraževanjem 

dosegli, sem pravzaprav dobila pri kolegici, ki je podobno izobraževanje že izvedla in delila 

zamisel z mano. Sama sem ga v sodelovanju s svojima sodelavkama, pomočnicama, dodelala, 

ga prilagodila na cilje, ki smo jih želeli doseči, predvsem pa ga naravnala na svoje sodelavce in 

kulturo naše šole. 

Strokovna izhodišča, na katerih je temeljilo izobraževanje, so bila: 

- Profesionalni razvoj kot nenehno izboljševanje lastne prakse. 

- Relativno pojmovanje kakovosti v šoli kot ciklični proces nenehnega stremenja k 

izboljševanju (PDCA). 

- Komunikacija in odnosi kot del sodelovalne kulture in klime šole. 

- Zagotavljanje potreb po varnosti in sprejetosti kot osnova za zagotavljanje potrebe po 

pridobivanju znanja. 

Našteta dejstva niso pravzaprav nič novega, vse omenjeno je poznano. Pa vendar kdaj zaradi 

različnih razlogov postavljeno ob stran. Učinek osveščanja vloge in pomena naštetega pa je 

največji preko izkustvenega učenja. Tako smo želeli pred pričetkom novega šolskega leta svoje 

sodelavce spet spomniti, kako je biti »učenec«. Ponudili smo jim možnost postati učenec, imeti 

šolski dan (4 ure pouka in skupna razredna ura) na način, kot ga imajo njihovi učenci vsak dan 

v šolskem letu.  

Snovanje programa je potekalo spomladi v ozkem krogu sodelavcev. Priprava programa s 

teoretičnimi izhodišči in organizacija izobraževanja je bila naloga vodstva šole (ravnateljica, 
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pomočnici ravnateljice), med sodelavci pa smo izbrale štiri kolegice, ki so prevzele vlogo 

»učitelja«. Z vsebino izobraževanja so bile tako seznanjene le one in ob tem prevzele 

posamezne naloge (vloge specifičnega »učitelja«): 

- »Učitelj 1« (SLJ): Prijazno, a povsem nezahtevno (s ciljem opozoriti na pomen notranje 

diferenciacije). 

- »Učitelj 2« (NAR): Prijazno, dinamično, z elementi sodelovalnega učenja (s ciljem 

poudariti pomen zagotavljanja potrebe po varnosti in sprejetosti, poudariti pomen 

komunikacije in didaktične pestrosti). 

- »Učitelj 3« (SLJ): Strogo, a pasivno (s ciljem poudariti pomanjkanje zagotavljanja 

potrebe po varnosti in sprejetosti, izpostaviti neprimerne didaktične poti, ki zavirajo 

komunikacijo). 

- »Učitelj 4« (TJN): Pestro, a prezahtevno (s ciljem poudariti pomen notranje 

diferenciacije in zagotavljanja potrebe po varnosti in sprejetosti). 

Ostali sodelavci so bili z vsebino programa in organizacijo dneva seznanjeni dan pred izvedbo, 

ko so jim bila na uvodnem delu podana tudi teoretična izhodišča. 

Nekaj ključnih značilnosti programa oziroma delavnic: 

- Razporejenost v 3 oddelke (vsak oddelek 22 »učencev«), oddelki oblikovani po 

abecednem zaporedju priimkov (cilj: podoživeti občutja učencev, izstopiti iz cone 

udobja, mreženje, team building). 

- Navodilo »učencem«, da pri pouku ravnajo tako, kot bi želeli, da ravnajo njihovi učenci 

(cilj: zagotoviti sodelovanje vseh). 

- 4 ure pouka, vsaka ura v drugi učilnici (cilj: podoživeti utrujenost po zadnji uri z 

namenom razumeti utrujenost in manjšo zbranost učencev v drugi polovici šolskega 

dneva). 

- Organizacija prehrane: malica v učilnici časovno vpeta v urnik tako kot pri učencih (cilj: 

podoživeti vlogo učenca, njegov urnik dneva). 

- V vsakem oddelku določen »skriti opazovalec« (nalogo so dobili trije sodelavci dan 

pred izvedbo, cilj: opazovati dinamiko skupine, odnose (relacija: učenec-učenec, 

učenec-učitelj), morebitno spreminjanje dinamike od prve do zadnje ure). 

- Hitro anketiranje »učencev« ob koncu 1. in 4. ure (cilj: ugotoviti morebitne razlike med 

počutjem po 1. in 4. uri; predvidevanja: po 4. uri višja stopnja utrujenosti). 

- Hospitacije vodstva (cilj: preverjanje doseganja zastavljenih ciljev izobraževanja). 

Sprva osuplost, morda tudi nejevero je zamenjala negotovost pred neznanim, ko sodelavci niso 

vedeli, kaj naj pričakujejo. Tisti, ki običajno vodijo, so postali vodeni. Glede na navodila in 

smernice so se prepustili temu, k čemur smo jih predhodno napeljali s teoretičnimi izhodišči. 

 

2.3 ANALIZA IN UGOTOVITVE 

 

Dan se je po pouku in krajšem odmoru za kosilo zaključil s skupnim srečanjem vseh strokovnih 

delavcev, ki je bilo namenjeno analizi aktivnosti dneva, vodeno s strani snovalcev programa. 

Poimenovali smo jo kar »razredna ura«. Vsako izpeljano uro smo analizirali z več vidikov: 

- Vidik učencev (strokovna oznaka ure (didaktika, komunikacija, odnosi), počutje, druga 

opažanja). 

- Vidik skritih opazovalcev (dinamika skupine). 

- Vidik učitelja (predstavitev izvedenega učnega stila in namen le tega, počutje). 
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- Druge posebnosti, dodane k posamezni vlogi učitelja (zamujanje k pouku, telefon, 

kava…). 

- Predstavitev rezultatov počutja po 1. in 4. uri. 

V procesu analize smo prišli do sledečih ugotovitev: 

- Tako učenci kot opazovalci so zaznali učni stil učitelja, v analizi tudi razpravljali o 

pozitivnih elementih in morebitnih pomanjkljivostih vsakega stila. 

- Učenci so občutili vpliv učnega stila na njihovo počutje, mnogi so izpostavili 

(ne)sprejemanje, (ne)zagotovljen občutek varnosti in sprejetosti, izpostavili so relativno 

doživljanje časa (»dolge« in »kratke« ure, odvisno od stila učitelja). 

- Kljub večkratnim predhodnim opozorilom so nekateri sodelavci igrane učne stile 

sodelavk povezovali z osebo, ki je učitelja igrala, kar se lahko izkaže kot slabost, 

predvsem pri liku nezainteresiranega, pasivnega in strogega učitelja. Omenjeno je 

izpostavila tudi učiteljica, ki je ta lik igrala. 

- Kljub želenemu učinku, ki smo ga z določenim učnim stilom želeli doseči, ga učenci 

zaradi osebnosti določene učiteljice niso zaznali v taki meri, kot bi si želeli 

(prezahtevnost pouka nemščine je nekoliko omilila osebnost, povsem nezavedno). 

- Opazovalci so izpostavili delovanje skupine, (ne)povezanost zaradi pestro sestavljenih 

oddelkov (sodelavci predmetne, razredne stopnje). Sledenje navodilom učitelja je bilo 

pogojeno z njegovim učnim stilom, nekateri učenci so ravnali mimo pravil 

dogovorjenega (kava pri pouku), so ugotovili. 

- Kolegice v vlogi učitelja so izpostavile zahtevnost dodeljene vloge; tako z vidika same 

priprave na strokovno delo in sloga izvedbe (strogost, hladnost, nezainteresiranost), kot 

tudi z vidika občutij, ki so jih doživljale ob nastopu pred kolegi. 

- Rezultati anketiranja počutja po 1. in 4. uri niso povsem potrdili domneve, da bodo 

učenci po 4. uri bolj utrujeni. V neki meri se je prej pokazala odvisnost počutja od 

učitelja in njegovega poučevanja ter sprejemanja učencev. 

Zavedam se, da v procesu izobraževanja, ki je bilo zastavljeno, strokovni sredini nismo dali 

novih teoretskih podlag, saj so sodelavci teoretična izhodišča zgolj obnovili. Predvsem so 

pridobili pristno izkušnjo, ki je dala težo izhodiščem.  

S končno oceno izobraževanja, ki so jo ob koncu dneva anonimno dali sodelavci, smo bili v 

timu zelo zadovoljni. Sodelavci so pohvalili pristop in idejo (61 %), moč avtentične izkušnje 

(65 %) mnogi so omenili, da bodo med šolskim letom izpostavljena področja vodilo pri 

njihovem delu (61%). Izražene so bile tudi pohvale timu za idejo in kolegicam, ki so igrale 

vlogo učiteljic (6 %).  

Nekateri posamezniki so v anketi opozorili, da niso spoznali nič novega (7 %), in menili, da že 

sedaj svoje delo opravljajo na način in po izhodiščih, kot je bilo predstavljeno (6 %), nekaj jih 

na vprašanja ni odgovorilo (6 %). 

Naknadno je bila narejena tudi evalvacija v razširjenem timu, ki je izobraževanje in delavnice 

pripravil. Poiskali smo pozitivne elemente izvedbe, pa tudi nepričakovane vplive (kot npr. 

osebnost učiteljic) ali nepričakovane ugotovitve (ne povsem izkazana povezava med 

utrujenostjo in zaporedno učno uro). Sodelujočim učiteljicam so delavnice pomenile strokovni 

izziv, rahel skok v neznano, a hkrati samopotrditev.  
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3 ZAKLJUČEK 
 

 

Menim, da smo z izvedenim izobraževanjem dosegli zastavljene cilje. Z izkušnjo so sodelavci 

ozavestili pomen kakovosti ter vlogo njenega zagotavljanja in nenehnega izboljševanja preko 

procesnosti (PDCA). Prav tako so ozavestili pomen nenehnega razvoja samega sebe, tako na 

profesionalnem področju (različnost in pestrost didaktičnih poti) kot tudi na področju 

medsebojnih odnosov in komunikacije (tako med sodelavci kot v odnosu do učencev). S 

pristopom, ki smo ga izbrali, smo krepili medsebojne odnose, mreženje in vplivali na krepitev 

pozitivne klime. 

Zagotovo omenjeno izobraževanje ne pomeni konec poti. Pravzaprav se ves čas zavedam 

nenehnega prehajanja faz učenja in izboljševanja prakse na vseh področjih. Prav zato me je ob 

zaključku evalvacije v timu razveselila ideja, kako nadaljevati in načrtovati izobraževanja v 

prihodnje. Za temeljno izhodišče smo vzeli to, kar imamo: znanje vsakega posameznika 

skupnosti, ki ga lahko širimo med seboj, ob tem pa zasledujemo še doseganje ciljev na področju 

medsebojnih odnosov, komunikacije, klime in kulture. Izboljševanje naštetega in krepitev 

strokovne odgovornosti pa vodi v višjo kakovost šole, ki ji pripadamo. 
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Abstract 

Integrating three impactful trends in American education into a central premise, this 

presentation uncovers the human face of schooling. Researchers have posited the needs of the 

new majority minority American population as schools adapt to insure success for a diverse 

student population. As a culturally aware teacher of foreign language, the presenter shares 

evidence and insight related to the personal, social, cultural and effective domains of learning 

and teaching. Who are the students in our classrooms? How can educators meet their needs 

and engage them? How can educators cross the divide between school and the learner’s world? 

Five Critical Trends include: (1) Cultural Proficiency: cultural knowledge, value diversity, 

dynamics of difference, institutionalization of cultural knowledge; (2) Caring relationships and 

schooling: caring characteristics in teachers and students, caring classroom communities, and 

caring in unique and challenging contexts, caring and student success, empathy and respect 

and student suspensions; (3) Poverty and homelessness: responding to the 20% of American 

children who are living in poverty and increasing numbers of homeless children in American 

schools. They don’t have technological opportunities to connect and communicate. 

Keywords: American education, critical trends, Cultural Proficiency, Caring relationships 

and schooling, Poverty and homelessness, Digital communities 
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1 THE HUMAN FACE OF SCHOOLING: THREE CRITICAL TRENDS 

IN AMERICAN EDUCATION 
 

 

Because of the constant influx of widely diverse students to the United States, researchers in 

American education are exploring new possibilities, new methodology to reach students and to 

try to insure their success in school. In the past, these students from different countries and 

cultures represented a minority in American schools. Today, in many areas of the country, and 

especially in urban settings, they are the new majority. While there is the ongoing need to reach 

out to the Latino communities, there are now substantial groups of Asian, Southeast Asian, 

Arab and African students. This new „human face“ in schooling makes it imperative that 

educators meet the needs of this diverse population. 

 

As a foreign language teacher of mostly American high school students I was cognizant of the 

need to make students somewhat knowledgeable of foreign cultures. It was not enough to study 

language structure and practice conversing in the foreign language. We foreign language 

teachers prepared lessons and activities whereby students would see, hear and be immersed, as 

much as possible, in the culture of the language being studied. There were photos, magazines 

and film, as well as guest speakers, music, celebration of holidays and even school-wide foreign 

language festivals. Occasionally foreign exchange students would visit our classes and interact 

with the American students. While American students participated actively in these activities, 

learned a great deal and enjoyed them very much, there was still an element of „otherness“ 

about this aspect of foreign language study. We did not have to interact with foreign students 

very often nor with their daily struggle to understand us while adapting to a new school 

environment. We did not truly participate in their culture but merely observed it. 

 

Today there is a multitude of foreign students in all or most of our classes. They are struggling 

to learn English and to understand our system and our culture. Educational research suggests 

that educators will now need to acquire „cultural proficiency“ in order to help these students 

adapt and succeed in school. How does cultural proficiency differ from simple cultural 

awareness? By being culturally proficient we accept and respect diversity: different customs, 

different ways of communicating and different values and traditions. We must also be self-

aware of our own experiences, knowledge, values and interests and how all of these fit in the 

community and in society (National Education Association, 2). 

 

This new proficiency, however, does not just slip in with an occasional lesson. It will need to 

be a new dynamic in the classroom, in the school and in the community, a dynamic which will 

include much more interaction with foreign students and their families. There will be more open 

discussion in the classroom about all cultures, both foreign and domestic: a great deal of 

comparing, contrasting, and, more importantly, accepting all these differences so that they 

become, in modern parlance, the „new normal“. By seeing that we American educators accept 

and embrace this diversity, we would hope to help foreign students feel less alienated and not 

only more willing to participate in our school system, but to feel as if they belong there. By 

reaching out to the community, providing translation services and some family counseling, 

foreign students and their families will feel less like outsiders. As they begin to understand and 

adapt to their new lives they may feel more empowered to take part in school and community 

activities. 
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A second trend in American education which could complement cultural proficiency is the trend 

toward personalization and caring relationships by educators toward students. A survey of 14 

California high schools with diverse student populations in large urban districts revealed that 

„students reporting higher personalization and connectedness to their shool had significantly 

higher grade point averages and English test scores.“ (Mcclure et al., 2006: 2). The only caveat 

here was that students did not show great improvement if the only extra „caring and 

personalization” came about through normal student advisement periods. Student counseling is 

a formal part of the school curriculum so it was not considered extraordinary. However, students 

greatly improved their performance when the school climate allowed for closer, caring 

relationships in an informal or spontaneous setting. This process would be especially important 

in large, urban schools in low-income neighborhoods where there is normally a high dropout 

rate as well as drug and alcohol abuse and even suicide among the student population. If schools 

could develop a warmer and safer environment, studies show that there is a correlation with 

better school performance and behavior. What is personalization? Although its definition and 

its enactment may vary from school to school, personalization is the fostering of a more positive 

and caring relationship between students and adults responsible for teaching and mentoring 

them (ibid.: 3). 

 

Students, then, need not only feel connected to their school environment for cognitive, i.e. 

academic reasons, but also emotionally and behaviorally. There needs to be enough of a 

personal relationship with teachers and mentors so that they might feel trust, acceptance and 

shared responsibility in school dynamics. This may involve “a forum where students can talk 

with an adult regarding personal issues, address academic concerns and receive help navigating 

the transition to college and career” (ibid.: 2). When such discussions are more informal and 

more authentic, the students may feel less alienated and more a part of the school environment. 

In these discussions the teacher can get to know the students well enough to know about their 

families, their background, and their attitude toward school. 

 

All of this involves changing some teaching strategies. As Leigh Patel points out in her book 

YOUTH HELD AT THE BORDER “For youth, school is a central place in their lives. Although 

most adults see school primarily as the place where learning is supposed to occur, for youth, it 

is much more than courses and textbooks. It’s one of the primary places to meet other kids, 

build a daily routine, and, with luck, have a mentor or caring adult who notices when they don’t 

show up (Leigh Patel, 2013: 48). Financial support to train teachers to implement such special 

mentoring of students may be needed. Teachers have always been trained to make content a 

priority in the classroom over relationships and rapport with students. Yet with students who 

are immigrants and of diverse backgrounds, the classroom dynamic needs to change. It may 

involve allowing some students to have the same teacher or teachers year after year. Also, given 

the difficulty of English acquisition and usage at the high school level, the race to finish high 

school requirements may need to be suspended, thus allowing students to complete their high 

school curriculum in 5 or 6 years instead of 4. These strategies may help students feel they have 

true encouragement and support to achieve their goals rather than being pushed along for the 

sake of school standards and reputation. 

 

A third trend in American education, as is also probably the case here in Europe, is the 

increasing use of technology to complement, enhance and even replace traditional classroom 

teaching. The traditional pattern of the instructor directing and organizing all class activities is 

giving way to education “to go”: education using computers, laptops, tablets and even cell 

phones from which students may draw on many sources. Students may be absorbing new 

knowledge from spontaneous or organized blogging, wikipedias and podcasting.  
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The fastest-growing innovation which has been in place for many years now is distance 

learning. Distance learning is a concept of separating the teacher from the learner. The learner 

is able to work on modules of curriculum with audio and video equipment which, today, is most 

likely a computer, laptop or tablet. The teacher may be present on the video format to do the 

teaching but may also be absent. That is, the student may interact on a course website, designed 

and directed by an instructor or instructors, which also directs the student to do certain readings, 

assignments and other activities. The student may then interact with the instructor and/or with 

other class members on that website or via Email or chat rooms. Distance learning promotes 

inquiry, decision-making, problem solving, discussion and presentation. With the use of the 

Internet, distance learning allows the student to learn at his/her own pace, making his/her own 

schedule for completing modules and submitting assignments, quizzes, etc. Obviously, many 

more students may be served at once through online teaching, which makes this process very 

appealing to students who find it difficult or impossible to attend a school or university 

physically. 

 

There are two major distance learning delivery systems: synchronous and asynchronous. With 

the synchronous system students have a set class time to view the instructor teaching the course 

on a TV screen or monitor. Often, there is a lecture, live or pre-recorded, as well as interaction 

with the instructor with two-way screens and microphones. With the asynchronous course, 

students visit a website set up by the instructor or his institution. The website directs the student 

to accomplish certain tasks and assignments, including research and presentations. The students 

are given deadlines for accomplishing tasks or modules but, as mentioned earlier, may work at 

their own pace. They do not need to view the website at a specific time, but can post questions 

or submit work at any time to the course’s website. The asynchronous method allows for more 

student-centered learning. The latest distance learning programs emphasize learning through 

personal and cooperative experimentation and experience. That is, the instructor may need to 

let go of some of the “informative” part of instruction in favor of the “discovery” of information 

by the student (Simonson et al., 2012: 159). 

 

There are criticisms, of course, of distance learning and the use of too much technology, in 

general, in education. The most common complaints are the lack of the kind of human 

interaction, which takes place in a physical classroom between the instructor and the students. 

In distance learning, the instructor and the students cannot see each other and therefore cannot 

“read” clues about whether or not the instructor is being understood and students are actually 

learning the subject matter. Also, there is the obvious problem of the ease with which students 

are able to have access to or know how to use all of the latest technology in order to fulfill 

course requirements. Finally, the technology itself may fail or falter when there are power 

outages or other technological problems with video or online delivery. 

 

Nevertheless, the advantages of offering many more courses to many more students through 

distance learning is outweighing such criticism. It is essential however, that instructors or 

institutions design and prepare courses well in advance with great thought and attention to 

detail. The course work must be paced properly and all assignments must be very clear. Each 

component of the assignments or tasks needs to be clearly delineated. There should also be a 

set grading criteria, list of due dates, a point value system and instructions for submission of 

work. Students should be informed constantly of assignments due, and of the status and 

evaluation of their work as it is submitted. Such immediate feedback is of utmost importance 

to the student’s motivation and ability to accomplish his/her goals. In this way, through distance 

learning, students can benefit from a wider range of cognitive, linguistic, cultural and affective 

styles” (ibid.: 155).  
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The personal face of learners in 2017 has acquired a label, GenZ. Now reaching college age, 

these sixty million students are characterized by diversity, social connectivity, and multi-screen 

digital habituation. Active consumers of media on a broad scale, they tend to eschew the weary 

world around them with its endless course of war, terrorism, migrations, and economic strife. 

GenZ learners tend to defer to their peers or immediate family as role models and guides.  

 

Going viral with everything from fashion to creative expression to Snap Chat comic relief spurs 

their interest and passion. Top down models of organization have no appeal for them, since they 

prefer creative and collaborative engagement. Short attention spans literally hardwired into 

their developing brains result in challenges in the classroom that require innovative strategies. 

Difficult tasks that involve deep reading, synthesis, problem solving, and diligence are avoided 

for the more immediate gratification of simpler tasks, gaming, posting, and texting. Branding 

an online persona consumes many hours each day, often framing school in opposition to the 

real world. As “makers” they gravitate to learning by doing, experiential and experimental 

outlets, many of which are based on interactive technologies including apps, coding, and artistic 

expression. Bringing disciplines together with cross-cutting concepts and the power of inquiry, 

new educational standards such as the Next Generation Science Standards and the C3 

Framework for State Social Studies Standards lead the way in reform. 

 

Educational trends address the opportunities for GenZ in an automated economy with a demand 

for critical thinking, creativity, and problem solving. An entrepreneurial revolution awaits their 

contributions to new models of business, employment opportunities that have not yet been 

invented, and collaboration at every level of enterprise. Expertise in the multimodal platforms 

of the digital domain is a value added component of GenZ graduates ready for work. 

 

Teachers of GenZ respond to this generation by emphasizing the visual, engaging them with 

stimulating learning experiences, and optimizing their strength in finding solutions, working 

together, and seamlessly integrating technological tools. Experiential and project-based 

learning redefines the learner as a personal agent of success and a teacher as a guide. Purposeful 

investigations with authentic and personal connections motivate and boost performance. The 

need for instant gratification can be addressed by what has been called pulsing or switching up 

tasks in frequent intervals. Of course, the motivated GenZ learner will invest unlimited time 

and effort if flow is achieved, and meaningful work becomes gratifying. GenZ is teaching 

educators about Mind, Brain Education.  

 

2 CONCLUSION  
 

 

Technology on a broader scale, sustains outlets for learners that erase the barriers of space, 

geography, time, and disciplinary boundaries. Online college degrees build in flexible points of 

access, critical engagement with peers and professors, performance based and shared 

assessment, collaborative practice, and multimodal platforms for receptive and expressive 

learning tools. Skype comes to school to connect young learners with experts and grad students 

with post doc researchers a thousand miles away. Virtual conferences, desk top sharing, 

webinars, and global connectivity empower the learner beyond measure. 
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Povzetek 

Informacijska tehnologija postopoma podpira vse večji delež poslovnih procesov v podjetjih, 

saj napredek strojne in programske opreme in internetnih povezav niža stroške poslovanja ter 

povečuje njegovo učinkovitost. Pri tem pa ne gre le za prehod evidentiranja poslovnih procesov 

v elektronsko obliko, temveč je pomembnejša sprememba poslovnega modela podjetja. Po drugi 

strani pa je v izobraževalnem procesu (v srednjem, višjem strokovnem in visokem šolstvu) 

prisoten občuten zaostanek glede uporabe tovrstnih orodij; dijaki in študentje tako niso deležni 

ustrezne izkušnje dela z orodji, ki so že povsem domača v podjetjih. Ukrepi za zmanjšanje tega 

deficita gredo lahko v dve smeri. Prva opcija je dogovor s ponudniki informacijskih rešitev, ki 

bi šolam nudila dogovor o brezplačni oz. bistveno cenejši uporabi teh aplikacij, ki so sicer v 

uporabi v pravih podjetjih. Druga možnost je, da se namensko razvije rešitve, ki so prilagojene 

uporabi v izobraževalnem procesu, saj so določene rešitve iz prve omenjene opcije lahko 

prekompleksne, da bi jih bilo smotrno preizkušati v okviru omejenih ur pouka. V članku bomo 

predstavili razloge za obe opciji. 

Ključne besede: podpora trženjskim procesom, podpora prodaji, informacijska tehnologija 

 

Abstract 

Information technology is gradually supporting ever-growing part of business processes in 

companies, especially since the advancements of hardware, software and the internet are 

lowering costs of business operations and increasing their efficiency. Nevertheless, the most 

important aspect of this change is not the ability to enter the data in digital format itself, but 

the transformation of the company's business model. On the other hand, there is a notable 

deficiency of use of such tools in education; consequently, students do not get the opportunity 

to experience the work with those tools, which are widespread at companies. There are two 

kinds of measures that can be taken to resolve this. The first option consists of reaching an 

agreement with the companies that provide such tools commercially, so that they could be used 

for free or for a reduced fee at schools. The second option is to develop versions of such tools 

that would be adapted for use in education processes, since some of the real world applications 

are too complex and it would not be feasable to try them out in the limited time that is available 

at school. In the article we will present the reasons for both options.  

Keywords: marketing IT support, sales processes support, information technology 
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1 UVOD 
 

 

Razvoj informacijske tehnologije v zadnjih desetletjih je dodobra spremenil način poslovanja 

podjetij, saj je bistveno znižal stroške izmenjave podatkov, kar je omogočilo hitrejše in 

natančnejše odločanje, ki upošteva večje število dejavnikov. Posledično so poslovne odločitve 

optimalnejše, učinkovitost in produktivnost poslovanja pa višja. Ob predpostavki konvergence 

informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se je izvršila v preteklih letih (Tansey, 2003: 

str. 3), bomo v nadaljevanju zanju uporabili kar izraz informacijska tehnologija, saj že po svoji 

definiciji zajema ne le zbiranje, obdelavo, hrambo, temveč tudi diseminacijo različnih vrst 

podatkov in informacij (Tansey, 2003: str. 3).  

 

V svoji osnovni funkciji tako informacijska tehnologija omogoča avtomatizacijo procesov, ki 

so sicer sodili k umskemu delu, vendar je tehnološki napredek omogočil izvajanje določenih 

opravil bistveno učinkoviteje. Vedno več je tako aplikacij informacijske tehnologije, ki ne le 

hitreje zbira, obdeluje in posreduje informacije, temveč na tej podlagi sprejema odločitve 

samostojno. Obseg podatkov, ki jih je moč z IT rešitvami obdelovati v realnem času je postal 

preprosto prevelik, da bi bila smiselna osebna obravnava s strani zaposlenih. Struktura 

njihovega dela se je tako v veliki meri morala spremeniti, obenem pa so podjetja prilagodila 

tudi svoje poslovne modele, saj so se spremenili viri dodane vrednosti, s katero zagotavljajo 

svoj obstoj na trgu.  

 

2 RAZVOJ IT ORODIJ ZA PODPORO POSLOVANJU 
 

 

Ključno področje, ki ga informacijska tehnologija najuspešneje naslavlja pri poslovanju 

podjetij, so poslovni procesi in upravljanje z njimi. Posamični proces je v tem smislu temeljni 

element razumevanja poslovnega modela podjetja (Hofstede in sod., 2010: str. 3). S pomočjo 

informacijske tehnologije pa ga je moč izvajati v enaki obliki, vendar hitreje in bolj kakovostno 

(npr. natančneje, bolj zanesljivo, bolj predvidljivo, itd.) ali pa ga je moč preoblikovati, združiti 

ali pa razdeliti ter drugače povezati s preostalimi procesi, ki se odvijajo v podjetju. V zadnjem 

primeru govorimo o spremembi poslovnega modela.  

 

Upravljanje z znanjem, ki izhaja iz uporabe informacijskih sistemov, in stalno prilagajanje 

poslovnega modela dajeta poudarek predvsem rezultatom – bistveno manj pa podrobni 

specifikaciji inputov, s katerimi je moč doseči te rezultate (Malhotra, 2001: str. 9). Nenazadnje 

je v vsakem trenutku na voljo več načinov uporabe informacijske tehnologije za dosego zadanih 

ciljev, ki vključujejo tudi preoblikovanje poslovnega modela, medtem ko se sama tehnologija 

spreminja prehitro, da bi bilo moč izbrati določeno rešitev z zagotovilom o njeni dolgoročni 

vzdržnosti (Malhotra, 2001: str. 10). Dodano vrednost je tako lažje okrepiti z inovativnostjo in 

ustvarjalnostjo ob podpori ustrezne informacijske tehnologije, kot pa s pretiranim 

osredotočanjem na ozko definirane lastnosti posamičnih IT rešitev.  

 

Ravno tako je ključen čas uvedbe novih IT rešitev, ki ima v večini primerov izdatnejši vpliv na 

rentabilnost podjetniškega projekta – kot pa morebitne specifične prednosti posameznih IT 

rešitev. Nagrajena je torej hitrost prilagajanja spremembam na trgu, in ne stopnja optimalnosti 

izbrane rešitve, saj jo je na dolgi rok nemogoče predvideti, v primeru, da se upošteva le krajše 

obdobje, pa je manjši tudi ponder tega dejavnika.  
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Za ustrezno razumevanje vloge informacijske tehnologije je potrebna njena umestitev v splošni 

model (poslovnih) sistemov, ki je prikazan na sliki 1. Poleg inputov, vmesnega procesa ter 

outputa, s čimer je opisan osnovni model transformacijskega procesa, vsebuje še zbiranje 

povratnih informacij (v ang. »feedback«) glede učinkovitosti izvajanja procesov, kar je osnova 

za nadzor (v ang. »control«), ki skuša preko vpliva na inpute in na proces doseči želene rezultate 

oz. outpute. 

 

 
Slika 1: Generični model sistema (Bocij in sod., 2008: str. 37) 

 

Informacijska tehnologija je tako svoje mesto našla predvsem v zbiranja povratnih informacij, 

procesiranja le-teh za namene nadzora, ter posledično sprejetih odločitev, ki vplivajo tako na 

input kot tudi na sam proces. Pri tem pa je posegla tudi v strukturo transakcijskih oz. 

koordinacijskih stroškov in s tem spremenila naravne optimalne velikosti in zasnove podjetij 

glede na njihove poslovne modele (Beynon-Davies, 2013: str. 222). Ključne prednosti, ki jih 

informacijska tehnologija tako vnaša v izvajanje poslovnih procesov so: 

- hitrost,  

- natančnost,  

- zanesljivost, 

- programabilnost in 

- učinkovitost pri ponavaljajočih se nalogah. 

 

Zaposleni lahko tako svojo dodano vrednost uresničujejo na tistih področjih, kjer so trenutno 

kapacitete informacijske tehnologije presežene, in sicer predvsem na področju presojanja na 

podlagi izkušenj (kar se sicer z uvedbo strojnega učenja spreminja), improviziranja in 

prilagodljivosti, inoviranja, intuicije in odločanja na podlagi kvalitativnih informacij (Beynon-

Davies, 2013: str. 223). 

 

3 ORODJA ZA PODPORO TRŽENJU IN PRODAJI 
 

 

Prve različice IT rešitev za podporo poslovanju so se osredotočale na računovodska opravila, 

ki so jih bila podjetja dolžna izvajati in ki so obenem zahtevale obilo ponavljajočih se kalkulacij 

ob vnaprej znanih algoritmih izračuna ter v celoti znanih vhodnih podatkov. Zadnje področje, 

ki je bilo deležno celostne obravnave pri pripravi informacijskih rešitev zanj, pa je trženje in v 

tem okviru tudi prodaja. Razlogi za to so večplastni. Prvič, spremljanje in evidentiranje 

procesov na tem področju ni zakonsko predpisano oz. zahtevano. Drugič, vhodni podatki, ki so 

potrebni za učinkovito uporabo rešitev za podporo prodaji in trženju, pogosto niso na voljo v 

že obstoječih okvirih zbiranja podatkov znotraj podjetja, nemalokrat gre tudi za povsem 

eksterne vire, do katerih pred ustrezno stopnjo razvoja komunikacijskih tehnologij ni bilo 
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možno dostopati. In tretjič, ti podatki so pogosto tudi kvalitativne narave in niso neposredno 

uporabni za namene samodejnega sprejemanja odločitev (kar se sicer postopoma spreminja). 

 

Po drugi strani pa so ravno to tiste rešitve, ki podjetjem omogočajo razvoj konkurenčne 

prednosti, na katero imajo vpliv sama in v to niso bilo primorana zaradi zakonskih obveznosti. 

Primeri tipičnih rešitev, ki podpirajo trženjske in prodajne aktivnosti so različne CRM rešitve 

in rešitve za prodajo preko spleta oz. za sprejem naročil, v kolikor gre za tesnejše partnerske 

vezi med podjetji. 

 

CRM je kratica za angleški izraz »Customer Relationship Management« oz. v prevodu 

»upravljanje z odnosi s strankami«. Namen CRM rešitev je, da omogoča evidentiranje 

potencialnih poslov, za katere si podjetje šele prizadeva, pri čemer ni zagotovila, da jih bo tudi 

uspešno pridobilo (Kostojohn in sod., 2011: str. 1). V osnovi je CRM sestavljen iz naslednjih 

sklopov: 

- kontaktne osebe, ki so lahko vodje oz. zaposleni v nekem podjetju, projektni vodje, 

posredniki ali drugi ključni ljudje, ki so povezani z določenimi posli, 

- podjetja, ki so ponavadi nosilci poslovnih priložnosti oz. potencialnih poslov in ki so 

povezani z eno ali več kontaktnimi osebami in  

- priložnosti oz. potencialni posli, ki jih podjetje skuša pridobiti, v ta namen pa pripravi 

nosilcem tovrstnih priložnosti ponudbo, se z njimi sestaja in pogaja, ter izvaja druge 

aktivnosti z namenom pridobitve tega posla. Tudi priložnosti so lahko povezane ponavadi 

z enim (lahko pa tudi več) podjetji in osebami. 

 

Rešitve za upravljanje odnosov s strankami lahko razdelimo na dve glavni skupini glede na 

ciljno skupino strank, na katero je osredotočena, ki je lahko bodisi sestavljena iz končnih 

kupcev ali pa predvsem iz podjetij. 

 

Medtem ko je prva omenjena skupina CRM rešitev namenjena masovnemu zbiranju in neosebni 

obdelavi podatkov številnih kupcev, je druga skupina namenjena predvsem podpori 

prodajnemu procesu v vseh njegovih fazah (Hutt in sod., 2013: str. 76). 

 

Druga omenjena vrsta orodij se nanaša na spletno prodajo oz. sprejem naročil, ki podjetjem 

omogoča, da sprožajo s tem povezane poslovne dogodke na daljavo z bistveno manj ovirami 

kot so bile sicer običajne še do nedavna. 

 

4 UPORABA IT ORODIJ V IZOBRAŽEVANJU 
 

 

Področje podpore trženjskim in prodajnim poslovnim procesom je tako v podjetjih sicer res 

uvedeno v večji meri šele v zadnjem desetletju, vendar pa je v tem času doživelo silovit razvoj 

in postalo nepogrešljiv dejavnik uspeha mnogih podjetij. Ta orodja so pogosto tudi zelo 

kontekstualno povezana in zahtevajo precejšnjo mero uvajanja, saj povezujejo mnogo drugih 

poslovnih funkcij v podjetju, obenem pa so pogosto uvedena skupaj s spremenjenimi 

prodajnimi procesi v podjetju, kar še otežuje replikacijo uporabe v izobraževalnem procesu. V 

odsotnosti resničnega poslovnega konteksta in potrebnega časa za namestitev in nastavljanje 

rešitev se v praksi izkazujeta za učinkovita dva pristopa.  

 

Pri prvem je smiselno poiskati podjetja, ki bi bila pripravljena za sodelovanje s šolami na način, 

da pripravijo posebno verzijo programa z prednaloženimi demonstracijskimi podatki, zaradi 

številčnosti uporabnikov pa tudi brezplačno oz. bistveno znižano ceno za uporabo teh 
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programov oz. aplikacij. Takšen primer so rešitve Zoho CRM, crm.si in drge, kjer dogovor 

omogoča brezplačno uporabo programa za šolske namene. 

 

Druga možnost pa je namenski razvoj programskih rešitev, ki so prilagojene delu v 

izobraževalnem procesu, in sicer s tem, da vsebujejo le temeljne sestavine, funkcije, ki 

konceptualno niso ključne pa so namenoma izpuščene. Primer tovrstnega razvoja predstavlja 

rešitev »Market CUPS«, ki smo ga razvili skupaj s Centralo učnih podjetij Slovenije in ki 

omogoča učnim podjetjem postavitev spletne trgovine, ki pa že ima vgrajeno tudi evidenco 

prejetih naročil, katerim se lahko nadalje označuje statuse glede izdaje računa in prejetega 

plačila. Hkrati ima aplikacija vgrajeno tudi evidenco oddanih naročil, kar omogoča učnim 

podjetjem beleženje prejetih računov in opravljenih plačil. Aplikacija tako omogoča enostavno 

objavo izdelkov ali storitev, ki so v ponudbi učnega podjetja, ter navedbo cen, stopnje davka, 

slike in opisa. Namenoma pa niso omogočene kategorije izdelkov, kalkulacije stroškov dostave, 

carinjenja, posebnih popustov, priporočenih izdelkov, razni plačilni sistemi, idr., kar je običajno 

pri resničnih spletnih trgovinah, vendar za sam koncept oz. poslovni model ni pomembno na 

ravni izvajanja te dejavnosti v okviru učnega podjetja. 

 

 
Slika 2: Aplikacija CUPS market, ki podpira prodajo preko spleta in elektronsko trgovanje med učnimi 

podjetji 

 

Glede na izkušnje v preteklem šolskem letu (2016/2017), ko je bila aplikacija uvedena, je bila 

med učnimi podjetji dobro sprejeta. Omogočala je tudi dober vpogled Centrali učnih podjetij v 

to, kako aktivna so posamezna podjetja – in pa, ali kje nastajajo težave npr. zaradi neplačnikov, 

ipd.  

 

Ta način poslovanja se je izkazal kot dijakom blizu, saj so tudi sami pogosteje opravljali nakupe 

preko spleta in na sorodne načine izdajali naročila po materialu ali storitvah tudi pri delu na 
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praksi, medtem ko obseg dopisovanja po navadni pošti med učnimi podjetji pada, kar tudi sicer 

odraža realnost v današnjem poslovnem svetu. 

 

5 SKLEP 
 

 

Uspešnost uvedbe spletne tržnice CUPS market in uporabe CRM rešitev v okviru pouka 

spodbuja k razmisleku, katera so še druga področja poslovanja podjetij, ki jih je informatizacija 

že transformirala, medtem ko jim izobraževalni proces še ni sledil. Takšna področja so gotovo 

projektno vodenje (kjer obstaja že precejšnje število sodobnih IT orodij), upravljanje procesa 

zaposlovanja in spremljanja zaposlenih v podjetju (v okviru obravnave kadrovksega oddelka v 

podjetju), interna komunikacija, idr. 

 

Glede na to, da bi bilo prav, da so izobraževalne institucije viri znanja in ne le tiste, ki se 

kvečjemu z daljšim zamikom odzovejo na potrebe po veščinah in znanjih, ki jih izkazujejo 

delodajalci, je potrebno venomer iskati načine, kako to izvesti, pri čemer pa so zadržki, ki jih 

doživljajo izobraževalne institucije z vidika potrebnega napora uvedbe teh rešitev podobni kot 

pri podjetjih, a jasno izkazane prednosti bi morale prevladati, tam kjer so tudi v praksi upravičile 

svoj obstoj. 
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