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POVZETEK 

V novi ekonomiji postajata znanje in intelektualni kapital najpomembnejša dejavnika 

uspešnega dela. Pravilo poslovnega uspeha v današnji dobi pravi, da brez inovativnosti ni 

rezultatov. Nenehne spremembe, izvirnost in izboljšave so pogoj za »biti prvi«, ta cilj pa je 

lahko dosežen le z lastno inovativnostjo. Podjetja potrebujejo kadre s sposobnostjo nekaj 

narediti z novo idejo na boljši način. Bistveno je prepoznati in razviti lastne sposobnosti, 

talente in ustvarjalnost. Dom, šola in vrstniki so temeljni nosilci in spodbujevalci 

ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, a vsekakor ne edini. Čedalje večji vpliv na ustvarjalni 

potencial mladostnika lahko pripišemo tudi medijem. Mladostniki so zelo dovzetni za 

vsebine, dostopne preko medijev. Enega največjih vplivov na njihovo razmišljanje in 

življenjski slog ima verjetno še vedno televizija. Magistrska naloga raziskuje, kateri so tisti 

dejavniki, ki so ključnega pomena za spodbujanje inovacijskih kompetenc mladostnikov, in 

kolikšno vlogo ima pri tem televizija. 

Ključne besede: inovativnost, kompetence, inovacijske kompetence, mladostniki, mediji, 

televizija. 

SUMMARY 

In the new economy knowledge and intellectual capital are becoming the most important 

factors of successful work. The rule of business success in today's era says that without 

innovation there are no results. Constant changes, originality and improvements are condition 

of »being the first«, this objective can be achieved only with our own innovation. Companies 

need staff with the ability to do something with a new idea in a better way. It is essential to 

recognize and develop our own skills, talents and creativity. Home, school and peers are the 

basic carriers and promoters of creativity and innovation in young people, but certainly not 

the only one. Growing impact on adolescent creative potential can be attributed to the media. 

Teenagers are very sensitive to content available through the media. One of the biggest 

influences on their thinking and lifestyle is probably still television. Master's thesis explores 

which are the factors that are crucial to encourage innovation competences of adolescents and 

what is the role television in this process. 

Keywords: innovation, competences, innovation competences, youth, media, television. 
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1 UVOD 

»Živimo v času izzivov, v času, ko je edina stalnica sprememba.« Agnes Gannon 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

Svet, kot ga poznamo danes, je oblikoval človek z uporabo znanja, ki ga je nabral skozi 

stoletja. Svet se dandanes spreminja mnogo hitreje kot kadarkoli doslej, spremembe so 

rezultat intenzivnega inoviranja. Prav inoviranje je svet razdelilo na razvitejši in manj razviti 

del. Inovacije so vzbujale dvome, strahove in navdušenje, dokler niso postale to, kar je usoda 

vsake dobre inovacije – neopazen vsakdanji del življenja! Globalni razvojni trendi, ki vodijo v 

inovativno družbo, so in bodo pred celotno družbo postavljali zahtevne naloge. Ustvarjalnost 

postaja gonilna sila gospodarske rasti.  

Podjetništvo in inovativnost sta danes izrazito povezana. Podjetja, ki niso vsaj malo 

inovativna, nimajo prihodnosti. Nenehne spremembe, izvirnost in izboljšave so pogoj za 

konkurenčnost, za »biti prvi«. Ta cilj pa je lahko dosežen le z lastno inovativnostjo. Tudi 

Morris (2011) razlaga, da so spremembe vse hitrejše, tehnologija napreduje neusmiljeno, ni 

stabilnosti trga, kupci so vedno bolj zahtevni in konkurenti so agresivni. Zaradi zagotovitve 

svojega obstoja se morajo podjetja osredotočiti na to, kako se najbolje pripraviti za prihodnje 

trge. Sprejeti morajo ukrepe, ki se nanašajo na preoblikovanje kulture inoviranja v celotni 

organizaciji. Pogoj za pridobitev trajne koristi organizacije je namreč, da se le- ta v celoti 

zavzema za razvoj inoviranja. Tudi Keeley idr. (2013) opozarjajo na izjemen pomen 

inoviranja. Učinkovitost ni več dovolj, ključnega pomena za dosego prelomnih rezultatov je 

rast. Tako trg kot kupci pričakujejo nova odkritja, nove inovacijske uspešnice. 

V novi ekonomiji torej vlaganje v inovativnost povečuje tako produktivnost in konkurenčnost 

gospodarstva kakor tudi možnost zaposlovanja. Podjetja potrebujejo kadre s sposobnostjo 

nekaj narediti z novo idejo na boljši način, ki jim torej inovacije pomenijo izziv. 

Najpomembnejša dejavnika uspešnega dela postajata znanje in intelektualni kapital.  

Mladi po končanem šolanju spadajo v najteže zaposljivo kategorijo. Postavlja se vprašanje, 

kako potenciale mladostnika razvijati, kako spodbujati ustvarjalnost in upravljanje 

inovativnosti v osebnem razvoju. Z ustvarjalnim razmišljanjem je namreč tako kot z drugimi 

talenti – treba ga je stalno razvijati, če želimo napredovati. Bistveno je prepoznati in razviti 

lastne sposobnosti, talente in ustvarjalnost, saj je prav to eden od ključev, ki nam bo omogočil 

v tem času izzivov preživeti in biti ustvarjalen člen tega sveta. Uspešni smo lahko le z 

vložkom novega znanja in novih idej. Nobelovec Linus Pauling je dejal: »Najboljši način, da 

dobite dobro idejo, je, da imate veliko idej.« Prvi korak, ki vodi k večji ustvarjalnosti, je 

namreč ustvarjanje množice različnih možnosti (Goman 2000). Ideje se lahko porajajo 
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naključno, lahko pa ustvarjalnost spodbujamo načrtno, z uporabo znanih in novih tehnik, 

postopkov.  

Spodbujanje ustvarjalnosti je prisotno že v ranem otroštvu preko igre s starši in z vrstniki, 

preko projektov pa je prisotno že v vrtcih, ko so otroci v najbolj ustvarjalnem obdobju.  

Psihološke študije kažejo, da je 90 % 5-letnikov zelo ustvarjalnih. Z leti ustvarjalnost strmo 

pada, pri čemer pa se zastavlja vprašanje, ali kasneje šolarje, dijake in študente dovolj 

usmerjamo in spodbujamo k ustvarjalnosti in ustvarjalnemu razmišljanju, ali so maksimalno 

izkoriščeni vsi dejavniki, ki kakorkoli vplivajo na napredek mladostnika. Dom, šola in 

vrstniki so temeljni nosilci in spodbujevalci ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, a vsekakor 

ne edini. Čedalje večji vpliv na ustvarjalni potencial mladostnika lahko pripišemo tudi 

medijem. Mladostniki so zelo dovzetni za vsebine, dostopne preko medijev. Enega največjih 

vplivov na njihovo razmišljanje in življenjski slog ima verjetno še vedno televizija, zato je 

smiselno ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki so ključnega pomena za spodbujanje 

inovacijskih kompetenc mladostnikov, in kolikšno vlogo ima pri tem televizija.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Temeljni namen tega magistrskega dela je proučitev vloge televizije pri dvigu inovacijskih 

kompetenc mladostnikov. Z lastno raziskavo želimo ugotoviti stanje osveščenosti 

mladostnikov glede pomena ustvarjalnosti in s tem povezanih inovacijskih kompetenc, ki so 

bile predhodno prikazane in spodbujajo bolj poglobljeno delo mladostnikov. Ugotoviti 

želimo, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne inovacijske kompetence mladostnikov, 

kateri medij najbolj celovito osvešča mladostnike o pomenu ustvarjalnosti in inoviranja ter 

kolikšna je pri tem vloga televizije.  

Cilji primarne raziskave so naslednji:  

– poiskati teoretične temelje za razumevanje inovativnosti, inovacijskih kompetenc in 

vplivnih dejavnikov inoviranja, 

– ugotoviti, kateri vplivni ključni dejavniki vplivajo na inovacijske kompetence 

mladostnikov,  

– proučiti, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne inovacijske kompetence mladih,  

– proučiti vpliv televizije pri dvigu inovacijskih kompetenc mladostnikov. 

V magistrskem delu bomo obravnavali ključne dejavnike, ki vplivajo na inovacijske 

kompetence mladostnikov. Med vplivne dejavnike bomo vključili starše, šolo, vrstnike in 

medije, kjer bomo upoštevali televizijo, radio, knjige, časopis in revije ter internet. 
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Proučili bomo, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne inovacijske kompetence mladih. 

V okviru inovacijskih kompetenc bomo obravnavali znanja in osebnostne lastnosti mladih, 

povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom.  

Pod znanje bomo zajeli znanja o ustvarjalno-inovacijskem procesu, o ustvarjanju idej, o 

vrednotenju in izbiri najprimernejše ideje, o razvoju ideje do prototipa, znanja o zaščiti 

patenta, o trženju in prodaji, o projektnem delu, o financah in podjetništvu. 

Pod osebnostne lastnosti bomo vključili sposobnost opazovanja in zaznavanja problemov, 

ustvarjalnost, radovednost, samozavest, samostojnost mišljenja, hitrost, prilagodljivost, 

vztrajnost, odgovornost, sprejemanje in obvladovanje tveganj, podjetnost, sposobnost 

timskega dela, motiviranost in navdušenje. 

1.3 Hipoteze naloge 

Skladno z namenom naloge in zastavljenimi cilji smo oblikovali naslednje tri hipoteze: 

– Hipoteza 1: na zvišanje inovacijskih kompetenc mladostnikov imajo mediji pomembnejši 

vpliv kot šola. 

– Hipoteza 2: intenzivnost vpliva televizije na posamezno inovacijsko kompetenco je 

najmočnejša izmed vseh medijev. 

– Hipoteza 3: televizija ne podaja dovolj celovitih informacij o pomenu inovativnosti.  

1.4 Metode proučevanja  

V teoretičnem delu naloge bomo na podlagi proučevanja domače in tuje strokovne literature, 

ki obravnava inovativnost, inovacijske kompetence, vplivne dejavnike in mladostnike, 

uporabili metodo deskripcije in klasifikacije za precizen in objektiven prikaz proučevanega 

področja in proučevane skupine. Metodi bomo dopolnili z metodo kompilacije, saj bomo v 

tem delu povzeli spoznanja, stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev. Vzporedno bomo 

izpeljali hipoteze, katere bomo testirali v empiričnem delu.  

V empiričnem delu bomo uporabili primarne podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, 

k reševanju katerega bodo povabljeni dijaki in študentje iz naravoslovne, tehnične in 

družboslovne smeri. Vprašalnik se nanaša predvsem na sestavine inovacijskih kompetenc 

(znanje in osebnostne lastnosti) ter ključne dejavnike, ki vplivajo na njihov razvoj. Sestavlja 

ga niz različnih trditev, ki so tesno povezane s proučevanjem inovativnosti, ustvarjalnosti in 

inovacijskih kompetenc. Z vprašalnikom bomo pridobili podatke o pomembnosti ključnih 

dejavnikov, ki vplivajo na inovacijske kompetence mladostnikov, v kakšni meri mediji 

vplivajo na posamezne inovacijske kompetence mladostnikov, kateri medij najbolj celovito 

osvešča mladostnike o pomenu ustvarjalnosti in inoviranja ter kolikšna je pri tem vloga 
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televizije. Dobljene podatke bomo obdelali v računalniškem programu za analizo številčnih 

podatkov SPSS. Za osnovno predstavitev rezultatov bomo uporabili preglednice in grafe s 

frekvenčnimi porazdelitvami in aritmetičnimi sredinami. Za oblikovanje dimenzij bomo 

uporabili metodo glavnih komponent. Hipotezo 1 bomo preverjali z uporabo multiple 

regresijske analize z metodama enter in stepwise, t-preizkusa za aritmetično sredino in t-

preizkusa dvojic. Za preverjanje hipoteze 2 bomo uporabili multiplo regresijsko analizo z 

metodo enter in t-preizkus za aritmetično sredino. Hipotezo 3 bomo preverili z uporabo t-

preizkusa za aritmetično sredino.  

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave  

Medijska industrija in s tem televizija so sestavni del gospodarstva, ki v veliki meri 

manipulativno vpliva na svoje odjemalce, torej na vse nas in na naše otroke. Pri pripravi 

raziskave izhajamo iz predpostavke, da je potencial televizije brez dvoma eden ključnih 

vzvodov oblikovanja javnega mnenja, pa tudi oblikovanja vrednot posameznika in družbe. Je 

tudi sredstvo aktualizacije družbenih tem kot so podjetništvo, ustvarjalnost in inovativnost ter 

s tem povezane inovacijske kompetence, ki nas v okviru raziskave še posebej zanimajo. 

Televizija ima torej pomembno vlogo, ki pa ni nujno usmerjena tja, kjer bi družba imela od 

tega dolgoročno optimalne učinke.  

Predpostavljamo, da je potrebno za zagotovitev dobre raziskave postaviti dobro teoretično 

podlago, na podlagi katere bomo izvedli raziskavo in da bodo dijaki in študentje vestno 

odgovorili na vprašanja, podana v anketnem vprašalniku. 

Omejitev se nanaša na subjektiven pristop pri proučevanju literature obravnavane tematike, ki 

je v slovenskem prostoru slabo raziskana, in pri oblikovanju anketnega vprašalnika, ki se 

nahaja v prilogi. Pri oblikovanju vprašalnika lahko izpostavimo omejitve z vidika 

kompleksnosti teme inovacijskih kompetenc, omejenega števila vprašanj in seveda 

subjektivne odločitve o ustreznosti vsega tega. 

Zavedamo se, da ima predstavljena raziskava določene omejitve, saj rezultati izhajajo le iz 

mnenj mladostnikov. Dejansko nismo merili kompetenc, kar bi predstavljalo dodano vrednost 

raziskave, ampak predvsem njihovo mnenje o kompetencah. 

Prav tako respondenti niso nujno vedno objektivni (npr. všečnost oddaj, ki prikazujejo nove 

ideje, niso nujno pomembnejše od diskusij o pomenu znanja, saj slednje zahtevajo večjo 

angažiranost in razmišljanje mladostnikov; a to ne pomeni, da oddaje, ki le prikazujejo nove 

ideje, dejansko posredujejo tudi sporočilo o pomenu kompetenc, potrebnih za inoviranje).  
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Dodatna omejitev je lahko ne vedno dovolj celovito poznavanje mladih glede vsebin, ki jih 

mediji ponujajo in s tem povezanih kompetenc. 

Poleg navedenega rezultati naše raziskave ne bodo omogočali posploševanja v smislu prenosa 

in uporabe rezultatov za neposredno razumevanje in reševanje problemov v drugih državah. 

Kljub temu ocenjujemo, da bodo dobljeni rezultati prispevali k nadaljnjemu razvoju tega 

področja v izobraževalnih programih in medijih. Za uspešno delo je treba predvsem pridobiti 

pravo znanje in ga ustvarjalno uporabiti. Potrebna je torej usmeritev od znanja h 

kompetencam inovativne družbe.  
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2 INOVACIJE IN INOVATIVNOST V POSLOVNEM PROSTORU 

Dandanes se s pojmom inovativnosti srečujemo praktično na vsakem koraku. Živimo v času, 

ko je edina stalnica sprememba. Spremembe so neizbežne, postale so nekaj naravnega in so 

precej hitrejše kot v preteklosti. Jasno je, da ne bomo videli bolje, če bomo še naprej gledali v 

isto smer. Zato mora biti skoraj vse, kar delamo, bolj ustvarjalno in drugačno, sicer ne bo 

uspešno (Srića 1999).  

Te hitre stopnje sprememb gotovo neizogibno globoko vplivajo na organizacije. Korporacije z 

dolgoletno tradicijo, ki niso bile sposobne priznati ali odgovoriti na spreminjajoče se 

tehnologije in trge, so bile izrinjene na stran (Evans in Russell 1992).  

Vse, kar zagotovo vemo o prihodnosti, je, da bo drugačna od sedanjosti. Če želimo, da bo 

organizacija preživela, se mora spremeniti. Spremembe morajo biti pravočasne in ustrezne, da 

bodo zadostile potrebam prihodnosti. Težave nastopijo, ko je treba predvidevati, kakšne bodo 

te potrebe (Twiss 1986). Drucker (2011) pravi, da odločitve obstajajo le v sedanjosti. 

Organizacija mora vedeti, kaj mora storiti danes, da bo pripravljena na negotov jutri.  

Po ugotovitvah filozofov in teoretikov sprememb se nahajamo med modernizmom in 

postmodernizmom. Srića (1999) ugotavlja, da je postmodernizem raziskovanje in 

prilagajanje, prožnost in odvisnost od trenutnega položaja, razvijanje omrežja medčloveških 

odnosov, ustvarjalno iskanje smisla samega sebe v obstoječi stvarnosti. 

Novo svetovno gospodarstvo išče svoje razvojne pobude v idejah in informacijah. V takšnem 

globalnem okolju so uspešne tiste organizacije, ki za ustvarjanje inventivnih izdelkov in 

storitev znotraj sebe razvijajo sposobnost hitrega učenja in izkoriščanja informacij, ki so na 

voljo. V sodobni družbi prevladujejo učeča se podjetja, v katerih narašča potreba po 

inventivnem managementu (Srića 1999). Podobnega mnenja je tudi Mayer (2002), ki pravi, 

da se mora človek nenehno učiti, če hoče preživeti. Moderna organizacija je tista, ki je 

sprejela filozofijo nenehnega predvidevanja in odzivanja na spremenljivost in negotovost v 

okolju.  

Gledano z individualnega vidika vsakega posameznika je torej inovativnost nujna tako v 

našem poslovnem kot zasebnem življenju. Celo najboljše namere pa ne veljajo nič, če jih ne 

izpeljemo v praksi, zato je od posameznikovega ustvarjalnega potenciala odvisno, kako bo 

ustvarjalnost in inovativnost vključil v svoje vsakdanje delo in življenje (Goman 2000).  

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Zaznavanje, razumevanje in vrednotenje inovacije je odvisno od prevladujočega odnosa 

družbe do kulture inoviranja.  
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Ekonomist Tapan Munroe je Gallu (2011) v intervjuju dejal, da med ekonomisti prevladuje 

široko soglasje, da je inovativnost najboljši način za vzdrževanje gospodarske blaginje. 

Inovativnost povečuje produktivnost, ta pa povečuje možnosti za večje prihodke in dobičke, 

nova delovna mesta, nove izdelke in uspešno gospodarstvo. Inovatorstvo je torej nov način 

početja stvari, ki pripelje do pozitivne spremembe. 

V nadaljevanju si oglejmo nekaj izhodiščnih definicij pojmov, povezanih z inovacijami.  

2.1.1 Invencija, inventivnost 

Devetak (1980) ugotavlja, da je invencija proces kreacije novega znanja z opazovanjem 

okolice in razmišljanjem, kako bi se obstoječe znanje lahko izboljšalo ali prilagodilo 

specifičnim okoljem. S tehničnega vidika je invencija zamisel nove naprave, proizvodnega 

postopka ali uporaba proizvodov v nove namene. Invencija je pojav novih znanj, ki se lahko 

teoretično in praktično dokažejo in se zaradi svoje praktične vrednosti pogosto pravno 

zaščitijo v obliki patenta.  

Invencija je torej vsak nov domislek, ki bi morda kdaj kasneje utegnil voditi h kakšni koristi 

za odjemalce in avtorje oziroma lastnike. Za invencije je možna zaščita, npr. patentiranje, 

dokler še niso znane (Mulej in Ženko 2004). 

Likar (2006) strne, da invencija pomeni novo, obetavno zamisel s potencialom, da bo postala 

koristna. Invencija je torej izum, ki se lahko nanaša na nov proizvod, storitev, proces ali 

sistem, npr.: industrijski proizvod, dizajn, izboljšan način dela, nov učni pripomoček, 

prihranek, varnost pri delu ipd. Avtor poudari, da vsaka ideja še ni invencija.  

Inventivnost je, povzeto po Likarju (2006), sposobnost za dosego invencij, ki se odraža v 

konkretnih rezultatih – invencijah. 

Tudi Svetovna organizacija za intelektualno lastnino WIPO opredeljuje inventivnost kot 

sposobnost, da posameznik dobi neko novo idejo, zamisel ali reši neki problem na nov način, 

ki je običajno boljši, lažji ali cenejši od prejšnjega.  

Vendar pa je dobiti neko novo idejo, invencijo lažji del. Težji del je predložiti to idejo na trg. 

Vsaka dobra ideja, vsak uspešen izum mora kot uporaben produkt zadovoljiti potrebe 

potrošnikov z zagotavljanjem neke dodane vrednosti, torej omogočiti udobnejše, lažje ali 

zabavnejše življenje (Castle 2011).  
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2.1.2 Potencialna inovacija, inovacija, inovativnost 

Pojmi potencialna inovacija, inovacija in inovativnost se pogosto zamenjujejo in napačno 

interpretirajo. Mnogokrat se vsaka novost, ne glede na njeno uporabnost in koristnost, že 

imenuje za inovacijo.  

Najprej nastane invencija, to je nova ideja, ki je obetavna in rešuje problem, nato potencialna 

inovacija, ki pomeni uporabnost, a še ni dala nove koristi na trgu. Zadnji člen v invencijsko-

inovacijski verigi je inovacija, to je uporabna novost, katere koristnost se je potrdila na trgu. 

Mulej in Ženko (2004) ugotavljata, da je potencialna inovacija do uporabnosti dognana 

invencija, a ne še do prave koristi. Ustvarjena je z razvojem. Možna je zaščita in trženje. 

Potencialni odjemalci so tisti, ki želijo tvegati investicijo v proizvodnjo in komercializacijo. 

Je torej vmesna stopnja razvoja nove zamisli o novosti, med invencijo in inovacijo.  

V svojem bistvu so inovacije uspešno implementirane nove ideje, pri čemer so vključene tako 

znanstvene kot tehnološke, organizacijske, finančne in poslovne dejavnosti, ki vodijo k 

komercialni uvedbi novega ali izboljšanega izdelka ali storitve (Dodgson, Gann in Salter 

2008). 

Mulej in Ženko (2004) tudi pravita, da je inovacija uporabna novost, katere koristnost se je 

potrdila na trgu. Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, znižanja stroškov 

ali dviga ugleda podjetja.  

Podobnega mnenja je tudi Urabi (1988), ki pravi, da je osnova za inovacijo invencija oz. nova 

ideja. Njena uporabnost se kaže v novih izdelkih, postopkih ali storitvah, ki vodijo k 

dinamični rasti nacionalnega gospodarstva, povečujejo zaposlenost in hkrati ustvarjajo  čisti 

dobiček. Vendar pa inovacija ni nikoli enkratni pojav, ampak dolg in kumulativen proces, 

sestavljen iz velikega števila organizacijskih procesov, od faze proizvodnje novega ideje do 

faze izvedbe. Skozi proces izvajanja se nova ideja razvije in trži kot nov tržno proizvod ali 

nov postopek s spremljajočim zmanjšanjem stroškov in povečanjam produktivnosti. 

Likar (2006) poudarja, da inovacije niso le tehnološke narave, temveč so lahko tudi družbene, 

sociološke, organizacijske, metodološke ipd.  

Kakšna pa je razlika med inoviranjem in inovativnostjo? Pri inovativnosti govorimo o 

lastnosti ljudi, podjetja, družbe, pri inoviranju pa gre za dejavnost, ki je povezana z 

inovativnostjo (Kinsey 1992).  

Gallo (2011) v svojem delu predstavi inovativnost kot inovativnost z malo in inovativnost z 

veliko začetnico. Inovativnost z veliko začetnico obsega področja, kot so razvoj na tehničnem 

področju (razvoj interneta, motor na notranje izgorevanje). Inovativnost z malo začetnico pa 
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obsega tudi majhne neprestane izboljšave, ki pomagajo k lažjemu življenju, rasti manjših 

podjetij in boljšim izdelkom ali večji produktivnosti podjetij. Te majhne iznajdbe se dogajajo 

vsak dan in olajšujejo življenje prav vsakomur. 

Inovativnost je sposobnost za razvoj invencij v koristne novosti in njihovo uveljavitev, ki se 

odraža v konkretnih rezultatih – inovacijah (Likar, Križaj in Fatur 2006). 

2.2 Ustvarjalnost in inovativnost 

Ustvarjalnost in inovativnost sta besedi, ki nas spremljata praktično na vsakem koraku. 

Politiki pozivajo državne službe in gospodarstveniki podjetja, da naj naredijo več in bolje z 

manj denarja. Za dosego tega cilja pa je potrebno uporabiti ustvarjalnost in inovativnost.  

Ustvarjalnost in inovativnost pomenita torej nekaj dobrega, nekaj zaželenega (Clegg 2009).  

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da se domisli stvari, ki so bile dotlej neznane. 

Ustvarjalnost je sposobnost ustvarjanja novih idej, je lastnost in sposobnost, ki jo ima vsakdo 

in jo je mogoče razvijati in dopolnjevati (Kinsey 1992).  

Avtor Clegg (2009) meni, da ustvarjalnost pomeni domisliti se nečesa novega, medtem ko 

inovativnost pomeni narediti nekaj novega. Pogosto se inovativnost uporablja pri generiranju 

idej, zlasti v proizvodnji, medtem ko ustvarjalnost vključuje reševanje nalog in problemov. 

Vsaka uspešna inovacija se začne v ustvarjalni zamisli. Kreativnost je dejavna v zgodnjih 

fazah razvoja nekega izdelka ali storitve, inovativnost pa se pojavi veliko kasneje in v širšem 

kontekstu širjenja in sprejemanja izboljšave oziroma novosti. Ustvarjalnost je generiranje 

novosti in primernih idej, inovativnost pa je uporaba takšnih novosti in idej (Mauzi in 

Harriman 2003). Ključna razlika med ustvarjalnostjo in inovativnostjo je torej, da sta pri 

slednji razvidni uporabnost in dodana vrednost, medtem ko pri ustvarjalnosti nista neposredno 

razvidni. 

Challis (2000) povzame, da sta ustvarjalnost in inovativnost temelja za uspeh organizacije, pri 

čemer je ustvarjalnost najboljši vir inovativnosti, saj gre za pretvarjanje ustvarjalnih idej v 

proizvode in storitve.  

Z enostavnimi besedami, posledica inovativnosti je praktična uporaba ustvarjalnih idej. 

Zaključimo lahko, da ustvarjalnost lahko pripelje do invencij (novih idej, zamisli), ne pa 

nujno do inovacij. Da postanemo inovativni, moramo preseči tako ustvarjalnost kot 

inventivnost (Berginc 2003). 



 

10 

 

2.2.1 Pomen inovativnosti 

Pomen tehnološke inovativnosti kot sredstva učinkovite konkurence je Joseph Schumpeter 

poudaril že leta 1942 v knjigi »Capitalism, Socialism and Democracy«. Prva desetletja po 2. 

svetovni vojni je v večjem delu razvitega sveta ponudba zaostajala za povpraševanjem, 

posledično so podjetja usmerjala energijo v proizvodnjo, saj so bili pogoji v okolju 

organizacij takšni, da podjetju ni bilo treba poudarjati inoviranja. Podjetja so delovala v 

relativno stabilnem okolju in izdelovala strategije, za katere so bile značilne količinske rasti 

proizvodnje in ne kakovostne. Po letu 1960 pa je ponudba presegla povpraševanje. Da bi 

podjetje obstalo in uspevalo, je moralo zniževati stroške bolj kot tekmeci – moralo je bili 

učinkovito. V naslednjem desetletju je moralo biti kakovostno. V letu 1980 je moralo nuditi 

dovolj izbire, torej je bila potrebna fleksibilnost. Po letu 1999 pa mora poleg učinkovitosti, 

fleksibilnosti in kakovosti biti tudi inovativno (Markič 2004). 

O pomenu inovativnosti se torej govori že od 2. svetovne vojne dalje, tako raziskave kot 

praksa pa kažejo, da inoviranje prinaša napredek, družbeno blaginjo in odpira nova, 

kakovostna delovna mesta. Nesporno je torej, da družba inoviranje potrebuje.  

Ker je gospodarstvo eden temeljev države, njene suverenosti in mednarodne uspešnosti, je še 

toliko bolj pomembno, da so podjetja, ostale organizacije in posamezniki pripravljeni in 

zmožni upravljati lastne invencijsko-inovacijske in med njimi tudi raziskovalno-razvojne 

procese. Pogoj za to pa je njihovo razumevanje ter celovito obvladovanje le-teh.  

Iz slike 1 je razvidno, da je pri vplivu na inoviranje poudarek na gospodarskih subjektih, 

vendar za celovito obravnavo ne moremo mimo vloge države, podpornega okolja, 

raziskovalne sfere in šolstva. Inovacijsko-raziskovalni vložki se na nivoju podjetja odrazijo 

bistveno hitreje kot vložki v raziskovalno sfero in šolstvo (Likar 2010). 

 

Slika 1:  Vplivni dejavniki inovativnega podjetja/družbe 

Vir: Likar 2011, 7.  
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2.2.2 Pomen ustvarjalnosti 

Ustvarjalnost je osnovni element človekove narave. Prisotna je v vsakem človeku, gre le za 

to, ali jo je mogoče prebuditi in spodbuditi. Ustvarjalnost nam omogoča, da naredimo nekaj 

novega ali rešimo neki problem drugače, boljše. Ustvarjalnost kot taka vodi k večji 

samoizpolnitvi posameznika, saj temelji na uporabi lastne domišljije. Največja kakovost 

ustvarjalnosti je v tem, da jo sestavljajo nepričakovanost, novost in presenečenje. Če želimo, 

da se ustvarjalnost zgodi, mora posameznik izpolniti več pogojev: imeti zanimanje, željo, 

stimulacijo, sposobnosti in znanje (Pompe 2011).  

Ustvarjalnost je dinamična vsemožganska aktivnost, ki vključuje zavestne in podzavestne 

mentalne procese tako na področju generiranja idej kot na področju ustvarjanja razmer, da se 

nekaj zgodi. Ustvarjalnost največkrat zahteva skupinsko delo, kjer med posamezniki pride do 

izmenjav misli, idej in znanja. Gledano nekoliko širše se ustvarjalnost zrcali v kakovosti 

rešitev, do katerih pridemo z reševanjem problemov (Pompe 2011). 

Pečjak (1987) ugotavlja, da je najpomembnejši vidik ustvarjalnosti originalnost oz. izvirnost. 

Rezultat originalnega mišljenja je vedno nekaj novega, svojevrstnega, redkega, enkratnega in 

neponovljivega. Drugi pomemben vidik ustvarjalnosti je ustreznost dosežka okoliščinam. 

Ustvarjalen dosežek je hkrati originalen in ustrezen, kar pomeni, da je povezan s konkretnim 

problemom in hkrati tudi upošteva realne omejitve, torej je uporaben. Po mnenju psihologov 

je ustvarjalnost miselni proces, katerega rezultat so originalni in ustrezni dosežki. 

Carlson in Wilmot (2006) v svojem delu pišeta: »Načelo Posli tako kot doslej je recept za 

katastrofo. Tradicionalno izobraževanje ni dovolj, ko se morate prilagoditi in uspevati v 

divjem poslovnem svetu; imeti morate tudi inovacijske spretnosti. Če veste, kako se ustvarja 

vrednost za kupce, ne glede na vrsto vašega podjetja, imate mnogo večje možnosti za uspeh in 

ste zaposljivi med vso delovno dobo. Drugače lahko zastarate.« Avtorja ugotavljata, da se 

mora strokovno znanje vedno prilagajati novemu svetu na nove in ustvarjalne načine. 

Ustvarjalnost je v ekonomiji tržnih pritiskov edina konkurenčna prednost organizacije, saj ji 

omogoča biti korak pred drugimi. Bistvo podjetništva je ustvarjalno podjetništvo, z drugimi 

besedami v ustvarjalnem reševanju problemov. Problemi zahtevajo bliskovito rešitev, ki mora 

prinesti novo kakovost, ta pa vpliva na dvig vrednosti podjetja. Ustvarjalna podjetja so tista, 

ki temeljijo na znanju, idejah, ustvarjalnosti in inovativnosti. V takšnem podjetju se 

kreativnost tiče vseh, saj vsak sooblikuje usodo podjetja. Kreativnost je torej pogoj za uspeh. 
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3 KOMPETENCE IN KOMPETENTNOST 

V današnjem času naj bi podjetja vse bolj iskala delavce, ki imajo široko znanje, ki so 

sposobni hitro menjati delovne naloge in se pri tem učiti. Hkrati naj bi iskala takšne, ki 

samoiniciativno prepoznavajo probleme v svojem delovnem okolju, dajejo predloge za rešitev 

in inovacije, ki so pripravljeni samostojno odločati in prevzemati za to ustrezno odgovornost. 

Zaželeno je tudi, da so vešči delovanja v skupinah, medsebojnega komuniciranja in delitve 

znanja z drugimi, komuniciranja s strankami itd. Potrebni naj bi bili posamezniki s 

kompetencami; takšni, ki vedo, kako se prilagajati delovnim razmeram, kjer je vse več 

nenačrtovanih in netipičnih nalog, ki zahtevajo hitro in samostojno odločanje (Svetlik 2005). 

3.1 Opredelitev kompetenc  

Zametki kompetenc segajo daleč v zgodovino. Po navedbah Webster’s Dictionary, naj bi 

korenine termina segale v leto 1596 (Bastiaens idr. 2002). Pojmi kompetence, kompetentnost 

in biti kompetenten se najpogosteje vežejo na področje podjetništva in področje ravnanja s 

človeškimi viri. Ugotovimo, da zanje ne obstaja enotna definicija.  

Sanchez (2003) meni, da se kljub čedalje večji osredotočenosti raziskovalcev, teoretikov in 

managerjev na različne pristope h kompetencam ti vedno znova srečujejo s težavami pri strogi 

opredelitvi koncepta kompetenc. V desetletjih študij kompetenc je nastalo veliko definicij in 

opredeljevanj tega koncepta. Številni avtorji kompetence razlagajo različno, kljub temu pa je 

mogoče najti skupne značilnosti teh opredelitev:  

– Wynn in Stringer (1997) kompetence opredeljujeta kot stvari, ki jih posamezniki morajo 

imeti, znati in narediti, da dosežejo cilje, ki so jim zadani pri delu. 

– Woodruffe (1995) kompetence opredeljuje kot skupni jezik sistema človeških virov. 

Kompetence predstavljajo razsežnosti, znotraj katerih se kažejo posameznikova 

pripravljenost in presoje, kako dodeliti posamezniku ustrezno delovno mesto in poskrbeti 

za njegov razvoj. 

– Koncept kompetenc zajema in opisuje vse z delom povezane osebne lastnosti, znanja, 

izkušnje, veščine in vrednote, ki jih oseba potrebuje za dobro opravljanje svojega dela. 

Management človeških virov kompetence opredeljuje kot vedenja in vzorce dela, 

poudarek pa daje tistim kompetencam, ki razlikujejo med učinkovitimi in izjemnimi 

zmožnostmi (Roberts 2004). 

– Lucia in Lepsinger (1999) opredeljujeta kompetence kot prednostne značilnosti osebe, ki 

se kažejo predvsem v učinkovitem in uspešnem delovanju na delovnem mestu. 

– Boyatzis (1982) se je osredotočil na posameznikove domene in na podlagi tega 

kompetence opredelil kot osnovno značilnost osebe, ki ima motiv, lastnosti in spretnosti. 

– Sanchez (2003) predlaga delovno opredelitev kompetenc in jih opredeli kot sposobnosti 

za ohranjanje usklajenega uvajanja sredstev na načine, ki pomagajo podjetju doseči cilje. 
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– Nordhaug in Gronhaug (1994) pa sta združila dve natančnejši opredelitve kompetenc v 

zvezi z delom povezanim znanjem, in sicer spretnosti in sposobnosti. 

Med slovenskimi avtorji se z vprašanjem kompetenc na akademski ravni ukvarja Ivan Svetlik. 

Poudarja, da lahko posameznik zelo veliko zna, pa tega znanja ne zna uporabiti. Pri 

kompetencah pa je bistvo ravno v uporabi znanja v praksi oziroma zmožnost posameznika, da 

aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah 

(Svetlik in Pavlin 2004). 

Gruban (2003) meni, da kompetence posameznika obsegajo njegovo teoretično znanje, 

praktične izkušnje, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, 

motive, vrednote in samopodobo.  

Majcnova (2009) je po pregledu številnih definicij oblikovala svojo definicijo, ki pravi, da so 

kompetence tiste lastnosti oziroma značilnosti delavca, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja 

delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem področju. Kompetence so torej: 

– znanja in izkušnje, 

– različne sposobnosti in veščine, 

– druge osebnostne lastnosti (karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote …). 

V nadaljevanju si poglejmo definicije najbolj pogosto uporabljenih temeljnih sestavin 

kompetenc. 

Znanje je celota podatkov, dejstev, informacij, ki si jih nekdo vtisne v zavest z učenjem in 

privedejo do razumevanja. Znanje lahko definiramo tudi kot potencialno uporabno 

informacijo. Svetlik in Pavlin (2004) opredeljujeta znanje kot kumulativno zalogo kognitivnih 

spretnosti in informacij, ki jo imajo posamezniki in jo lahko uporabijo pri delu ali v osebnih 

in družinskih situacijah. Bontis (2005) tesno povezuje koncept »management znanja« in 

koncept »intelektualni kapital«. Obema je v zadnjih desetletjih močno narasel pomen na več 

ravneh; tako na poslovni, managerski, kot tudi na akademski in vladni ravni. V svojem članku 

»Brainpower: How intellectual capital is becoming America's most valuable asset« je Stewart 

(1991) definiral neotipljive sestavine intelektualnega kapitala in opozoril na njegovo 

pomembnost v svetu managementa. Bontis in Choo (2002) pa menita, da intelektualnega 

kapitala prav zaradi neotipljivega znanja dejansko ni mogoče izmeriti; raziskovalci lahko le 

sestavljajo teorije o vsebini tega kapitala in razvijajo nadomestne enačbe, s katerimi bi ga 

predstavili. 

Sposobnosti na splošno so talenti in prirojena nadarjenost za neko dejavnost (slikanje, šport, 

glasbo, matematiko itd.) in so nam v pomoč pri izvrševanju določenih fizičnih in mentalnih 

aktivnosti (Kupermintz 2002). To so tiste lastnosti, ki najbolj bistveno vplivajo na dosežke in 

uspešnost pri reševanju različnih nalog in problemov (Musek 2000). Veščine vključujejo tako 
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znanje kot tudi sposobnosti. Nanašajo se na spretnosti, ki smo jih razvili s pomočjo drugih in 

pridobili preko izkušenj, učenja, treninga, in ki nam olajšajo izvajanje aktivnosti. Veščine so 

prenosljive, lahko jih uporabljamo na različnih področjih, v različnih poklicih. Osebnostne 

lastnosti so trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujemo med seboj. Izražajo 

posameznikove interese in so posredno povezane z izbiro poklica, uspešnostjo in 

zadovoljstvom posameznika. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združujejo v njegovo 

osebnost. Osebnost pa delimo na štiri velika področja: temperament, značaj, sposobnosti in 

telesna zgradba oz. konstitucija (Pečjak 1987). O osebnosti lahko govorimo tudi kot o 

stabilnih vedenjskih vzorcih in notranjem razumskem, čustvenem in motivacijskem dogajanju 

posameznika. Motivacija se ukvarja z vprašanjem, kaj posameznika pripelje do tega, da nekaj 

naredi ali ne (Kompare idr. 2002). Je gonilna sila, ki posameznika pripravi, da uporabi svoje 

znanje, sposobnosti, veščine, izkušnje in ustvarjalnost za izvedbo določene naloge. V 

povezavi z organizacijo ima dva pomena. V prvem primeru jo označujemo kot eno izmed 

strategij managementa, v drugem pa se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika 

(Treven 1998). Managementu predstavlja orodje za krmiljenje človekove dejavnosti v želeno 

smer. Za motivacijo za delo je značilno, da daje posamezniku zagon za uresničevanje svojih 

ciljev in ciljev organizacije, v kateri dela (Ivanuša Bezjak 2006). Armstrong (1996) meni, da 

ima dobro motivirana oseba jasno opredeljene cilje in deluje tako, da svoje cilje tudi doseže. 

Drugi pomen motivacije izhaja iz psihološkega koncepta. Robbins (1990) opredeljuje 

motivacijo kot pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika.  

Razlikujemo notranjo in zunanjo motivacijo:  

– Notranja motivacija zaposlene spodbuja k doseganju svojih notranjih ciljev in interesov, 

aktivnost jim pomeni osebni izziv. Dejavnike, ki pozitivno vplivajo na notranjo 

motivacijo in na zadovoljstvo pri delu, je Herzberg (2003) poimenoval notranji 

motivatorji. Vezani so na vsebino dela. Mednje uvrščamo dosežke, priznanja, zanimive 

delovne nalog, napredovanje, strokovni razvoj. Če so prisotni, posameznika motivirajo, 

posameznik je zadovoljen in običajno poveča vloženi trud in storilnost. 

– Zunanja motivacija zaposlene spodbuja k doseganju zunanjih ciljev zaradi zunanjih 

posledic. Sama aktivnost jih ne zanima, delo je sredstvo za doseganje ciljev. Herzberg 

(2003) je zunanje dejavnike označil za zunanje motivatorje. Vezani so na zunanji 

kontekst dela. Mednje uvrščamo: delovno okolje, nagrade, status, varnost zaposlitve, 

plačo. Njihova prisotnost je zaželena, odsotnost pa povzroča nezadovoljstvo. Zunanji 

motivatorji sami po sebi nimajo motivacijskega učinka na posameznika, njihova 

prisotnost le preprečuje padec storilnosti oziroma vzdržuje obstoječo raven storilnosti. 

Prisotnost denarne nagrade kot zunanjega motivatorja je torej pogoj za nadaljnje 

motiviranje posameznika, saj povzroči zadovoljstvo in usmeri človekovo aktivnost v delo 

(Armstrong 2002). 
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Vrednote so ideali, ki jih cenimo, oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro in zaželeno in za 

kar si prizadevamo. Vrednote vplivajo na naša stališča, odločitve in vedenje in odražajo naše 

cilje. Kohont (2005) meni, da usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno ravnanja v določeni 

situaciji. Prepoznane so tudi kot posplošena in relativno trajna ter cenjena pojmovanja o ciljih 

in pojavih. Musek (2000) jih opredeljuje kot življenjska vodila, ki usmerjajo lastne interese in 

vedenje. 

 

Slika 2:  Sestavni elementi kompetenc 

Vir: Cerinšek 2007, 17. 

Slika 2 povezuje osnovne elemente kompetenc v celoto. Kompetence sestavljata dve 

komponenti. Bistvena sestavina kompetenc je druga komponenta, ki obsega osebnostne 

lastnosti posameznika, nanje pa vplivajo vrednote in motivacija. Končno merilo 

kompetentnosti je posameznikova delovna uspešnost. 

Ena od najbolj znanih definicij je Perrenoudova (2000), ki pravi, da so kompetence zmožnosti 

posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v raznovrstnih situacijah. 

Posameznik je torej sposoben določenih vsebin in hkrati zna oceniti primernost trenutka, da 

neko veščino tudi uporablja. Pri kompetencah je torej pomembno, da ima posameznik znanje, 

razumevanje in veščine ter zmožnosti za izvedbo, obenem pa mora biti tudi motiviran, da 

nekaj dejansko stori. Povzamemo lahko, da je z jezikovnega vidika pravilnejša uporaba 

besedne zveze »biti kompetenten« kakor »imeti kompetenco«. Majcnova (2009) je pojme 

opredelila takole:  

– kompetence so posamezne lastnosti, značilnosti, znanja, izkušnje, sposobnosti in veščine, 

bodisi potrebne za delo bodisi tiste, ki jih imajo zaposleni;  

– kompetenten je človek, ki ima ustrezne kompetence za to, da opravi določeno delo, 

nalogo, da uspešno doseže načrtovane cilje; 
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– kompetentnost je lastnost posameznika, organizacijske enote ali podjetja, ki se nanaša na 

zmožnosti uspešno opraviti naloge ali naročila. 

3.2 Klasifikacija kompetenc  

Delodajalce v procesu iskanja bodočih sodelavcev zaradi specifičnih tehnologij vedno 

pogosteje zanimajo kompetence kandidatov. Od svojih zaposlenih poleg splošnih, ključnih 

kompetenc, ki so potrebne za uspešno reševanje problemov, pričakujejo tudi delovno 

specifične kompetence. Za delodajalca je bistvenega pomena, kakšne kompetence so 

kandidati razvili za uspešno opravljanje dela, saj mora zaposleni znati opraviti določeno 

delovno nalogo tako, kot se na delovnem mestu pričakuje, ali mogoče celo nadpovprečno. 

Kompetence so odvisne od delovnega in življenjskega okolja posameznika. Spencer in 

Spencer (1993) ugotavljata, da se kompetence izoblikujejo z delom v določeni organizaciji, 

zato je treba kompetentnost vedno ocenjevati v okviru organizacije oziroma delovne situacije, 

v kateri se znajde posameznik. Kompetentnost je torej odvisna od treh dejavnikov: delovne 

situacije, posameznika in organizacije.  

Nelson (2009) meni, da bi vsako podjetje najprej moralo vzpostaviti nek kompetenčni okvir, 

ki bi opredeljeval sistem ključnih kompetenc in nivo doseganja posamezne kompetence. Na 

osnovi ključnih kompetenc se zatem definirajo še specifične kompetence za vsako posamezno 

delovno funkcijo. Tak kompetenčni okvir za vse nivoje zaposlenih zagotovi skupno 

razumevanje koncepta.  

Svetlik (2005) pa meni, da posameznik zmore pokazati svojo kompetentnost šele, ko se 

znajde v določeni situaciji. Če je to zanj nova situacija, vnaprej niti ne more vedeti, da jo bo 

lahko obvladal, da torej ima ustrezne kompetence. Torej lahko povzamemo, da smo za 

posameznika gotovi, da ima določeno kompetenco le za medsebojno podobne, ponavljajoče 

se situacije. Kompetence lahko delimo na številne kategorije, zato tudi avtorji uporabljajo 

različne načine razvrščanja kompetenc. Najpogosteje naletimo na razvrščanje po ravneh, 

dimenzijah in področjih. Zasledimo pa tudi razvrstitev glede na vidnost oziroma delitev na 

osnovi modela ledene gore. 

Navajamo delitev kompetenc po ravneh: 

– ključne (temeljne ali generične) – prenosljive so med delovnimi opravili, kot na primer 

bralna in številčna pismenost, obvladanje informacijske tehnologije, tujega jezika ipd. 

(Svetlik 2005). Weinert (2001) pojasnjuje, da so te kompetence koristne za doseganje 

pomembnih ciljev, obvladovanje različnih nalog in delujoče v neznanih situacijah; 

Robotham in Jubb (1996) jih imenujeta temeljne kompetence, za katere je značilno, da so 

minimalni pogoj, ki posamezniku omogoča opravljanje kateregakoli dela;  
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– organizacijsko specifične – povezane so s posameznikovo uspešnostjo v organizaciji; gre 

za ujemanje kompetenc posameznika s kulturo in vrednotami organizacije (Kohont 

2005); 

– delovno specifične – so skupne pripadnikom poklicnih skupin in podobnih delovnih mest; 

New (1996) jih opredeli kot atribute, potrebne za uspešno opravljanje določenih nalog, 

medtem ko Stare (2005) pojasnjuje, da delovne specifične kompetence zajemajo 

specifične spretnosti in sposobnosti, ki pri delu omogočajo doseganje specifičnih 

standardov; 

– managerske – New (1996) jih označi kot način, kako posameznik sodeluje z drugimi 

posamezniki v organizaciji; Constable (1988) jih definira kot kompetence, ki managerju 

omogočajo učinkovito uporabo znanja in izkušenj pri izpolnjevanju managerske vloge.  

Največje pozornosti so deležne ključne kompetence, saj so lažje prepoznane in uporabne v več 

situacijah. So tiste kompetence, ki se nanašajo za vse ljudi, ne glede na spol, državljanstvo, 

kulturni izvor, in barvo kože. So prenosljive in večfunkcionalne, saj so uporabne v različnih 

poklicih, delovnih in življenjskih področjih, lahko se uporabijo za dosego različnih ciljev, za 

izvedbo različnih nalog in rešitev različnih problemov. Omogočajo poklicno mobilnost in 

socialno vključenost, zaradi česar bi morale predstavljati jedro vsake izobrazbe (Muršak 

2002). Ključne kompetence morajo posamezniku omogočati, da pri vključitvi v različne 

socialne mreže ohrani samostojnost in učinkovitost ne glede na poznavanje situacije. Drejer 

(2002) kot ključne kompetence definira tiste kompetence, katerih izvajanje omogoča 

konkurenčno prednost pred drugimi. Tudi Mills (Mills idr. 2002) pravi, da so ključne 

kompetence nujen prvi pogoj za uspešno in učinkovito delovanje v delovnem okolju, večino 

izmed njih pa posamezniki potrebujejo tudi za udejstvovanje v vsakdanjem življenju. 

Delitev kompetenc po dimenzijah je naslednja: 

– pričakovane ali zahtevane kompetence so tiste, ki jih organizacija pričakuje od 

zaposlenih oziroma so potrebne za uspešno izpolnjevanje nalog; zasledimo jih tudi pod 

nazivom organizacijske ali delovno specifične kompetence; 

– dejanske in potencialne – dejanske kompetence omogočajo uspešno opravljanje nalog, 

potencialne kompetence pa lahko posameznik na podlagi svojih predispozicij še razvija; 

za razliko od potencialnih, ki so manj oprijemljive, lahko dejanske merimo in opišemo 

(Kalika 1998);  

– opisane in stopnjevalne – opisi kompetenc so ubesedena opredelitev posameznih 

kompetenc v organizaciji; kompetence so prikazane z intervali, ki določajo uspešnost 

posameznika pri opravljanju nalog in predstavljajo opise ravni kompetentnosti 

posameznika (Kohont 2005). 

Kompetence lahko razvrstimo tudi po različnih področjih. Evans (2001) razvršča kompetence 

glede na vlogo posameznika v delovnem procesu. Kompetence se lahko glede na stališča in 
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obnašanje posameznika, na njegove osebnostne lastnosti ter pomembnost pri opravljanju 

določenega dela na delovnem mestu delijo na (Leonardo project final report 2009): 

– metodološke – reševanje problemov, samoorganiziranje, komuniciranje, analiziranje; 

– socialne – vodenje, timsko delo, mreženje, obvladovanje konfliktov; 

– učne – znati se učiti, odgovornost za samoizpolnjevanje, kritično in reflektivno mišljenje; 

– stališča, vrednote – prevzemanje odgovornosti, pripadnost, zavzetost, pozitiven odnos do 

dela, širjenje zaupanja; 

– delovno specifične – značilne za posamezna delovna področja oziroma delovna mesta. 

Avtorji Spencer in Spencer (1993) ter Lucia in Lepsinger (1999) navajajo le dve kategoriji 

kompetenc, in sicer vhodne kompetence in razločevalne kompetence. Med vhodne 

kompetence štejejo temeljne značilnosti, kot so znanje in sposobnosti, ki jih mora imeti vsak 

posameznik, če želi biti uspešen pri svojem delu, a vendar mu te kompetence ne omogočijo 

presežka, torej zgolj zaradi njih ne more biti boljši od drugih. Nadpovprečnost lahko 

posameznik doseže, če ima razločevalne kompetence.  

Spencerjeva (1993) pa navajata model ledene gore (slika 3), ki kompetence deli na dve 

komponenti: na vidne in nevidne kompetence.  

 

Slika 3:  Model ledene gore 

Vir: Spencer in Spencer 1993, 11. 

Dejanske oz. vidne kompetence lažje merimo in opišemo. Mednje uvrščamo sposobnosti in 

znanje, ki jih posameznik poseduje, da lahko uspešno izvaja svoje delovne naloge. 

Potencialne oz. skrite, nevidne kompetence so težje merljive in manj oprijemljive od 

dejanskih kompetenc. To so kompetence, ki jih pri posamezniku lahko napovemo, saj jih le-ta 

lahko na podlagi svojih osebnostnih lastnosti, vrednot, motivov in motivacije in samopodobe 

še uspešno razvije (Spencer in Spencer 1993). Prav potencialne kompetence so po mnenju 

Korošaka (2004) odločilne za uspeh na delovnem mestu. Za uspešno selekcijo kandidatov za 

novo delovno mesto je torej nujno opraviti izbiro na podlagi motivov in vrednot in ne na 

podlagi formalnega znanja in veščin, katere je razmeroma lažje pridobiti. 
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4 INOVACIJSKE KOMPETENCE 

Ustvarjalnost in inovativnost sta pogoj za uspeh. Brez inovativnosti ni inoviranja, ni inovacij, 

ni rezultatov in ni poslovnega uspeha. Že Drucker (1993) je zapisal, da tisto, kar je skupno 

vsem uspešnim podjetnikom, ni določen tip osebnosti, pač pa predvsem sistematična praksa 

inoviranja. Ideje so torej duša vsake inovativne organizacije. Vendar pa se vsi ljudje ne rodijo 

naravno nadarjeni za ustvarjalno mišljenje. Tudi sposobnost postavljanja vprašanj, ki 

spodbudijo diskusijo, nove koncepte in nove teorije, ni dana vsakomur (Sorenson 1997).  

Kako ugotoviti, ali je posameznik ustvarjalen in inovativen, ali ima potrebna znanja, 

sposobnosti, veščine in osebnostne lastnosti, da bo uspešno sodeloval v invencijsko-

inovativnem procesu, ali je zadosti motiviran, da bo z inovativnim razmišljanjem in z idejami 

prispeval k uspehu organizacije? Prepoznati je treba inovacijsko kompetentnost posameznika. 

4.1 Opredelitev inovacijskih kompetenc 

Cerinšek (2007) je definiral inovacijsko kompetentnost kot zmožnost posameznika, da 

aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje, sposobnosti in veščine v situacijah, ki od njega 

zahtevajo inovativne reakcije.  

Tudi inovacijska kompetentnost vključuje dve komponenti, vidne in nevidne kompetence, ki 

sta medsebojno soodvisni, odvisni pa sta tudi od okolja posameznika in hkrati stalno in 

močno vplivata ena na drugo (Likar 2002): 

– prvo komponento tvorijo znanje, sposobnosti in veščine;  

– druga komponenta je aktivna komponenta, ki aktivira osebnostne lastnosti do te mere, da 

posameznik ukrepa, pri čemer uporabi vsa svoja znanja, sposobnosti in veščine v 

inovativne namene.  

Likar (2010a) ugotavlja, da je za razvoj inovacijsko-podjetniškega procesa pomembna gradnja 

na trikotniku šola – dom – lokalno okolje. Omenjeni trikotnik razvoja inovacijskih kompetenc 

je nujno vpet v: 

– razvoj znanj in veščin, povezanih z inovacijsko-podjetniškim procesom; 

– razvoj osebnostih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej, npr. ustvarjalnost, 

radovednost, domišljija, samozavest, navdušenje, pogum, obvladovanje tveganja, timsko 

delo, vztrajnost, odgovornost. 

Obe ravni razvoja inovacijskih kompetenc morata biti enakovredni in tesno prepleteni.  

Inovacijske kompetence se uvrščajo med ključne kompetence, kjer se prepletajo in 

dopolnjujejo tudi z drugimi sklopi ključnih kompetenc ter se povezujejo in nadgrajujejo z 

ostalimi ravnmi kompetenc, kamor sodijo delovno specifične, organizacijsko specifične in 
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managerske kompetence. Inovacijske kompetence so večfunkcionalne, uporabne so v mnogih 

situacijah, delovnih okoljih in organizacijah, v katerih deluje inovacijsko kompetenten 

posameznik. Ta pa mora imeti razvita znanja in veščine, povezane z inovacijsko-podjetniškim 

procesom, in razvite osebnostne lastnosti, ki so nujne za realizacijo idej. Ne sme ga biti strah 

inoviranja, čeprav gre za tvegan in odgovoren proces. Bistvo inovacijsko kompetentnega 

posameznika je v ustvarjalnosti. 

Pri ustvarjalnem delu je eno od pomembnejših načel dejstvo, da se ustvarjalni človek med 

procesom ustvarjanja ne obnaša togo, da ostaja miselno prožen in dovoli vstop novim idejam 

(Likar, Križaj in Fatur 2006).  

4.2 Značilnosti ustvarjalnega razmišljanja 

Ustvarjalnost je človekova zmožnost preraščanja že ustvarjenega. V dobri organizaciji jo 

sistematično spodbujajo, ker je najmočnejši dejavnik konkurenčnosti posameznika in 

organizacije. Vedo tudi, da je njena pojavnost spontana, odvisna od posebnih pogojev, da je ni 

mogoče načrtovati, marveč le spodbujati in pričakovati, da zahteva povsem drugačne načine 

vodenja kot izvajanje rutinskega dela (Mayer 2002). 

Obstaja precej značilnosti ustvarjalnega razmišljanja, mednje se pogosto uvrščajo izvirnost, 

koristnost, prilagojenost stvarnosti, odprtost, svobodnost, prožnost, napadalnost, 

neprilagodljivost idr. Nekatere od teh značilnosti so značilnosti ustvarjalnih produktov, druge 

značilnosti ustvarjalnega procesa in še druge značilnosti ustvarjalne osebnosti (Pečjak 1987). 

 

Pečjak (2001) opredeljuje ustvarjalno razmišljanje s pomočjo štirih značilnosti: izvirnost, 

uporabnost, prožnost in gibljivost. To so tudi štirje dejavniki, ki jih je določil Guilford (1959). 

Na njegovih osnovah je nadaljeval Torrance (1966), ki je opredelil, da se ustvarjalnost v 

Torrancevih testih meri s pomočjo teh štirih dejavnikov (povzeto po Mrgole, 2012). 

4.2.1 Izvirnost 

Izvirnost oz. originalnost pomeni, da je neka ideja redka, edinstvena, nenavadna, netipična, 

neponovljiva (Pečjak 2001). Psihologi, ki proučujejo ustvarjalnost, menijo, da je izvirnost 

najpomembnejši vidik ustvarjalnosti in hkrati tudi najbolj zanesljivo in veljavno merilo 

ustvarjalnosti. Rezultat izvirnega mišljenja je ustvarjalni, izvirni odgovor, ki daje nekaj 

novega, redkega, lahko tudi enkratnega in neponovljivega. Značilnost izvirnih ljudi je, da 

najdejo odgovor tam, kjer ga drugi ne odkrijejo.  

Ustvarjanje je nasprotno ohranjanju stanja, je njegovo spreminjanje in razdiranje. Zaradi 

izvirnosti vedno presega dane okvire in je v določenem smislu lahko tudi napadalno. Ta 
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lastnost izvirnosti pa potegne za seboj še drugo: svobodnost. Svobodnost pomeni, da 

ustvarjalnih idej ne determinirajo pogoji, problemi in situacije na tak način, da bi jih lahko 

zanesljivo napovedali (Pečjak 1987).  

4.2.2 Uporabnost 

Mnogi psihologi se ne zadovoljijo z izvirnostjo kot z edinim ali glavnim merilom 

ustvarjalnosti, ampak menijo, da je pomembno merilo ustvarjalnosti tudi koristnost oz. 

uporabnost. Po njihovi opredelitvi je mišljenje ustvarjalno tedaj, kadar daje uporabne 

rezultate. Uporabnost pa ni vedno neposredno razvidna. Marsikatera velika ideja ni bila ob 

nastanku videti prav nič koristna. Leonardo da Vinci je že pred 500 leti risal načrte letal, 

tankov, podmornic in celo ure. Večina njegovih zamisli bi delovala, če bi takrat že imeli 

dovolj močen vir energije (Pečjak 1987). 

Ameriška ekonomista Peters in Waterman (1982) se v poročilu Poslovni svet v iskanju 

vrhunskih dosežkov pritožujeta, da imajo inovatorji v ameriški industriji dostikrat težave zato, 

ker so inovacije v prvi fazi razvoja premalo uporabne in ne obetajo preveč. Včasih se zgodi, 

da so uporabne na povsem drugem področju, kot so predvidevali. 

Dolgoročno je uporabno vsako spoznanje, ki ustreza stvarnosti, ker je stvarnost potencialni vir 

vseh uporab. Pri tem velja naslednje pravilo: čim bolj je kako spoznanje neposredno 

uporabno, tem ožje je področje uporabnosti; čim manj je neposredno uporabno, tem širše je 

(Pečjak 1987).  

Uporabnosti pa ne smemo pojmovati ozko kot izključno praktično korist. Uporabnost je 

mnogo širši pojem. Uporabna je tudi hipoteza, ki pojasnjuje pomanjkljivosti v našem znanju 

ali ki potrjuje ali zavrača znanstveno teorijo.  

Kaj pa umetnost, ki je eno od glavnih področij, če ne najpomembnejše področje človekove 

ustvarjalnosti? Ali je umetnost uporabna? Vsekakor ne moremo zanikati uporabne umetnosti, 

ki se široko uveljavlja v modi, dekoracijah, industrijskem oblikovanju, arhitekturi idr. Prav 

tako bi bilo več kot nespametno reducirati umetnost na tako pojmovano uporabnost. Umetnost 

je koristna, ker daje spoznanja o človeku in družbi. Marksizem pravi, da ni funkcija 

nadgradnje (npr. filozofije in umetnosti) samo v tem, da svet razlaga, temveč da ga spreminja. 

Umetnost je vedno pomembno prispevala k spreminjanju sveta s tem, da je vplivala na zavest, 

pogosto pa je tudi neposredno pozivala k družbeni akciji (Pečjak 1987).  

Koristne misli so nujno prilagojene stvarnosti, ker drugače ne bi mogle biti koristne, kar velja 

zlasti za izume in inovacije. Bolj ali manj prilagojene stvarnosti pa so tudi znanstvene 
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hipoteze, umetniška dela in druge stvaritve, za katere ne moremo presoditi, ali so neposredno 

koristne (Pečjak 1987). 

4.2.3 Prožnost  

Ustvarjalni ljudje dostikrat pridejo do nenavadnih, na prvi pogled nelogičnih rešitev prav 

zaradi prožnosti mišljenja. Zanimivo je, da na strokovne kolegije včasih vabijo strokovnjake 

drugih strok, ki ravno zato, ker niso zaslepljeni z omejitvami svoje stroke, lahko vidijo to, 

česar drugi ne morejo (Pečjak 1987).  

Ironija je v tem, da skušajo omejiti prožnost mišljenja prav dejavniki, ki zahtevajo nove 

načine gledanja in nove odgovore. Če je človek pod pritiskom, se počuti negotovo. Občutek 

negotovosti se še dodatno poveča, če se podaja v nekaj novega in nepoznanega. Posledica 

negotovosti je zaskrbljenost, ki lahko privede posameznika do situacije, da se raje odloči za 

varnost, zaradi česar postane mišljenje togo (Evans in Russell 1992).  

4.2.4 Gibljivost 

Gibljivost pomeni število podanih idej, ki jih je posameznik sposoben producirati. Nekateri so 

zelo gibljivi in se spomnijo ogromno idej, drugi bistveno manj ali celo ene same. Ena izmed 

tipičnih otroških iger je, da se skušajo pri svoji igri spomniti čim več imen ljudi, zemljepisnih 

imen, živali, rastlin na določeno črko (Pečjak 2001). 

4.3   Načini ustvarjalnega razmišljanja 

Bistvo ustvarjalnega mišljenja je, da za obstoječe probleme iščemo in najdemo rešitve tam, 

kjer jih s klasičnimi načini razmišljanja ne moremo najti (Likar, Križaj in Fatur 2006). S 

stališča usmerjenosti na miselne vsebine razlikujemo dve osnovni obliki ali vrsti razmišljanja 

(Srića 1999): 

– konvergentno in 

– divergentno razmišljanje. 

Podrobno delitev razmišljanja, ki se do neke mere pokriva z divergentnim in konvergentnim 

razmišljanjem, je uvedel znani teoretik ustvarjalnosti Eduardo de Bono (2006), in sicer 

navaja:  

– vertikalno in 

– latentno razmišljanje. 
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4.3.1 Konvergentno in divergentno razmišljanje 

Pri konvergentnem razmišljanju so vse misli usmerjene k eni sami rešitvi problema. Ne glede 

na način iskanja je možna samo ena pravilna rešitev. Vsi reševalci istega problema pridejo do 

iste rešitve. Način razmišljanja je povezan z več dejavniki, med katerimi so glavne osebnostne 

značilnosti, kultura, pridobljene navade iz šole, ki spodbujajo konvergentni način 

razmišljanja. Naučeni miselni vzorci in logika starih izkušenj prevladujejo nad ustvarjalnostjo 

in ovirajo porajanje novih idej (Likar, Križaj in Fatur 2006). Pojem divergentnega 

razmišljanja močno povezujemo s prožnostjo. Povprečen človek v nasprotju z divergentnim 

ustvarjalcem ne razmišlja prožno. Rešitve, ki se jih je naučil, ga navadno zasužnjijo, da ne 

vidi drugih, boljših, izvirnejših. Okolica ga je z vzgojo naučila, naj hodi po uhojenih poteh. 

Negativna je lahko tudi vloga izkušenj. Če probleme rešujemo rutinsko, potem praviloma 

hodimo po že utrjenih stezah, kar pomeni, da nismo niti najmanj ustvarjalni (Srića 1999). 

 

Slika 4:  Dve vrsti mišljenja 

Vir: Matos 1994, 17. 

Divergentno razmišljanje je usmerjeno k več rešitvam. Ustvarjalnost je torej pomembnejša od 

logike, saj en problem povzroči pri ustvarjalcu več različnih misli, asociacij in možnih rešitev. 

Izvirni odgovori so mogoči le takrat, kadar situacija dopušča več odgovorov (Pečjak 1987), to 

pa je možno le pri divergentnem mišljenju. 

Če želi organizacija ustvariti inovativno okolje, bo morala iskati sodelavce, naravnane na 

divergentni način razmišljanja, ki imajo ogromno idej, neprestano razmišljajo o novih 

rešitvah, dajejo vedno sveže predloge. Žal pa še vedno marsikdaj veljajo za največje motilce 

ustaljenega, konvergentnega razmišljanja (Likar, Križaj in Fatur 2006).  

4.3.2 Vertikalno in lateralno razmišljanje 

Vertikalno mišljenje je zaporedno, premika se od točke do točke, misel se razvija postopoma, 

usmerjena je k enemu samemu cilju in eni sami rešitvi. Vertikalno razmišljanje sledi najbolj 

verjetni poti, pri tem je zavestna kontrola zelo močna. Brž ko misel spontano zavije vstran z 
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enosmerne poti, se sproži zavesten nadzor, ki zagotavlja, da misli ne uhajajo. Zapleten 

problem razstavimo na dele in ga nato rešujemo korak za korakom. Vsak korak nastane iz 

predhodnega, s katerim je čvrsto povezan. Reševanje problema sledi najbolj verjetni poti, zato 

je spoznavni proces počasen, mučen in naporen, je pa učinkovit, če so problemi, za reševanje 

katerih se uporablja, dobro strukturirani. Logika je torej pomembnejša od ustvarjalnosti 

(Likar, Križaj in Fatur 2006). 

Lateralno razmišljanje napreduje po ovinkih. Lateralni mislec je poln asociacij, ki prihajajo z 

vseh strani in tako motijo glavni tok misli (Srića 1999). Značilen je širok obseg pozornosti. 

Ideje se mislecu porajajo v meditativnem stanju, pri katerem gre za visoko stopnjo miselne 

sproščenosti in osebne svobode. Proces toka idej takoj prekinejo kakršnakoli kontrola, 

samokontrola, nesproščenost, prepoved ali ukaz. Paziti pa je treba, da se ne spregleda kakšna 

koristna ideja, ki je na prvi pogled nesmiselna (Pečjak 1990). Pri lateralnem razmišljanju 

koraki niso nujno zaporedni, ideje za rešitev posameznega koraka pridejo nenadoma, rešitev 

problema se prikaže kot blisk, intuitivno spoznanje. Ta oblika mišljenja pomaga pri iskanju 

drugačnih in boljših alternativ v dani situaciji, osvobodi in hkrati vpreže kreativno energijo 

posameznika in zagotavlja enoten jezik generiranja idej. Ustvarjalnost je tu pomembnejša od 

logike (De Bono 2006). 

Pri ustvarjalnosti je pomembno ravnotežje med vertikalnim in lateralnim mišljenjem. 

Intuitivno lateralno spoznanje je treba uporabiti kot sprožilec izvirnih miselnih procesov, s 

katerimi se generirajo rešitve v različnih oblikah. Potem sledi racionalna, vertikalna faza kot 

sistematično analiziranje dobrih in slabih strani generiranih idej in izbiranje tistih, ki so 

najučinkovitejše. Vertikalno razmišljanje torej preverja, potrjuje ali zavrača ideje (Srića 

1999).  

Ustvarjalnost naj bi uporabljali tudi managerji pri procesu odločanja. Tega lahko v skladu s 

teorijo sodobnega managementa opazujemo z dveh komplementarnih stališč: kot intuitivni, 

izkustveni, včasih celo iracionalni način in kot racionalni, formalizirani proces, pri katerem se 

odločitve sprejemajo na podlagi natančnih dejstev, logike, znanja in informacijskih temeljev. 

Znana resnica je, da lahko dobro strukturirane probleme z jasnimi postopki in pregledno 

ugotovljenimi vzročno-posledičnimi odnosi pravilno rešimo samo z racionalnim odločanjem 

oziroma vertikalnim mišljenjem. V zapletenih položajih postaneta intuicija in izkušnja 

koristnejši (Srića 1999).  

V družbi je še vedno prisotno mnenje, da je lateralno mišljenje lastnost sanjačev. To je v 

ožjem pomenu sicer res, saj so njihove ideje največkrat neizvedljive. A lateralno mišljenje, 

nadgrajeno z vertikalnim, daje osnovo za ustvarjalne ideje, ki so tudi uporabne. Brez 

divergentnega in lateralnega razmišljanja ni novosti, katerih pa brez konvergentnega in 

vertikalnega ne moremo prepletati s svojim znanjem in vednostjo. Izbira načina mišljenja je 
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odvisna tudi od okolice, ki (ne) dopušča več različnih poti in odgovorov ter od naše lastne 

percepcije, ki nas omejuje ali dovoljuje, da obstaja več različnih načinov reševanja 

problemov. Edina meja je le naša domišljija. To pa je determinanta, ki določa našo stopnjo 

ustvarjalnosti. 

Pomembni so torej vsi štirje možni načini razmišljanja in njihovo povezovanje v vseh fazah 

od ustvarjanja prve zamisli do končne uporabe in/ali prodaje ter nadaljnje prenove (Likar, 

Križaj in Fatur 2006). 

4.3.3 Povezanost izkušenj in ustvarjalnega dela 

Žal je še vedno večina ljudi podvržena togim načinom razmišljanja. Njihove rešitve ne 

opazijo in ne dopuščajo drugih, boljših, izvirnejših rešitev. Ne prepustijo se intuiciji, raje se 

zanašajo na izkušnje. Njihovo razmišljanje je togo, izberejo zanesljivo rešitev, ki se je že v 

preteklosti izkazala za dovolj dobro. Izkušnje so torej tisti dejavnik, ki ima velik vpliv na 

togost razmišljanja in na ustvarjalnost samo.  

 

Slika 5:  Ustvarjalnost glede na izkušnje 

Vir: Likar 2002, 19. 

Povezavo med izkušnjami in ustvarjalnostjo nazorno prikazuje slika 5. Likar (2002) meni, da 

je pri majhnih izkušnjah ustvarjalnost šibka zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, ki bi 

podpirale ustvarjalnost posameznika. Ni torej avtocenzure, opisane pri vertikalnem načinu 

razmišljanja. Pri srednji izkušenosti je ustvarjalnost največja. Pri zelo visoki izkušenosti pa 

znova upada, saj se posameznik zaradi prevelike izkušenosti vrti v zaprtem krogu svojih 

izkušenj, ki mu omejujejo ustvarjalnost. 

Veliko znanja in izkušenj povzročijo neki miselni okvir posameznika, vendar pa je možno z 

zavestnim miselnim odmikom od utečenega načina razmišljanja ohranjati nivo ustvarjalnosti 

(Likar 2002). 
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4.4   Tehnike ustvarjalnega razmišljanja 

Ustvarjalnost in inovativnost je mogoče pospešiti z uporabo določenih strokovnih tehnik, 

katere človeka spodbudijo k poglobljenemu razmišljanju in ustvarjanju novih idej. Človek, ki 

hoče ustvarjati, mora biti sposoben proizvajati najbolj nenavadne kombinacije, take, ki niso še 

nikjer zapisane, da iz navidezno zelo zapletene naloge ustvari novo, najraje enostavno rešitev 

(Likar 2001). 

Prve tehnike ustvarjalnega mišljenja so preizkušali že v tridesetih letih prejšnjega stoletja, npr. 

Stevenson v podjetju General Electrics leta 1937 in Osborn v newyorški reklamni kampanji 

leta 1938. Razmahnile pa so se šele okrog šestdesetih let (Pečjak 1990).  

Največ teh tehnik so v zadnjih petdesetih letih razvili v ZDA, in to tako na univerzah kot v 

industriji. Kljub temu prevladujejo v razvojnih oddelkih industrije, kjer z njimi poskušajo 

povečati inventivnost intelektualnega dela. Sprva so jih uporabljali kot pomoč pri reševanju 

problemov razvoja tehnologije in novih proizvodnih programov. Pozneje so se razširile na 

vprašanja ekonomske propagande in trženja, v novejšem času pa jih večinoma uporabljajo pri 

reševanju problemov strateškega managementa v gospodarstvu (Srića 1999).  

Poznamo veliko tehnik za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. Njihova skupna značilnost je, 

da spodbudijo k ustvarjanju različnih pa tudi popolnoma novih idej, ki odstopajo od 

standardnih rešitev in so povezane s konkretnim problemom. Pri ustvarjalnem mišljenju je 

bolj kot kakovost posamezne ideje pomembna sposobnost produciranja čim več možnih idej 

oz. rešitev nekega problema. Večina tehnik ustvarjalnega mišljenja je namenjena poleg 

produciranju idej tudi razvijanju, izpopolnjevanju, spreminjanju, izbiranju in preverjanju idej, 

poleg tega pa veliko prispevajo k ustvarjalni klimi v organizacijah dela (Pečjak 1990). 

Nekatere tehnike kreativnega mišljenja so uporabne samo na ozkih področjih, druge pa skoraj 

povsod, kjer je treba reševati probleme na ustvarjalen način. Nekatere tehnike so namenjene 

individualnemu, druge pa skupinskemu ustvarjanju novih idej. Individualne tehnike 

uporabljajo posamezniki kjerkoli želijo, skupinske tehnike pa so namenjene manjšim 

skupinam v šoli ali na delovnem mestu. 

Če vse tehnike, s katerimi si pomagamo pri ustvarjanju idej, združimo in jih poskušamo 

ovrednotiti, lahko rečemo, da se pri tovrstnemu delu lahko poslužujemo katerekoli tehnike in 

katerekoli kombinacije, ki nas pripelje do iskanega cilja (Likar, Križaj in Fatur 2006). 

4.5 Inovacijsko kompetenten posameznik 

Ključno vodilo inovacijsko kompetentnega posameznika pravi, da je inoviranje tvegan proces, 

vendar je še bolj tvegano, da ne inoviramo. Pri tem mora biti tvegano ravnanje čim bolj 
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ustvarjalno, s čim manj okvirji in z zavedanjem, da obstaja velika verjetnost neuspeha. Ljudje, 

ki sprejemajo neuspehe kot stranski proizvod inovativnosti, imajo zagotovo večje možnosti za 

končni uspeh (Kinsey 1992). 

Ustvarjalnost pomeni podiranje družbenih norm, zato ustvarjalni ljudje ne morejo biti pasivno 

prilagojeni okolju, pač pa okolje aktivno prilagajajo sebi in svoji osebnosti (Pečjak 1987). 

Človekova inovativnost in kreativnost sta ključna dejavnika razvoja.  

Različni avtorji na različne načine ter z različnimi lastnostmi opredeljujejo ustvarjalnega 

človeka.  

Ustvarjalen posameznik je izviren in neodvisen v razmišljanju, saj le tako lahko pride do 

novih, nenavadnih, inovativnih idej. Pogoj za neodvisno razmišljanje je močna samozavest in 

samozaupanje posameznika. Ustvarjalen posameznik uživa v reševanju nastalih problemov, 

saj mu le-ti pomenijo velik izziv, je radoveden, ves čas postavlja vprašanja. Je odprtega duha 

in mišljenja, zanj pa je značilen tudi perfekcionizem, saj je nenehno nezadovoljen s svojimi 

rezultati, posledica tega pa je nenehno tvorjenje novih idej za izboljšanje obstoječega stanja 

(Srića 1999).  

Tudi Jurman (2004) pravi, da se v ustvarjalnem človeku nenehno poraja želja po 

spremembah, izboljšavah in iskanju čim bolj učinkovitih rešitev danega problema. Ko 

ustvarjalec ugotovi, da mu njegovi pristopi in način razmišljanja ne omogočajo proste poti do 

najbolj učinkovite in uspešne rešitve, je pripravljen obstoječe vzorce razmišljanja zamenjati 

za bolj produktivne, ki ga bodo pripeljale do odkrivanja drugih poti. Z divergentnim 

razmišljanjem išče nove, drugačne rešitve problemov. Za vsakega ustvarjalnega človeka je 

značilen proces ustvarjalnega razmišljanja, ki se posledično lahko izrazi tudi kot rešitev 

obravnavanega problema, kar lahko poimenujemo ustvarjalnost na ravni produkta. 

Pri reševanju problema pa pride na površje intuitivnost. Intuicija temelji na občutkih, ki 

prihajajo iz notranjega ustvarjalnega bistva, in je postala sinonim za najvišjo obliko 

inteligence. Goleman (2001) definira intuicijo kot skrito inteligenco, ki omogoča sposobnost 

hitrega presojanja, ki najbolje deluje takrat, ko lahko notranji občutek uporabljamo v povezavi 

z drugimi podatki. V primeru, ko se znajdemo pred trenutkom odločitve, možgani samodejno 

uporabijo vsa zabeležena pravila in ponudijo najmodrejšo rešitev.  

Za inovacijsko kompetentne posameznike je značilno prevladovanje notranje motivacije nad 

zunanjo, nefinančne nagrade so učinkovitejše od denarnih (Ilič 2002). 

Raziskava (Jewler in Drewniany 2005) kaže, da so inovativni ljudje: 

– samozavestni, 

– samozadostni, vztrajni in samodisciplinirani, 
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– neodvisni, 

– z visoko stopnjo tolerance do dvoumnosti, 

– velikokrat tvegajo, 

– ne ozirajo se na standarde in mnenja, 

– so skeptiki in radovedneži. 

Clow in Baack (2009) sta mnenja, da so visoko kreativni posamezniki: 

– pripravljeni tvegati,  

– visoko prilagodljivi, 

– pripravljeni preusmeriti svoje mišljenje iz splošno ustaljenega toka misli. 

Takšni ljudje so motivirani, znajo opazovati okolico in zaznati probleme v njej, so radovedni, 

izvirni, neodvisni, samozavestni z veliko domišljije in intuicije, znajo hitro reagirati in se 

prilagoditi novim situacijam, znajo prevzeti odgovornost za svoje odločitve in hkrati prevzeti 

tveganje neuspeha, vendar so po drugi strani tudi podjetni in pripravljeni na skupinsko delo. 

Nasprotno pa so nekreativni posamezniki togi in prepričani, da je treba vedno delovati 

pravilno, racionalno in logično. Slednji niso pripravljeni na tveganje in spremembe, na 

podlagi svojih izkušenj se trdno oklepajo tistega, kar vedo, da je prav. Na osnovi zapisanega 

lahko povzamemo, da je inovacijsko kompetenten tisti posameznik, katerega inovacijske 

kompetence sestavljajo znanja in osebnostne lastnosti, povezane z ustvarjalno-inovacijskim 

procesom in ki hkrati svojo ustvarjalnost izrablja v inovativne namene.  

Pod znanja, povezana z ustvarjalno-inovacijskim procesom, lahko torej vključujemo znanja o 

ustvarjalno-inovacijskem procesu, znanja o ustvarjanju idej, o vrednotenju in izbiri 

najprimernejše ideje, znanja o razvoju ideje do prototipa, o zaščiti patenta, o trženju in 

prodaji, znanja o projektnem delu, financah in podjetništvu. 

V okvir osebnostnih lastnosti, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom, lahko med 

lastnosti inovacijsko kompetentnega posameznika vključujemo naslednje med seboj povezane 

lastnosti. 

– Sposobnost opazovanja in zaznavanja problemov in novih priložnosti: posameznik s 

pozornim, budnim opazovanjem okolja zazna določeno potrebo organizacije, nove 

trende, sodelavce; je vedno pozoren, vidi širše, zato lahko opazi stvari, ki jih drugi ne 

vidijo.  

– Ustvarjalnost: posameznik ima zanimanje, željo odkrivati nove in drugačne priložnosti; 

ima razvito domišljijo, katero na izviren način uporabi pri generiranju idej; uporablja 

divergentni in lateralni način razmišljanja.  

– Radovednost: posameznik je zvedav, želi raziskovati, samoiniciativno postavlja vprašanja 

in kaže zanimanje za nova znanja, želi osebnostno rasti, se razvijati in razmišljati. 



 

29 

 

– Samozavest: posameznik je sproščen in spontan, ima močno zaupanje vase, je prepričan, 

da zmore doseči svoje cilje.  

– Samostojnost mišljenja: posameznik razmišlja in presoja samostojno, kritično in 

neodvisno.  

– Hitrost: posameznik samodejno uporabi intuicijo oz. notranji občutek, ki omogoča 

sposobnost hitrega odločanja v povezavi z drugimi podatki. Možgani samodejno 

uporabijo vsa zabeležena pravila in ponudijo najmodrejšo rešitev. 

– Prilagodljivost: posameznik se je sposoben prilagoditi spremembam, lahko deluje v 

različnih okoljih z različnimi ljudmi, je odprt do novih idej in strpen, toleranten do 

drugače mislečih, je miselno prožen. 

– Vztrajnost: posameznik si vneto prizadeva doseči zadane cilje.  

– Odgovornost: posameznik je sposoben opravljati svoje delo odgovorno, prizadeva si 

zadovoljevati norme in izpolnjevati zahteve in dolžnosti, je zmožen enakopravno in 

odgovorno odločati.  

– Sprejemanje in obvladovanje tveganj: posameznik je pogumen, rad eksperimentira, 

pripravljen je tvegati in se pri tem zaveda možnosti neuspeha in negativnih odzivov, 

obvladuje strah pred negotovostjo. 

– Podjetnost: posameznik se uspešno loteva različnih nalog, izzivov in poslovnih 

priložnosti, obvlada preobrazbo invencije v inovacijo z ustvarjeno dodano vrednostjo. 

– Sposobnost timskega dela: posameznik je zmožen, zna in je pripravljen delovati in 

sodelovati v timu, je pripravljen za delitev znanj in informacij, pozna naravne in 

funkcionalne vloge v timu, razlike med delovno skupino in timom, faze razvoja tima, deli 

usode timov v dobrem in slabem in aktivno prispeva k sooblikovanju pravil in norm 

vedenja ter vrednot tima, svoje interese podreja ciljem tima.  

– Motiviranost: posameznik je prostovoljno zavzet za opravljanje določenih aktivnosti, pri 

čemer uporabi svoje znanje, sposobnosti, veščine, izkušnje in ustvarjalnost za izvedbo 

določene naloge. 

– Navdušenje: posameznik kaže veliko veselje, voljo in pripravljenost za kako dejavnost, 

za učenje in za napredne ideje.  

 

V okvir znanj in osebnostnih lastnosti, s katerimi mora razpolagati inovacijsko kompetentna 

oseba, lahko uvrščamo tudi druga znanja in lastnosti, povezane z ustvarjalno-inovacijskim 

procesom. Na osnovi pregleda relevantne literature smo za našo raziskavo v okvir 

inovacijskih kompetenc zajeli predvsem zgoraj navedena znanja in osebnostne lastnosti.  
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5 VPLIVNI DEJAVNIKI NA RAZVOJ INOVACIJSKIH KOMPETENC PRI 

MLADOSTNIKIH 

Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje na prehodu med otroštvom in odraslostjo. 

Posameznika v mladostništvu pripravimo na konec otroštva in hkrati uvedemo v svet 

odraslosti. Mladostniki se vsak na svoj način spopadajo z novo perspektivo na okolje, z 

novimi informacijami. Do prehoda v odraslo dobo naj bi oblikovali osebnostno identiteto, se 

opredelili za poklicno pot in vzpostavili neodvisnost od staršev. Je obdobje, ki je po mnenju 

psihologov verjetno najtežja faza človekovega razvoja. 

Mladost kot starostna stopnja je mejnik, v katerem mladi vstopajo v produkcijsko-

reprodukcijski-porabniški cikel kot odrasli. Prav zato so mladi zelo pomembni za prihodnost 

podjetij in razvoj njihovih izdelkov.  

Za potrebe tega dela bomo uporabili izsledke sodobne razvojne psihologije, ki podrobno 

opisuje, razlaga in napoveduje človekov psihični razvoj v posameznih obdobjih (Zupančič 

2004a). 

S terminom mladostništvo oziroma adolescenca razvojna psihologija označuje razvojno 

obdobje med približno 11. oz. 12. in 22. oz. 24. letom starosti (Zupančič 2004b). 

Mladostništvo zaradi svoje obsežnosti in specifičnosti delimo na: 

– zgodnje mladostništvo (do 14. oz. 15. leta starosti; osnovnošolci), 

– srednje mladostništvo (do 17. oz. 18. leta starosti; dijaki), 

– pozno mladostništvo (do 22. oz. 24. leta starosti; študentje). 

Zupančič in Svetina (2004) ugotavljata, da se v razvojnem obdobju mladostništva razvoj kaže 

v logičnem mišljenju, kapaciteti obravnave informacij ter v razumevanju okolja, saj prihaja do 

količinskih in kakovostnih sprememb v mišljenju.  

Količinske spremembe v mišljenju se kažejo v mladostnikovi naraščajoči hitrosti in moči 

mišljenja ter kompetentnosti pri reševanju intelektualnih problemov, kakovostne spremembe 

pa se izražajo v spremenjenem načinu mišljenja. 

Pri mladostnikih je izrazita tudi sprememba na področju komuniciranja. V tem obdobju pride 

do dejavnejšega komuniciranja tako z vrstniki, starši in učitelji kot tudi s širšim socialnim 

okoljem (Zupančič in Svetina 2004). S socialnimi stiki mladostniki pridobivajo nova 

spoznanja in prepričanja, vrednote in spretnosti, preizkušajo različne vloge, opredeljujejo 

svoje življenjske cilje, in tako oblikujejo svojo identiteto. 

Kako se pri mladih razvija kognicija oziroma kdaj in kako se pojavi zavedanje? Kognitivni 

razvoj mladostnikov je področje odraščanja, ki je najmanj vidno za opazovalce. Čeprav ni 
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zunanjih oziroma vidnih znakov kot pri fizičnem razvoju, si spremembe kar sledijo. 

Spremembe v intelektualnih funkcijah vplivajo na širok spekter vedenj. Pri mladih se razvija 

sposobnost časovne perspektive, ki vključuje prihodnost, napredujejo v zrelosti v razmerjih, 

prispevajo k razvoju komunikacijskih znanj in omogočajo mladim prevzem odraslih vlog v 

družbi. Začetnik raziskav na tem področju je bil Piaget v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Bil 

je prvi, ki je poudaril kvalitativno spremembo v mentalnih zmožnostih v času pubertete in 

ugotavljal, da je to točka razvoja, kjer formalno operacionalno mišljenje postane možno.  

Piaget (2010) loči konkretne in formalne operacije. V fazi konkretnih operacij, običajno med 

sedmim in enajstim letom, je otrokovo mišljenje relacionalno. Otrok začne počasi razumeti 

pojme razredov, razmerij in kvantitete. Ohranitev in zaporedno urejanje postaneta možna in s 

tem formuliranje hipotez in razlag o konkretnih dogodkih. Te kognitivne operacije otrok vidi 

kot mentalna orodja, saj je v tej fazi nesposoben jasno ločiti med tistim, kar je zaznavno dano 

in kar je mentalno ustvarjeno. Ko otrok formulira neko hipotezo, ta izvira iz podatkov in ne iz 

njega. Če so mu predstavljeni nasprotni podatki, ne spremeni hipoteze, pač pa raje spremeni 

podatke ali jih racionalizira. S pojavom formalnih operacij, običajno med enajstim in 

petnajstim letom, pridobi adolescent številne pomembne sposobnosti. Najpomembnejša med 

njimi je verjetno sposobnost ustvariti trditve oz. teoreme, nasprotne od dejstev. Ta sprememba 

je opisana kot premik v mišljenju adolescenta od realno k možno in omogoča hipotetično 

deduktivni pristop k reševanju problemov in razumevanje logike teoremov. Prav tako 

omogoča razmišljanje o miselnih konstrukcijah kot objektih, s katerimi lahko manipuliramo, 

in razumevanje pomena verjetnosti in prepričanj (Coleman in Hendry 2011).  

V zadnjih desetletjih so teorije Piageta precej kritizirali in posledica tega je obrat k teorijam z 

bolj kontekstualnim pristopom ali k takim, ki so se osredotočile na komponente 

informacijskega procesa v adolescenci. Razni avtorji so ugotovili, da se hitrost 

informacijskega procesa v adolescenci poveča. Prav tako se veča sposobnost misliti o lastnih 

miselnih procesih, kar vodi k večjemu samozavedanju (Coleman in Hendry 2011). 

Marjanovič Umek (2005) kritizira Piageta in trdi, da biologistične oz. nativistične teorije, 

kamor sodi tudi Piagetova spoznavna teorija, ne upoštevajo pomembnih dejavnikov, kot so 

velike individualne razlike med otroki, različni dejavniki okolja in kontekst, v katerem se 

otrok razvija in uči.  

V zgodnjih najstniških letih se zgodi velik premik proti bolj abstraktnemu mišljenju in to je 

treba pri delu z mladimi upoštevati. Naraščajoča sposobnost za logično in znanstveno 

razmišljanje vpliva na otrokova znanja, komuniciranje in odločanje. Zaradi tega je pomembno 

vedeti, kakšen je šolski kurikulum in kakšen vpliv ima na način razmišljanja. Ali spodbuja 

formalno operacionalno razmišljanje ali zavira njegov razvoj? Posamezne avtorje to precej 

skrbi, kajti menijo, da šola preveč poudarja izpitne rezultate in zatira domišljijo in kreativno 
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razmišljanje. Mladi so včasih videti usmerjeni le vase, vendar je egocentrizem normalen 

element kognitivnega razvoja adolescenta. Odraslim to védenje pomaga, da lahko pogledajo 

na obnašanje adolescenta z drugačne perspektive. Razumevanje načina razmišljanja v času 

adolescence pomaga odraslim pri ravnanju z otroki. Pomembno je upoštevati omejitve v 

razmišljanju pri mlajših adolescentih in kako se sposobnost razmišljanja z leti razvija 

(Coleman in Hendry 2011).  

5.1 Mladostništvo 

V Sloveniji skupina mladih, starih od 15 do 24 let, obsega 237.854 mladih (podatek 1. 1. 

2010), kar pomeni 11,62 % slovenske populacije (SURS, 2010). V to starostno opredelitev, 

sicer v širšem smislu sodi tako imenovana generacija Y, to so rojeni med letoma 1981 in 

2001.  

»Generacija Y že od otroštva doživlja pravo eksplozijo informacij in slikovnih, zvočnih ter 

čustvenih dražljajev. V zibelko so ji bile položene informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

odraščanje z internetom je njena ključna značilnost. Njihov dan zajema računalniške igre, 

mobilne telefone, elektronsko pošto, spletne forume, bloge in klepetalnice, šolsko nasilje, 

elektronsko glasbo, plesne droge, istospolne zveze, spolne bolezni, ločitve. Zaradi neomejene 

dostopnosti do informacij in možnosti, ki jih ima na voljo, velja za najbolj izobraženo 

generacijo vseh časov. Velika večina uspešno konča srednješolske programe in univerzitetne 

programe.« (Zorko 2010)  

Ta generacija živi zelo razgibano družabno življenje, dnevno komunicira preko spleta in 

mobilnih komunikacij s pripadniki vseh celin, ras in ver, posledično je bolj strpna kot 

katerakoli generacija doslej. Sodobna tehnologija jim je dala veliko širino in zaradi tega so 

velikokrat prilagodljivejši od starejših generacij.  

Generaciji Y Kotler in Armstrong (2009) pripisujeta naslednje lastnosti: optimizem in velika 

pričakovanja glede prihodnosti, obsedenost z uspehom, tehnološke spretnosti, večja 

dojemljivost za rasne in etične razlike, medijska spretnost, natlačen urnik, povečan stres, 

večja zmožnost za več opravil hkrati, povečan občutek za družbo in timsko delo, želja po 

zaslužku, poudarek na takojšnji zadovoljitvi in nezaupljivost do oglaševanja. 

Tisti, ki delajo z mladimi, imajo veliko izzivov, kako razumeti mlade in njihove trende. 

Glavni trije izzivi so (Saxton 2005): 

– razumeti mlade kot celoto, 

– biti vedno na tekočem in 

– izkoristiti dane informacije. 
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Mladost ima torej status prehodnega obdobja v življenjskem ciklu posameznika, ki se odraža 

na vseh področjih življenja. Mladostniki se soočijo s telesnimi in psihičnimi spremembami in 

si na osnovi opazovanja, poslušanja, spraševanja, ponavljanja, izkušenj in izobraževanja 

izoblikujejo svojo osebnost, ustvarijo svoja moralna načela, stališča in vrednote, definirajo 

socialne in spolne vloge, poklicne statuse, pojavijo se novi interesi v zvezi z novimi 

življenjskimi situacijami, nekateri interesi pa postanejo zrelejši, realnejši. Prav zaradi tega 

imajo starši, učitelji, vrstniki in mediji zelo velik vpliv na mlade. Čeprav želijo biti samosvoji 

in pod nikogaršnjim vplivom, vsi ti dejavniki vplivajo na njihov vsakdan, na dojemanje sveta 

okoli sebe, na oblikovanje vrednot in navsezadnje na razvoj inovacijskih kompetenc. V 

magistrskem delu se bomo osredotočili na dijake in študente med 15. in 24. letom starosti, 

rojene med letoma 1988 in 1997. 

5.2 Dejavniki vpliva na razvoj inovacijskih kompetenc  

Okolje daje mladostnikom svojevrstna obeležja. Žlebnik (1969) v svojem delu ugotavlja, da 

velja adolescenca za eno najsrečnejših obdobij človekovega življenja. Srečna ali nesrečna 

mladost pa izvira iz celotnega kompleksa odnosov, nanjo vplivajo tako okolje odraščanja kot 

tudi družina in pripadnost staršem, šola, mediji ter družabno življenje, ki ga ima mladostnik v 

svojem prostem času, ko se druži s prijatelji. 

Druženje, mreženje in ustvarjanje so vsekakor vodilne spremembe v družbi. Ljudje niso več 

predani zaprtim družbam, kot so družina, sorodniki in ozek krog prijateljev, ampak se podajo 

v iskanje novih povezav in skupin ne glede na raso, starost, okolje in vero. Moderno življenje 

se je prevesilo v ustvarjalno, delovno in zabavno življenje. Nekoč je med ljudmi vladalo 

prepričanje, da si je treba najti podjetje oziroma delovno mesto, kjer bodo zaposleni vse do 

upokojitve, ter si v okviru podjetja in okolja poiskali identiteto, ki bo podrejena skupini. 

Danes je pomembno ustvariti si lastno identiteto. Ustvarjanje in spreminjanje samega sebe na 

način, ki pokaže našo lastno ustvarjalnost, je obenem tudi ključna lastnost posameznikovega 

ustvarjalnega etosa (Florida 2005). 

Starši, vrstniki, mediji, šola ter kasneje podjetje ali ustanova so glavni dejavniki, ki oblikujejo 

posameznikov ustvarjalni potencial, ki je dediščina njegove narave.  

5.2.1 Družina – starši 

Pogosto je družina obravnavana kot temelj družbe, kot osnovna enota družbene organizacije, 

brez katere si je težko predstavljati delovanje človeške družbe. Tako pri posamezniku kot 

celotni družbi velja za nekaj dobrega. Življenje vsake družine uravnavajo vrednote, značilne 

za določen prostor in kulturo. Kako te vrednote in zunanje dejavnike posameznik sprejema, 
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jih odklanja, se z njimi bogati in dopolnjuje, ali pa se jim izpostavlja sebi v škodo in se jim 

morda tudi pusti premagati, je odvisno od vsega, kar je doživljal v družini. 

Družina je prva skupnost različnih posameznikov in v njej posamezniki kot otroci pridobijo 

najpomembnejše izkušnje. Družina je pomembna, ker deluje perspektivno in ker predstavlja 

nek družbeni napotek, ki vpliva na moralno ideološke predstave in socialno politično 

delovanje (Rener idr. 2006).  

V družini vsi vplivajo na vsakogar in vsakdo na vse. Družinski vpliv je prvoten in 

najmočnejši pri razvoju in usmerjanju otrokovih značilnosti. Posamezni vplivi družine na 

otrokov razvoj se prepletajo in dopolnjujejo, nekateri pridejo bolj do izraza v zgodnjem 

razvojnem obdobju, drugi v mladosti. Razumljivo je, da mladostnik na neki način odseva 

miselnost, ki prevladuje v družini. Čim boljši so odnosi v družini, tem več je v mladostniku 

prilagoditvenih sposobnosti, manj so občutljivi, nervozni, razdražljivi in zahtevni. Dober 

družinski odnos se odseva v prijaznosti, zadovoljstvu, samozavesti, pogumu in čustveni 

stabilnosti mladostnika in hkrati zagotavlja ustrezno izhodišče za razvoj, ki poteka zunaj 

družinskih meja (Žlebnik 1969).  

Talcott Parsons (1999) pravi, da družina ohranja dve osnovni funkciji, to sta primarna 

socializacija otrok in stabilizacija odraslih oseb v družbeni populaciji. Primarna socializacija 

vključuje dva temeljna procesa: ponotranjenje družbene kulture in strukturiranje osebnosti. Če 

kulture ne bi ponotranjili kot del osebnostne strukture, bi družba prenehala obstajati. Otrokova 

osebnost se zgradi glede na osrednje vrednote kulture do točke, ko te postanejo njegov del. 

Ko je ustvarjena, mora osebnost ostati stabilna, kar je druga osnovna funkcija družine. 

Skozi proces primarne socializacije otroci osvojijo osnove za razvoj večine ključnih 

kompetenc. Naučijo se komunicirati v maternem jeziku, spoznavajo kulturo, v kateri živijo, 

preko igre se naučijo sodelovanja z drugimi, vse pogosteje se že v otroških letih seznanijo tudi 

z mediji, televizijo. Fenwick in Smith (1993) sta zapisala, da je družina dinamičen sistem, v 

katerem je vsak odnos drugačen, saj je tudi vsaka osebnost drugačna. Vsaka družina živi po 

svojih pravilih v skladu z osebnostmi, ki jo sestavljajo. Vzgoja otrok in mladostnikov se 

prične s posnemanjem staršev, ki s svojim zgledom dajejo osnovo za izražanje čustev in 

vedenja. S tem se otrok nauči odnosa do sebe in svojega okolja in pridobi prvo predstavo o 

vrednotah. Vrednote so pomemben sestavni del kompetenc posameznikov. So vodila za naša 

dejanja, naše obnašanje. Ker se vedemo v skladu s tistim, kar nam ta pojem pomeni, imajo 

motivacijsko moč. Vrednote vplivajo na naš odnos do sveta in na naše vedenje. V podjetjih se 

izražajo kot želeno vedenje zaposlenih in s tem vplivajo na podjetniško kulturo in tudi na 

poslovne rezultate (Majcen 2009). 



 

35 

 

Ker se otroci nenehno učijo z opazovanjem svojih staršev in posnemanjem njihovega vedenja, 

sta spoštljiv odnos in jasna komunikacija izredno pomembna. Vsakemu članu v družini dajeta 

občutek varnosti in sprejetosti, omogočata lažje premagovanje vsakodnevnih ovir in dajejo 

osnovo za razvoj socialnih in komunikacijskih kompetenc. 

Rezultati empiričnih raziskav o razmerjih med otroki in starši kažejo, da ima večina 

mladostnikov dobre odnose s starši, da jim zaupajo in jih občudujejo. Glavne ugotovitve so 

naslednje (Rener idr. 2006): 

– prihaja do premika od modela etične in vzgojne družine k modelu čustvene in podporne 

družine; 

– spreminjajo se modeli medsebojne komunikacije; starši in otroci so nenehno v procesu 

definiranja in redefiniranja lastnih družinskih vlog; za tako družino je značilna visoka 

stopnja tolerance in dopuščanja osebne avtonomije; 

– v življenju mladih se povečuje pomen staršev, predvsem matere, na čustveni in 

instrumentalni ravni. 

Sodeč po empiričnih raziskavah družinsko življenje (p)ostaja eden najpomembnejših 

segmentov v življenju ljudi, kar velja za 96 odstotkov populacije v vseh državah članicah 

Evropske unije (Švab 2002). Podatki raziskav, opravljenih v Sloveniji, kažejo, da je družinska 

(ne)podpora odločilen dejavnik tveganja in ranljivosti mladih, medtem ko drugi avtorji 

menijo, da socialne in čustvene vezi kljub podaljšani ekonomski odvisnosti slabijo, krepi pa 

se vpliv vrstnikov in množičnih medijev (Ule idr. 2000).  

Razvoj kompetenc se torej začne že v obdobju primarne socializacije, ko se otroci naučijo 

nujno potrebnih osnov, na katerih kasneje temeljijo vsi nadaljnji procesi socializacije.  

5.2.2 Šola – učitelj 

Šola je poglaviten dejavnik, ki vpliva na oblikovanje posameznikovega ustvarjalnega 

potenciala. Šolo posameznik obiskuje od 6. do 24. leta, lahko tudi dlje. Kasnejše izkušnje le 

še izpopolnjujejo in dopolnjujejo to, kar se je zasejalo in obrodilo v otroštvu in mladosti 

(Likar 2002). 

Izobraževanje je žarišče razvoja posameznika in družbe. Posameznikovo izobraževanje je 

pomembno za razvoj vseh že prirojenih sposobnosti in spodbujanje ustvarjalnosti. 

Izobraževanje se mora nenehno prilagajati spremembam družbe. Formalno izobraževanje 

poteka v šolah in na univerzah – pravimo jim vzgojno-izobraževalne organizacije. Pri tem 

izobraževanje pomeni pridobivanje novega znanja in informacij, vzgoja pa razvijanje značaja. 

Oboje skupaj pa tvori učenje v najširšem pomenu besede. 
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Otroci so polni ustvarjalnosti. Razlogov za to je več; od radovednosti, ki jih vleče k stvarem, 

katerih še ne poznajo, do pomanjkanja slabih izkušenj, zaradi česar niso obremenjeni s 

strahom pred novimi stvarmi. Otrok se bo velikokrat lotil različnih stvari na ustvarjalne in 

nove načine preprosto zato, ker še ne pozna pravega načina, prave rešitve. Ko bo enkrat 

odrasel in bo vedel in znal več, se bo naučil stvari reševati na pravi način, ki bo morda najbolj 

učinkovit in najhitrejši, verjetno pa tudi manj ustvarjalen (Musek Lešnik 2011). 

Šola z vkalupljanjem učencev v enotne miselne modele, načine razmišljanja in reševanja 

stvari zavira ustvarjalnost učencev. Zato se v sodobnem času šole trudijo poiskati ravnovesje, 

kako učencem razviti ustrezno znanje in kompetence, obenem pa spodbujati njihovo 

ustvarjalnost (Musek Lešnik 2011). 

Glavni dejavniki šole so njeno okolje, opremljenost, velikost razredov, najvažnejši pa je 

učitelj. Vloga učitelja je vedno bolj zahtevna, učencu ni več samo posredovalec znanja, mu je 

svetovalec, kako naj z znanjem ravna, je spodbujevalec učenčevih izvornih znanj, predvsem 

pa naj bi na učenca vplival z lastnim dobrim zgledom (Likar 2002).  

Študija dr. Marjance Pergar Kuščar (1994) je izmerila ustvarjalnost otrok več osnovnih šol v 

Sloveniji ob vstopu v šolo in tik pred koncem šolskega leta in ugotovila napredek ali 

nazadovanje. Primerjala ga je z ustvarjalnostjo učiteljev in ugotovila, da se ustvarjalnost otrok 

pri ustvarjalnih učiteljih dvigne, medtem ko se ustvarjalnost otrok pri neustvarjalnih učiteljih 

zniža. 

Če želijo učitelji ustvarjalno izobraževati, morajo najprej znati prepoznati ustvarjalnost in 

vedeti, kako vplivati nanjo. Novi, ustvarjalni, inovativni učitelj učence spodbuja k 

ustvarjalnosti in k razvoju njihovih inovacijskih kompetenc. Šola, kjer se lotijo neprisilnega 

vodenja, in katere cilj je, da vsi učenci opravijo nekaj kakovostnega dela, se imenuje Dobra 

šola. Učitelj v takšni šoli je strokovnjak, saj od svojih učencev zahteva, da se učijo le koristne 

in uporabne stvari (Glasser 1998).  

Ustvarjalni učitelj preseneča učence z manj običajnimi in neobičajnimi vprašanji, na katere 

pričakuje neobičajne, izvirne odgovore. Ustvarjalen učitelj spodbuja fantazijo učencev s 

fantazijskimi nalogami, pri katerih si učenci prosto izmišljajo rešitve. Ustvarjalnost učencev 

temelji tudi na njihovi notranji motivaciji in ustvarjalni klimi v razredu. Ustvarjalen učitelj 

skuša navdušiti učence za nove vidike, za igro idej, ki naj postane učenčev prevladujoči stil 

mišljenja. Na notranjo motivacijo pomembno vplivajo zavzeta predavanja in osebni zgled 

učitelja in drugih vzornikov. Najpomembnejša je ustvarjalna razredna klima, kjer obstaja 

trden in prijateljski odnos med učiteljem in učenci. Učenci morajo čutiti, da lahko dajejo 

neobičajna vprašanja, da v razredu ni tabujev. Zaupanje je osnovni pogoj. Ustvarjalen učitelj 

uporablja tehnike ustvarjalnega mišljenja in ustvarjalne naloge, katere prilagaja predmetu, 
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razmeram, osebnosti in materialnim možnostim učencev in razreda. Pomembna skupina 

ustvarjalnih nalog so naloge, naloge predvidevanja in naloge dokončanja, saj so uporabne pri 

vseh šolskih predmetih (Likar 2002). 

Tradicionalna šola se je izmed vseh učenčevih sposobnosti osredotočila na inteligentnost, 

katera naj bi bila pogoj za uspeh. Vendar je na področju inteligentnosti znanost spoznala, da 

sta uspešnost in učinkovitost ljudi odvisna od različnih sposobnosti, med katerimi je 

inteligentnost le ena od enakovrednih. Vsaj tako pomemben dejavnik za prihodnjo uspešnost 

današnjih otrok sta ustvarjalnost in inovativnost. 

Uspešna šola je torej tista, ki preko ustvarjalnih učiteljev učencem razvija sposobnosti in 

znanja – kompetence in s tem izboljša pogoje za njihovo uspešno in zadovoljno življenje v 

tem svetu. Čeprav je spodbujanje ustvarjalnosti močno odvisno od okoliščin in posameznika, 

je za učitelja priporočljivo, da izhaja iz predpostavke, da so vsi njegovi učenci potencialno 

ustvarjalni. Poiskati mora le pristop, ki bo izzval ustvarjalnost pri učencih, jo spodbujal in 

usmerjal. 

5.2.3 Vrstniki 

Prosti čas obravnavamo kot čas, ko se ukvarjamo s prostočasnimi aktivnostmi, ki nudijo 

sprostitev in počitek, razvedrilo, zabavo in raznolikost, socialno in osebno izpolnitev. Pri tem 

gre za uporabo prostega časa, ne za čas sam (Boškić 2005). 

Prosti čas ima pri odraščanju mladostnikov pomembno vlogo. Mladostniki ga opredeljujejo 

kot čas, ki ga preživijo v družbi vrstnikov, saj se v tem obdobju poveča potreba po enako 

mislečih vrstnikih in po prijateljih. Potreba po preživljanju svojega prostega časa v družbi 

vrstnikov je tesno povezana z osamosvajanjem in odraščanjem. Z vrstniki se mladostnik 

primerja, tekmuje, posnema in na neki način oblikuje lastno identiteto. Mladostnik se od 

vrstnikov uči moralnih vrednot, med njimi izraža svoje veščine in znanja, počuti se neodvisno 

in samostojno ter sklepa prijateljstva, ta pa temeljijo na vzajemnem zaupanju, dajanju in 

sprejemanju, spoštovanju. 

Vrstniki imajo za njihovo osebnostno rast, kamor sodi tudi oblikovanje osebnostnih 

značilnosti, ogromen pomen. Harris (2009) ugotavlja, da osebnost, ki jo v obdobju 

adolescence pridobimo s prevzemanjem vedenjskih vzorcev svojih vrstnikov, ohranimo celo 

življenje. 

Tudi Ule in Kline (1996) poudarjata, da je socialna vključenost mladostnikov, ki prehajajo iz 

obdobja otroštva v obdobje odraslosti, izrednega pomena. Mladi potrebujejo sprostitev, 
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regeneracijo, kompenzacijo in vzdrževanje socialnih mrež. Le tako si lahko izoblikujejo svojo 

osebnost.  

5.2.4 Mediji 

Živimo v času množičnih medijev. Nemogoče je zanikati, da velik del našega življenja 

preživimo v interakciji z množičnimi mediji. Naš vsakdanjik je zasičen, tudi na nezavedni 

ravni, s prisotnostjo in vplivom teh gigantov, saj nas ob vsaki uri lahko informirajo, zabavajo, 

navdušujejo, dolgočasijo, čustveno pritegnejo, izzivajo, žalijo … Mediji (so)oblikujejo naš 

pogled na svet, naš življenjski slog, vplivajo na razvoj znanja, veščin in osebnostnih lastnosti.  

Množični mediji so se začeli razvijati na začetku prejšnjega stoletja. Običajno zajemajo 

televizijo, radio, knjige, revije, časopise in spletni medij internet. S sredstvi množičnega 

sporočanja pošiljajo sporočila javno, posredno in enostransko velikemu, razpršenemu, 

raznovrstnemu in anonimnemu občinstvu. Zaradi svojega širokega obsega imajo moč in vpliv 

na vso družbo in jo s tem tudi oblikujejo. Njihov vpliv sega na področja oblikovanja naših 

potrošniških usmeritev, oblikujejo pa tudi naše osebne vrednote in stališča. V sodobnih 

družbah so ena osrednjih institucij. Pred televizorje lahko ob določenih urah prikujejo na 

milijone ljudi, radijski signali lahko dosežejo široke množice poslušalcev, tisk pa je med 

vsemi oblikami množičnega sporočanja najstarejši in najbolj razširjen množični medij.  

Področje medijev je eno najbolj turbulentnih in hitro rastočih globalnih dejavnosti. Osupljiv 

razvoj informacijske tehnologije vpliva na vsebino sporočil okoli nas. Na izbiro ljudi vplivajo 

doživljanje časa, želje in tudi čustva. Meje med vsem tem pa so vse bolj zabrisane, kakor tudi 

ni več jasnih ločnic med mediji, ker postaja svet en sam medij. Mediji se stapljajo med seboj, 

spreminjajo svojo naravo in se prilagajajo, prihodnost je digitalna (Fornazarič 2005). 

Mediji kreirajo realnost, medtem ko novi mediji omogočajo kreiranje lastne realnosti. Novi 

mediji omogočajo povsem nove izkušnje, ki jih klasični tiskani ali elektronski mediji ne 

omogočajo. Omogočajo individualiziran pristop in se lahko prilagodijo potrebam in željam 

vsakega posameznika. Porabnik je vedno težje ulovljiv. Razpršen je ne veliko več 

televizijskih kanalov kot pred leti, izbira med večjo vrsto tiskanih medijev, informacije čakajo 

nanj na vsakem vogalu, zato si je izostril selektivno pozornost in do njega pridejo le tista 

sporočila, ki so s pravo vsebino ob pravem času na pravem mestu (Zupančič 2005). 

Pomen medijev pa je še posebej močan v življenjih mladostnikov, pri katerih je značilna 

inovativna uporaba medijev, ki kot taka narekuje tudi uporabo medijev v prihodnosti. Zato s 

preučevanjem medijskih navad, ki so za mlade značilne danes, dobimo vpogled v oblike 

medijske uporabe in produkcije v prihodnosti (Dolničar in Nadoh 2004).  
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Današnjo mladino opisujejo kot skupino, ki zelo rada sprejema nove medije in se z njimi tudi 

pooseblja. Prav zaradi tega je uporaba novih medijev za to ciljno skupino tako primerna, ker 

jih takoj sprejmejo za svoje (Geraci in Nagy 2005). Mladostniki so postali množični porabniki 

medijskih produktov – filmov, televizijskih programov, računalniških igric, zgoščenk, e-

časopisov, interneta … (Palladino 1996).  

Arnett (2007) meni, da mladi uporabljajo medije za zabavo, oblikovanje identitete, 

stimulacijo, posnemanje in kot identifikacijo z mladinsko kulturo. Roe (1983) je dodal 

medijskim funkcijam še »ubijanje časa«, ustvarjanje atmosfere in nadzor razpoloženja.  

Mediji so nedvomno najpomembnejši element prostega časa mladih in poleg družine, 

vrstnikov in šole najmočnejši socializacijski dejavnik. Vplivajo na vsa področja družbe. 

Diktirajo življenjske sloge in navade, določajo, kako govoriti, kako misliti in delovati, s 

svojimi stereotipi in klišeji opredeljujejo stališča mladih, vplivajo na oblikovanje vrednot že s 

samo strukturo programa, sporočenimi vsebinami ali pa z načinom prikazovanja realnosti 

(Krempl 2003). 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali značilnosti posameznih medijev in moč 

njihovega vpliva na mladostnike. 

Televizija 

Televizija je množični medij največjega dosega. Televizijski ekran je zdaj že eden od 

običajnih kosov pohištva v skoraj vsakem gospodinjstvu, torej so ji otroci izpostavljeni že od 

začetka svojega življenja.  

Vpliv televizije na otroke in mladostnike je pomembno povezan z dejavnikom količine 

gledanja televizije. Erjavec in Volčič sta v svoji raziskavi Otroci in mediji (1999a) ugotovili, 

da mlajši mladostniki bolj pogosto gledajo televizijo kot starejši. Dolničar in Nadoh (2004) 

sta raziskovali še bolj podrobno in prišli do zaključka, da na dolžino gledanja televizije vpliva 

tudi spol – fantje gledajo televizijo več kot dekleta. Povezanost se kaže tudi z učnim uspehom 

– pri učencih, ki imajo slabši učni uspeh, se je pokazalo, da več časa namenijo gledanju 

televizije. Tudi Krosnick in sodelavci (2003) so v svoji raziskavi o pogostem gledanju 

televizije ugotovili, da so adolescenti, ki imajo nizek šolski uspeh, bolj nagnjeni h gledanju 

televizije. Menijo, da je eden od pomembnih dejavnikov gledanja televizije časovna 

razpoložljivost.  

Mladi obravnavajo televizijo kot medij, preko katerega izvejo osnovne dnevne novice, 

podatke o vremenu in spremljajo prenose športnih dogodkov. Služi jim kot beg iz realnosti 

(Geraci in Nagy 2005). Roe (1983) pravi, da je pri mladostnikih gledanje televizije zgolj 

»ubijanje časa«, saj gledanje televizije postane priložnost, da se ugasneš. Ko prižgejo 
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televizijo, adolescenti izklopijo stresne občutke, ki so jih prinesli domov po dolgem dnevu v 

šoli. Mladostniki uporabljajo televizijo, da zmanjšajo negativni čustveni stres. Vsi ti načini 

uporabe gledanje televizije, razen zabave, imajo po Arnettu (2007) poseben razvojni pomen 

za adolescente. Medijski material, ki ga izbirajo, odraža pomembne vidike o njih in njihovem 

pogledu na svet ter o njihovem iskanju informacij o možnostih življenja. 

Kaj mladi dobijo od televizije, je pomembno povezano s tem, kaj sami doprinesejo. Otroci ne 

sedijo le pasivno pred televizijskim ekranom in absorbirajo vse, kar vidijo, brez vprašanj in 

interpretacij. Nasprotno, velikokrat aktivno izbirajo, kaj bi gledali, da zadovoljijo določene 

potrebe, razpoloženja, prav tako programom tudi dodajo svoj pomen. Nekateri programi 

gredo lahko povsem neopaženi mimo in ne pustijo nobene sledi na otrocih, drugi imajo lahko 

močan vpliv in spremenijo otrokova prepričanja in pogled na svet. Večina programov pade 

nekje vmes, moč in narava vpliva pa je določena in omejena z razlogi, ki so jih otroci imeli za 

gledanje ter njihovo razumevanje in interpretacijo pokazanega (Gunter in McAleer 1997). 

Tudi Hodge in Tripp (1986) menita, da gledanje televizije ni nujno pasivno in brez 

razmišljanja, pač pa pomemben vidik splošnega kognitivnega in družbenega razvoja.  

Da je to, kaj otroci dobijo od televizije, pomembno povezano s tem, kar sami doprinesejo, se 

strinjata tudi Erjavec in Volčič (1999a) in pravita, da se medijska sporočila srečajo z 

mišljenjsko in čustveno sestavo otrok in njihovim socialnim izkustvom pri procesu 

sprejemanja. Dejanski vpliv medijev je seštevek tega, kar otrok nosi v sebi, in medijskih 

apelov. Učinek televizije je tem večji, čim bolj se sporočilo ujema z mišljenjem, verovanjem 

in razpoložljivostjo občinstva (Erjavec in Volčič 1999a).  

Radio 

Radio je nedvomno medij, ki je najbolj prisoten v našem življenju. Je mobilen medij, 

dostopen širokemu krogu ljudi, poslušalci ga lahko spremljajo praktično povsod, tako v 

zasebnem kot v javnem življenju (Clow in Baack 2009).  

Radio je zaradi rabe govorno-slušnega prenosnika povsem specifičen medij, saj ga ni videti, 

ampak le slišati. Mnogi zato pravijo, da je radio slepi medij, saj sporočil ne moremo videti, 

ker so sestavljena le iz glasu in tišine (Crissell 1994).  

Radio je množičen medij, ki lahko najhitreje, vsebinsko bogato, razumljivo, verodostojno in 

neposredno posreduje informacije širokemu občinstvu. 

Tako kot drugi množični mediji tudi radio opravlja temeljne štiri funkcije: informira, 

interpretira, socializira in zabava (Erjavec in Volčič 1999a). Z razvojem so radijske postaje 

pričele izvajati tudi funkcijo izobraževanja. 
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Časopis 

Tiskani mediji so najstarejši mediji. Z izumom tiskarskega stroja, ki je pripisan Johannu 

Gutenbergu iz Mainza leta 1440 v Nemčiji, se je pričela zgodba tiskanih medijev. 

Revolucionarna iznajdba je popolnoma spremenila način življenja in dela, nova tehnologija je 

omogočila razvoj prvih množičnih medijev, časopisov (Arens 2010).  

Nastanek časopisne dejavnosti je bil povezan z razvojem trgovine in kolonizacijo sveta, 

nastala je iz potrebe po komuniciranju.. Prvi časopisi so obsegali le eno stran, kasneje pa so 

postali informativne narave in so obsegali trgovske informacije, mednarodne politične novice 

in domače dvorne novice. Postopoma so časopisi postali tudi nosilci javnega mnenja.  

Tisk se je v strogem smislu uveljavil šele ob koncu 17. stoletja, ko je postalo redno poročanje 

javno in s tem široko dostopno publiki (Habermas 1989). Periodični tisk je v svetu postal 

redna oblika obveščanja. Hrvatin in Prpič (2005) sta si enotna, da je s tem postal pretok 

informacij enak pretoku blaga; informacije so dobile svojo ceno in so se prodajale enako kot 

blago.  

Prvotni namen izdajanja časopisa je informiranje, sledijo mu ekonomski, ideološki in politični 

razlogi. Dahlgren (1995) ugotavlja, da se medijsko področje giblje v smeri komercializacije, 

kar znižuje demokratičnost medijev. Prav tako se vedno bolj krepi razvedrilna funkcija 

časopisov. 

Primarna vloga časopisov je ažurno objavljanje aktualnih novic in drugih vsebin, ki zanimajo 

bralce. Najpogosteje časopisi izhajajo dnevno, lahko pa tudi tedensko, mesečno. Časopisi 

izhajajo na lokalni in nacionalni ravni in so lahko bolj ali manj specializirani. Označuje jih 

velika razširjenost na trgu in imajo med tiskanimi mediji največji doseg. To ni presenetljivo, 

saj je običajno skoraj vsako gospodinjstvo naročeno na vsaj enega od njih. Velika prednost 

časopisov pa je njihova visoka kredibilnost. Brez časopisa bi bilo oteženo politično in 

kulturno življenje. S pojavom najprej radia in nato televizije se je branost sicer zmanjšala, a 

so časopisi še danes za mnoge glavni vir informacij in dnevnih novic (Belch in Belch 2009). 

Revije 

Poleg časopisov se v tiskanih medijih pojavljajo tudi revije – še en mogočen medij, ki je v vse 

večjem porastu, in po katerem sega vedno več bralcev. Revije so v medijskem komuniciranju 

ustvarile posebno nišo in se uvrstile nekam med časopise in knjige ter si od obeh izposodile 

stile pisanja.  

Seveda revije v svojem začetku niso imele današnje podobe, pa vendar lahko najdemo 

določene podobnosti. Francoska revija Mercure Galant, prvič izdana že leta 1672, je bila 
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namenjena manj učenemu občinstvu in napisana v obliki pisem z novicami z dvora in iz 

mesta, o najnovejših dramah, zadnji modi, notranji opremi, ljubezenskih zgodbah (Briggs in 

Burke 2005). Prva revija v angleškem jeziku je izšla kar 33 let kasneje, leta 1705 v Londonu, 

poimenovana Review, ki je bila križanec med časopisom in revijo.  

Z razvojem družbe v bolj izobraženo družbo kot tudi z vse večjim zanimanjem bralcev za 

različna področja so časopisne hiše uvedle na trg veliko število raznolikih revij. Revije so se z 

izborom vsebin specializirale za različna področja in osredotočile na specifične skupine 

bralcev glede na njihov spol, starost, interes … Takšna klasifikacija populacije na različne 

skupine omogoča medijskim načrtovalcem visoko selektivnost tako po demografskih 

spremenljivkah kot po življenjskem slogu, aktivnostih in interesih bralcev (Belch in Belch 

2009). 

Danes so revije v velikem porastu in so izjemno popularen medij. V revijalnem tisku je razvoj 

prinesel večjo specializacijo, več fotografij, padec priljubljenosti kritičnih revij in vzpon revij 

za množični trg ter tudi večje zanimanje za ženske revije. Popularni rumeni, senzacionalistični 

tisk je nastal za potrebe množične delovne sile, poroča o škandalih, športu in kroniki. Postal je 

odvisen od oglaševalcev in od prodaje (Erjavec in Volčič 1999a). Največje število revij na 

tržišču je potrošniških, med katere Baran (2011) vključuje revije za ženske, za moške, za 

mlade, za otroke, športne revije, računalniške, modne, družinske, rumeni tisk itd. 

Geraci in Nagy (2005) pravita, da revije mladim pomenijo predvsem pregled novih trendov in 

pregled nad tekočimi dogajanji. 

Knjige 

Knjiga skozi zgodovino predstavlja komunikacijsko sredstvo. Največjo prelomnico v 

zgodovini knjige je glede prenosa informacij v zahodni civilizaciji v 15. stoletju povzročil 

nastanek tiska.  

S pojavom tiska se je drastično povečala količina informacij, ki so bile tedaj na voljo, 

standardizirati se je začel način njihovega urejanja, pomembno pa se je spremenil tudi način 

njihovega hranjenja in dostopanja do njih. Izobraženci so se lahko namesto prepisovanja 

podatkov posvetili proučevanju in primerjanju gradiv. Zaradi ogromne spremembe, ki jo je 

prinesel tisk, govorimo o informacijski revoluciji. Knjiga od prvih oblik obstoja prek 

Gutenbergove in Lutrove Biblije do danes prenaša vsebino, v zgodovinskem spominu pa se 

najbolj ohrani tista, ki prenaša družbeno relevantno vsebino. Izbor vsebine je tudi danes 

bistven kriterij za smisel obstoja posamezne knjige in knjižne kulture (Blatnik 2008). 

Greenspan in Rose (1998) pišeta: »Če je iz zgodovine knjige sploh mogoče potegniti kako 

splošno poanto, potem je to nedvomno spoznanje, da je vsaka družba, ki bere, hkrati že tudi 
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informacijska družba«, pri čemer sta vedno in povsod, kadar sta se pojavila, »pisava in tisk 

pomembno prispevala k ustvarjanju in distribuiranju bogastva, oziroma sta povzročala 

pomembne kulturne in politične spremembe«. 

V Bralnem društvu Slovenija (2012) ugotavljajo, da so v zadnjem desetletju 20. stoletja v 

večini razvitega sveta začeli opažati upad zanimanja za leposlovno branje in hkratno nižanje 

pismenosti. Strokovnjaki pričakujejo, da se bo ta razvojni tok v našem stoletju nadaljeval že 

samo zaradi vedno močnejšega vpliva množičnih komunikacijskih sredstev, vizualno podprte 

pripovedi in vse bolj razširjenega svetovnega spleta in z njim omogočene uporabe 

hiperbesedil. Vse te nove sporazumevalne možnosti in okoliščine spreminjajo posameznikove 

bralne navade. 

Vendar knjiga še vedno ohranja vodilno vlogo pri razširjanju idej in znanja. Potreba po branju 

je zakoreninjena v posamezniku in ostaja bolj ali manj izražena celo življenje. Posameznik 

glede na svoj osebni in duhovni razvoj spreminja vsebinska področja, ki ga zanimajo. Glede 

na vsebino pa ločimo leposlovne, tehnične, znanstvene in še mnoge druge skupine knjig. Med 

obsežno skupino knjig, ki jih imenujemo priročniki, so najpogostejše enciklopedije, katerih 

osnovna naloga je informirati o splošnih pojavih nasploh ali pa samo z določenega 

strokovnega področja.  

Branje namreč pomeni veliko več od zapolnjevanja prostega časa, mladostniku lahko prinese 

koristi in pomaga pri razumevanju vedno bolj razvitega sveta, razvijanju njegovih 

domišljijskih dejavnosti, intelektualnemu in poklicnemu napredku. 

Internet 

Živimo v dobi računalnikov, v dobi elektronike. Tako kot mnogi veliki izumi je tudi internet 

nastal povsem nepričakovano in iz tehnologije, ki ob svojem nastajanju ni bila načrtovana za 

globalno omrežje. Internet je tehnologija, ki se je za razvoj sodobne družbe pokazala vsaj tako 

pomembna, kot je bil v preteklosti prihod električne energije. 

Sprva je internet pomenil platformo za komunikacijo, v zadnjih letih pa se kaže zelo močan 

trend v personalizaciji interneta. Internet je vseprisoten, infiltriral se je v večino 

gospodinjstev. Uporabljajo ga vse generacije. Omogoča vpogled v novi, virtualni svet, v 

katerem lahko opravljamo različne aktivnosti. Na voljo so nešteti spletni iskalniki, ki jih 

uporabljamo za izobraževanje, za branje novic, poslušanje radijskih postaj in gledanje 

televizije. Internet nas povezuje preko socialnih omrežij, omogoča nam lažjo in hitrejšo 

komunikacijo (Fröhlich 2013).  

Na prvi pogled nam je internet prinesel veliko dobrih stvari, vendar žal ni tako. Poleg 

dostopnosti neprimernih vsebin je spremenil tudi naše pojmovanje zasebnosti. Zadnje 
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raziskave se usmerjajo tudi na vpliv interneta na naše kognitivne sposobnosti in na način 

učenja in dojemanja. Strokovnjaki ugotavljajo, da ima internet dejansko vpliv na delovanje 

naših možganov. Dnevno smo namreč bombardirani z množico sporočil, kar obremenjuje 

delovni spomin v možganih in posledično zmanjšuje možnost poglabljanja v delo ter 

sposobnost pomnjenja in razumevanja prebranega (Carr 2012). 

Internet je zelo hitro rastoč medij še posebej zaradi svojih lastnosti, po katerih se loči od 

drugih medijev, saj je zanimiv tako za posamezne uporabnike kot tudi za poslovno javnost. 

Internet je neizogibno potreben v službi, na fakulteti, v šolah in v osebnem življenju 

posameznika nasploh. 

Število uporabnikov interneta se še vedno povečuje in je merjeno v milijardah uporabnikov. 

Po podatkih iz decembra 2011 je razširjenost interneta v Evropi 61-odstotna, kar pomeni 

500.723.686 uporabnikov (Internet World Statistics 2012).  

Seveda se na račun interneta zmanjša uporaba drugih medijev, predvsem gledanje televizije in 

branje tiskanih medijev. 

Podjetji iPROM in Valicon (Cetin 2011) sta objavili podatke raziskave o medijski porabi časa 

po posameznih medijih glede na celotno medijsko porabo v slovenskem prostoru.  

Izsledki kažejo, da Slovenci namenimo internetnim medijskim vsebinam v povprečju 27 % 

svojega medijskega časa. Pri tem direktor raziskav družbe Valicon dodaja, da je internet več 

kot le medij, zato se njegova uporaba s tega vidika razlikuje od drugih medijev. Internet 

skupaj z mobilno komponento postaja dnevni spremljevalec, od jutra do večera, vsak dan. 

Vedno bolj je med uporabniki interneta prisotna medijska večopravilnost, predvsem med 

uporabniki pametnih mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Predvsem mladi so tisti, ki 

hitreje spreminjajo navade medijske porabe časa in s tem vplivajo na nov način uporabe 

interneta na splošno. 

Mladi so zrasli z internetom, zato ga uporabljajo, kolikor jim je le omogočen dostop. 

Sociologinja Bojana Lobe (2012), vodja raziskave Mladi na netu, ki jo izvajajo na ljubljanski 

Fakulteti za družbene vede, pravi, da 70 odstotkov slovenskih otrok in mladine internet 

uporablja dnevno, med njimi dve tretjini celo večkrat dnevno, saj internet ponuja mladim 

številne priložnosti. Je spletna knjižnica, ki razpolaga z neskončno podatkov za različne 

potrebe, po drugi strani pa tudi pomembna vez s prijatelji (Geraci in Nagy 2005). Mladim 

pomeni internet način druženja s prijatelji, pogovarjanja o vsakdanjih stvareh, kjer je na eni 

strani računalnika lahko prisotnih tudi več oseb, ki se pogovarjajo z drugo skupino v 

klepetalnici (Epple in Wesser 2001). Mladi danes prek interneta zgradijo in ohranjajo zaupen 

in domačen odnos z znanci, katerih obrazi so že pozabljeni, pa tudi s popolnimi neznanci. 
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5.3 Vpliv medijev na posameznika 

V današnji družbi imajo množični mediji vedno večji pomen, so pomemben del našega 

spomina in realnosti, zaradi predstavitve in razlage dogodkov so postali del lastne stvarnosti. 

Množični mediji nam odpirajo možnosti globalnega sporazumevanja in razširjanja 

demokracije, vendar hkrati tudi povečujejo možnosti družbene in osebne manipulacije 

(Erjavec in Volčič 1999b). 

Mediji nas vsak dan seznanjajo z družbenimi vrednotami, življenjskimi stili in navadami, 

učijo nas, kaj je družbeno sprejemljivo, kako se rešujejo vsakdanji problemi, predlagajo nam, 

kako organizirati in preživeti naš prosti čas. Mediji torej določajo našo smer pogleda na svet v 

nas in okoli nas in imajo pomembno vlogo tako pri oblikovanju vrednot in osebnostnih 

lastnosti posameznika kot pri ustvarjanju gospodarskih dobičkov. 

V preteklem stoletju so se predvsem v ZDA posvetili raziskovanju vpliva medijev na 

občinstvo. Denis McQuail je v delu Mass Communication Theory (2010) predstavil 

zgodovino raziskovanja in teorije o medijskih učinkih na občinstvo, katero predstavljamo v 

nadaljevanju. 

V prvem obdobju, obdobju vsemogočnih medijev (1900–1940), so imeli mediji neposreden 

vpliv na občinstvo pri oblikovanju mnenj, prepričanj, spreminjanju življenjskih navad ljudi, in 

sicer po volji tistih, ki so imeli v rokah nadzor nad mediji in njihovimi vsebinami. V obdobju 

vsemogočnega občinstva (1940–1960) so raziskovalci, ki so proučevali vpliv medijev na 

občinstvo, začeli dvomiti o moči vpliva medijev na občinstvo. Ena izmed teorij v tem obdobju 

je teorija minimalnih učinkov medijev, ki zagovarja tezo, da imajo mediji vpliv le na že 

splošna mnenja in stališča, na oblikovanje mnenj pa imajo znatno manjši vpliv. V obdobju, ki 

je sledilo (1960–1970), so mediji na račun televizije, ki je prišla na trg med letoma 1950 in 

1960, ponovno pridobili moč. V zadnjem obdobju proučevanja vplivov medijev (1970–1990) 

so raziskovalci ugotovili, da obstaja povezava med mediji in njihovimi vplivi na občinstvo. 

Ugotovili so, da mediji sicer ne zrcalijo realnosti, ampak jo predstavljajo, in da ljudje, ki so v 

interakciji z mediji, s pomočjo medijev ustvarjajo svoj pogled na svet (McQuail 2010). 

McQuail ugotavlja, da povezava med vplivi medijev in občinstvom obstaja v vseh obdobjih, 

vendar je izrazitost vpliva skozi različna obdobja različna. Predvsem v zadnjih nekaj 

desetletjih je zaznati visoko rast medijev in medijskih izdelkov. Vzrok takšnega povečanja je 

naraščanje števila prebivalstva in njihovih zahtev, nove distribucijske in produkcijske 

tehnologije, ki so čedalje cenejše, narašča pa tudi privlačnost medijskih izdelkov (McQuail 

2010).  

Mediji torej s svojimi vsebinami vplivajo na občinstvo. Vpliv medijev je dolgoročen. Ko 

govorimo o vplivu medijev, imamo pred očmi več vplivnih dejavnikov: starost posameznika, 
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njegov socialni kontekst, osebnostne značilnosti in znanje, moč sporočila. Vse navedeno 

vpliva na to, ali bodo medijske vsebine imele vpliv na posameznika ali ne in na velikost 

samega vpliva (Jeriček 2000). 

Nekateri avtorji celo menijo, da mediji in množična občila poleg tega, da določajo smer 

našega pogleda, s strukturo programa in vsebinami vplivajo tudi na oblikovanje 

posameznikovih vrednot (Erjavec 2005) in njegovega dojemanja sveta (Dragoš in Leskošek 

2003). Wakounig (2009) pa ugotavlja, da so mediji postali poleg sredstva za širjenje znanja 

tudi posredovalci življenjskega sloga, ki bistveno strukturirajo in vsebinsko narekujejo 

sodobno doraščanje. 

Luthar (1995) meni, da se medijska vsebina vedno opira na kognitivno in čustveno strukturo 

gledalca in na njegovo socialno izkustvo, meni torej, da so posameznikove značilnosti tiste, ki 

posredujejo dejanski vpliv medijev. Koširjeva (1994) opozarja, da gledalci, poslušalci in 

bralci tako zelo zaupajo v resničnost, posredovano z mediji, kot da bi bila ta dejanskost sveta. 

Ne ločijo med resničnostjo in medijsko konstrukcijo realnosti. Mediji sami sebe imenujejo 

»ogledalo stvarnosti«, vendar žal zgolj producirajo novice in ne resnice. Poler (1997) 

opozarja, da medijske vsebine in medijske oblike zelo vplivajo na naše videnje sveta. Mediji 

naj ne bi samo podajali stvarnosti, temveč bi celo igrali pomembno vlogo pri njenem 

oblikovanju. 

Erjavčeva (2005) je mnenja, da so vplivom medijev bolj izpostavljeni otroci in mladostniki. 

Ti so se zaradi svoje naivnosti in neizkušenosti prej pripravljeni iz medijev učiti o stvareh, ki 

jih obkrožajo. Na medijska sporočila se tudi odzovejo bolj čustveno kot bolj izkušeni in 

kritični odrasli. Erjavčeva (2005) meni, da je pri otrocih in mladostnikih zaradi skromnejših 

družbenih izkušenj večja možnost napačnega razumevanja in vrednotenja medijskih vsebin. 

5.4 Vpliv televizije na inovacijske kompetence 

Televizija lahko gledalca zavede v skonstruirani svet, ponuja mu iluzijo realnosti. Daje mu 

vtis, da je očividec dogajanja. S tem gledalec dobi čustveno močnejši in nepozaben vtis, 

televizija pa je tako pridobila visoko stopnjo zaupanja. Televizija posreduje gledalcu 

informacije iz zunanjega sveta, od posameznika pa je odvisno, ali bo vsebino sprejel s kritično 

distanco (Erjavec in Volčič 1999b).  

Televizija ponuja različne oblike programov, da pritegne čim širšo populacijo, od najmlajše 

do najstarejše. Avtorica Peštaj (2009) na osnovi potrjenih raziskav ugotavlja, da prevzema 

televizija vedno pomembnejšo vlogo v procesu vzgoje in socializacije, saj otroku na drugačen 

način kot starši, učitelji in vrstniki odpira okno v svet. Otroci so radovedni, zanima jih vse, 

kar se okoli njih dogaja. Zato so televizijske oddaje dragocen pripomoček na poti učenja.. 
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Raznovrstne oddaje skušajo pri otroku razviti zanimanje in potešiti radovednost na različnih 

področjih, kot so učenje maternega jezika in tujih jezikov, učenje o naravi in geografiji, 

medosebnih odnosih, umetnosti. S tem lahko televizija postane pomembno sredstvo pri 

širjenju znanja, oblikovanju veščin in pomembnih vrednot ter s tem celovito vpliva na razvoj 

otrok in dojemanje sveta. Otrokom ponuja možnost, da z njeno pomočjo vidijo, spoznajo, 

doživijo stvari, ki jih v resnici ne bi mogli. Za nekatere otroke je to celo edini stik s pestrostjo 

in raznolikostjo sveta. Prav tako pa bi naj televizija vplivala na skoraj vsa področja 

otrokovega življenja, od govora do načina oblačenja.  

Televizija pa je priljubljena tudi med odraslimi, saj so socialne potrebe obeh skupin relativno 

podobne. Večina posameznikov ima željo po ugodju, občutku sprejetosti in družabnem 

življenju. Televizija torej zadovoljuje preproste želje mlade in starejše generacije.  

Mnogi znanstveniki se strinjajo, da otroci televizijske vsebine dojemajo in zaznavajo drugače 

od odraslih (Doubleday in Droege 1993). Otroci in mladostniki imajo specifične potrebe, 

zmožnosti in želje, katerim je treba prilagoditi tudi njim namenjen program. V preteklosti je 

bila televizija pogosto obtožena, da spodbuja otroke in mladostnike k nasilju, alkoholizmu, 

drogi in sprejemanju stereotipov (Volčič 1999). Otroci in mladostniki naj bi bili zaradi 

pomanjkanja sposobnosti kritičnega in racionalnega razmišljanja in pomanjkanja življenjskih 

izkušenj zelo podvrženi simbolnim sporočilom. Navedeno je določalo področja raziskav o 

vplivih televizije na otroke in mladostnike, ki so se osredotočile predvsem na vsebino, 

predvsem na nasilje, stereotipe in oglaševanje (Fitch, Houston in Wright 1993). 

Vendar pa danes raziskovalci ugotavljajo, da v preteklosti dognana posploševanja pri 

raziskovanju vpliva televizije na otroke in mladostnike niso ustrezna, saj. gledanje televizije 

ni enosmerna izkušnja, družbeni vplivi pa niso le rezultat vsebine (Doubleday in Droege 

1993). Vplivi televizije so namreč dinamični in večplastni procesi (Buckingham 2010). Vpliv 

televizije je najbolj odvisen od tega, koliko jo gledamo, in kar je najpomembneje, kaj 

gledamo, seveda ob upoštevanju osebnostnih, kontekstualnih in socialnih dejavnikov. Gre 

torej za kompleksen pojav, odvisen od mnogih dejavnikov, kot so starost, spol, družinski 

vpliv, vrstniški vpliv in osebnostne lastnosti (Erjavec 1999). 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je velikost vpliva medijev in televizije na inovacijske 

kompetence posameznika poleg različnih socialnih in kontekstualnih dejavnikov odvisna tudi 

od posameznikovih osebnostnih lastnosti. 

V mnogih revijah in raziskovalni literaturi večkrat zasledimo, da gledanost televizije pri 

otrocih negativno vpliva na domišljijo in ustvarjalnost, saj vizualizacija zgodbe preprečuje 

ustvarjanje lastnih raznolikih idej o tem, kaj je bilo pred tem in kaj sledi. Singerjeva (1986) 

sta precej kritična do televizije. Menita, da se z gledanjem televizije zniža otrokov interes za 
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različne dejavnosti v prostem času, s tem pa se zmanjšujejo izkušnje, omeji se znanje, 

posledično se zniža tudi ustvarjalnost. 

Greenfield, Farrar in Beagles-Roos (1986) menijo, da vizualen prikaz neke zgodbe preprečuje 

spontanost pri nadaljevanju te zgodbe, katera se ohrani ob branju knjige ali poslušanju radia. 

Seveda pa so zmogljivost, pogostost rabe in kakovost uporabe domišljije in ustvarjalnosti 

odvisne tudi od količine časa, katerega otrok preživi pred televizijskim ekranom, in vsebine 

programa. Reid in Frazer (1980) sta mnenja, da zmerno gledanje televizije otroku pripomore 

k domišljiji, saj pogosto uporabi televizijsko vsebino kot izhodišče za domišljijsko igro. 

Televizija otroka aktivira z različnimi junaki, katere vplete v svojo domišljijo. Če pa gleda 

televizijo prepogosto, ta izpodrine domiselno igro.  

Drži, da otroci v povprečju preveč časa preživijo pred televizijskimi zasloni, pri čemer je 

kakovost oddaj, ki jih gledajo, veliko bolj zaskrbljujoča od količine. Kljub vsemu 

najpreprostejša rešitev – prenehanje gledanja – ni najboljša, tudi če odmislimo, da je takšna 

možnost v praksi skoraj nemogoča. Televizija je pač del vsakdana in brez nje ne gre. Zato v 

televizijskem sprejemniku nikakor ne smemo gledati sovražnika, pač pa mogočno orodje in 

celo orožje, s katerim lahko dosežemo marsikateri vzgojni cilj. 

Greenfield, Farrar in Beagles-Roos (1986) so izvedli študijo, s katero so preverili, kateri 

mediji vplivajo na ustvarjalnost in domišljijo otrok. Objavili so več poročil, ki potrjujejo, da 

je domišljija otrok večja ob poslušanju radijske zgodbe kot ob gledanju iste zgodbe po 

televiziji. Raziskava je pokazala, da so mlajši otroci imeli bolj domiselne konce zgodb pri 

predvajanju televizijske različice zgodbe, medtem ko so starejši otroci uporabili več 

domišljije pri radijski zgodbi, kar avtorji pojasnijo s težjim razumevanjem radijske različice 

mlajših otrok. Dodajajo tudi, da je posledica zmanjšane rabe domišljije pri televizijski 

različici predvsem v vizualni dodelavi, ki na preprost in jasen način poda več informacij, zato 

tudi zaključek zgodbe zahteva manj domišljije. V tem primeru učinek ni posledica medijev, 

temveč gre za popolnost posredovanih informacij. 

V drugem delu raziskave so preverili pomnjenje otrok. Ugotovili so, da so radijske zgodbe 

bistveno bolj utemeljevali kot televizijske, kar utemeljujejo s pomanjkljivimi informacijami v 

radijski različici. S tem dobi otroška domišljija večjo stimulacijo, medtem ko pri televizijski 

različici zaradi bolj popolno predstavljene zgodbe te informacije uporabijo tudi za zaključek 

zgodbe.  

James in McCain (1982) sta ocenila vpliv gledanosti televizije na domišljijo in ustvarjalnost 

otrok tako, da sta preko zaslona otrokom prikazala novo igro. Ugotovila sta, da mlajši otroci 

televizijske vsebine uporabljajo v igrah pogosteje kot starejši, ki pa se o televizijski vsebini 

bistveno več pogovarjajo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je otrok z vključitvijo televizijske 



 

49 

 

vsebine v igro pridobil več vrstnikov, ki so se želeli igrati z njim, kot pri običajnih igrah. S 

tem se otroku zvišuje samozavest, saj poskuša na osnovi televizijskih vsebin skupaj s prijatelji 

narediti stvari, za katere običajno misli, da jih ne zmore. Ugotovila sta tudi, da se z 

vključitvijo televizijske vsebine v igro znižuje izvirnost ideje. 

Zanimivo študijo sta izvedla Harrison in Williams (1986). V malem kanadskem mestu sta 

proučevala dve skupini osnovnošolcev. Otroci so morali našteti čim več različnih načinov 

rabe petih predmetov, v drugi nalogi pa sta jim pokazala črte, kroge in krivulje, otroci pa so 

morali iz pokazanega sestaviti čim več vzorcev. To sta storila pred uvedbo televizije in dve 

leti po uvedbi televizije. Rezultat je pokazal, da so otroci po uvedbi televizije imeli manj idej 

o uporabnosti predmetov, pri ustvarjanju vzorcev pa ni bilo bistvenih sprememb. Anderson in 

Collins (1988) menita, da gre v tem primeru bolj za vztrajnostno nalogo kot za nalogo, ki bi 

merila ustvarjalnost otrok. 

Otroci, ki so zelo veliko gledali televizijo, so se res slabše odrezali v šoli ali na inteligenčnih 

testih, toda otroci, ki so jo gledali zmerno (v povprečju do eno uro na dan), so dosegali celo 

nekoliko boljše rezultate od vrstnikov, ki televizije sploh niso gledali. Takšni otroci so tudi 

več brali (reklame za knjigo lahko spodbujajo tudi branje) in obvladali različne veščine, ki so 

bile predstavljene na televiziji (klasičen primer zabavne poučne oddaje je Sezamova ulica). 

Anderson in Collins (1988) na podlagi analiz gledanja te oddaje vidita pozitivne učinke v 

živahnosti igre, motivaciji in izrazoslovju. Tudi Alexander, Ryan in Munoz (1984) menijo, da 

gledanost televizije spodbuja otrokovo interpretacijo in projekcijo in s tem spodbuja 

domišljijo. 

Študije si glede vpliva televizije na razvoj ustvarjalnosti niso enotne. Če povzamemo rezultate 

študij vidimo, da obstaja majhna pozitivna in negativna korelacija med izpostavljenostjo 

televiziji in domišljijo ter ustvarjalnostjo. Rezultati nekaterih študij povedo, da na razvoj 

domišljije gledanje televizije vpliva pozitivno, iz nekaterih študij pa izhaja, da je učinek 

televizije na eni strani lahko slabši razvoj domišljije otrok, po drugi strani pa pripomore k 

razvoju prijateljstev, k skupinski igri, k razvoju igre nasploh, k dvigu samozavesti, k znanju 

jezika, torej na osebnostne lastnosti, ki so tudi del inovacijskih kompetenc. 

V okviru magistrskega dela nas zanima, v kakšni meri mediji, predvsem televizija, vplivajo na 

posamezne inovacijske kompetence mladih, znotraj katerih bomo obravnavali znanja in 

osebnostne lastnosti mladih, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom.  
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA – MERJENJE VPLIVA MEDIJEV NA 

INOVACIJSKE KOMPETENCE 

Mladi po končanem šolanju spadajo v najteže zaposljivo kategorijo. Postavlja se vprašanje, 

kako potenciale mladostnika razvijati, kako spodbujati ustvarjalnost in inovacijske 

kompetence, da bi postali ustvarjalni člen družbe.  

Na razvoj inovacijskih kompetenc vplivajo različni dejavniki, ključni so predvsem starši, šola, 

vrstniki in mediji. Mladostniki so zelo dovzetni za medijske vsebine. Enega največjih vplivov 

na njihovo razmišljanje in življenjski slog ima gotovo televizija, zato je smiselno ugotoviti, 

kateri so tisti dejavniki, ki so ključnega pomena za spodbujanje inovacijskih kompetenc 

mladostnikov, in kolikšno vlogo ima pri tem televizija. 

V prvem delu empiričnega dela predstavljamo metodologijo raziskave, kjer smo navedli 

uporabljene statistične metode pri obdelavi podatkov. Drugi del tega poglavja obsega 

predstavitev vzorca, v tretjem delu predstavljamo osnovne rezultate ankete. V četrtem delu 

predstavljamo dimenzije, ki smo jih oblikovali s pomočjo analize glavnih komponent. V 

zadnjem, petem delu preverjamo hipoteze. 

6.1 Raziskovalna metodologija 

V empiričnem delu smo uporabili primarne podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom. 

Vprašalnik je bil pripravljen s pomočjo spletnega orodja 1ka.si ter objavljen na svetovnem 

spletu. Vprašalnik (priloga 1) je sestavljen iz dveh delov: prvi del se nanaša na demografske 

podatke, drugi del pa se nanaša predvsem na sestavine inovacijskih kompetenc (znanje in 

osebnostne lastnosti) ter ključne dejavnike, ki vplivajo na njihov razvoj. 

Vprašalnik za zbiranje podatkov smo uporabili, ker je to preprosta in zato najpogosteje 

uporabljena evalvacijska metoda in ker zagotavlja možnost zasebnosti oziroma anonimnosti 

ter dopušča dijakom in študentom, da odgovarjajo iskreno, brez strahu pred neprijetnimi 

posledicami. Predhodno smo na manjšem številu dijakov in študentov preizkusili primernost 

vprašalnika, da smo se izognili nerazumljivim in občutljivim postavkam. Anketirali smo 

dijake in študente iz naravoslovne, tehnične in družboslovne smeri. V analizi je sodelovalo 

155 dijakov in študentov, anketiranje se je izvajalo v času od 15. maja 2012 do 15. junija 

2012. 

Z vprašalnikom smo pridobili podatke o pomembnosti ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

inovacijske kompetence mladostnikov, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne 

inovacijske kompetence mladostnikov, kateri medij najbolj celovito osvešča mladostnike o 

pomenu ustvarjalnosti in inoviranja ter kolikšna je pri tem vloga televizije.  
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Dobljene podatke smo obdelali v računalniškem programu za analizo številčnih podatkov 

SPSS. Za osnovno predstavitev rezultatov smo uporabili preglednice in grafe s frekvenčnimi 

porazdelitvami in aritmetičnimi sredinami. Za oblikovanje dimenzij smo uporabili metodo 

glavnih komponent. Hipotezo 1 smo preverjali z uporabo multiple regresijske analize z 

metodama enter in stepwise, t-preizkus za aritmetično sredino in t-preizkus dvojic. Za 

preverjanje hipoteze 2 smo uporabili multiplo regresijsko analizo z metodo enter in t-preizkus 

za aritmetično sredino. Hipotezo 3 smo preverili z uporabo t-preizkusa za aritmetično sredino.  

6.2 Predstavitev vzorca 

V anketi je sodelovalo 155 dijakov in študentov naravoslovne, tehnične in družboslovne smeri 

v starosti med 15 in 24 let. V nadaljevanju predstavljamo anketirance glede na demografske 

podatke: spol, starost in izobrazbo. 

 

 

Slika 6:   Anketiranci po spolu in starosti 

Raziskava je zajela 62,6 % žensk in 37,4 % moških. Starostna struktura je enakomerno 

porazdeljena v tri starostne razrede: 32,3 % je starih med 15 in 18 let, 33,5 % je starih med 19 

in 21 let in 34,2 % je starih med 22 in 24 let. 
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Slika 7:  Anketiranci glede na izobraževalno institucijo 

Dobro polovico (58,0 %) vzorca sestavljajo študentje, preostali (42,0 %) pa so dijaki. Največ 

študentov prihaja z družboslovnih fakultet, ki imajo v celotnem vzorcu 32,9-odstotni delež. 

Nekoliko več je študentov s tehničnih fakultet (13,5 %) kot iz naravoslovnih (11,6 %). Med 

dijaki jih prav tako prihaja največ iz družboslovnih šol in imajo 16,8-odstotni delež v vzorcu. 

Dijaki naravoslovnih srednjih šol imajo 13,5-odstotni delež, dijaki srednjih tehničnih šol pa 

11,6-odstotni delež. 

6.3 Osnovni rezultati 

V nadaljevanju so grafično predstavljeni osnovni rezultati po posameznih sklopih trditev. 

6.3.1 Poznavanje pojmov, povezanih z inovativnostjo 

Anketiranci so na lestvici od 1 (sploh mi ni poznano) do 5 (popolnoma mi je poznano) 

ocenjevali poznavanje šestih pojmov, povezanih z inovativnostjo.  

Slika 8 prikazuje, da je med anketiranci najbolj poznan pojem ustvarjalnost, ki je ocenjen s 

povprečno vrednostjo 4,7, kar kaže na to, da ga večina anketirancev zelo dobro pozna. 

Nekoliko nižje sta ocenjena pojma inovativnost in inovacija (PV = 4,4). Sledi poznavanje 

pojma potencialna inovacija (PV = 3,7), najmanj poznana pa sta pojma inventivnost (PV = 

3,3) in invencija (PV = 3,1). 
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Slika 8:  Poznavanje inovacijskih pojmov  

6.3.2 Splošno mnenje o inovativnosti in ustvarjalnosti 

Splošno mnenje o inovativnosti in ustvarjalnosti smo merili s sedmimi trditvami na lestvici od 

1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 

 

Slika 9:  Mnenje mladostnikov o inovativnosti in ustvarjalnosti 

Anketiranci imajo visoko mnenje o ustvarjalnih ljudeh, saj so trditev Občudujem ustvarjalne 

ljudi in njihove dosežke ocenili s povprečno vrednostjo 4,6. Visoko je ocenjena tudi trditev 
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Brez ustvarjalnosti, kreativnosti in inovacij bi naša družba kmalu začela stagnirati (PV = 

4,4). Le nekoliko nižje sta ocenjeni trditvi Inovativnost je lastnost, ki jo zelo cenim in Brez 

inovativnih pristopov in ustvarjalnega razmišljanja posameznik danes ni konkurenčen (PV = 

4,3). Precejšnje je tudi strinjanje s trditvama Inovativno razmišljanje je dandanes zelo 

zaželeno (PV = 4,1) in Vsak človek je lahko ustvarjalen (PV = 4,0). Najnižje, a še vedno dokaj 

visoko je strinjanje s trditvijo, da je ustvarjalnost v današnji družbi zelo cenjena (PV = 3,6).  

Glede na visoke povprečne vrednosti dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da imajo 

mladostniki visoko mnenje o inovativnosti in ustvarjalnosti in se hkrati tudi zavedajo pomena 

inovacij pri razvoju naše družbe. 

6.3.3 Najpomembnejši vir celovitih informacij o inovativnosti 

Anketiranci so na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo je pomembno) ocenjevali 

pomembnost osmih dejavnikov kot virov celovitih informacij o inovativnosti. 

 

 

Slika 10:  Najpomembnejši informacijski vir o inovativnosti 

Anketiranci so internetne strani ocenili kot najpomembnejši vir celovitih informacij o 

inovativnosti (PV = 4,0). Naslednji pomemben vir so starši (PV = 3,7), tesno pa jim sledijo 

vrstniki (PV = 3,6) in strokovne knjige (PV = 3,5). Le malce manj pomembni so učitelji oz. 

šola ter članki v časopisih in revijah (PV = 3,2). Sledijo televizijske oddaje (PV = 3,1), 



 

55 

 

najmanj pomemben vir celovitih informacij o inovativnosti pa so radijski prispevki (PV = 

2,4).  

Internet kot najsodobnejši medij preko svojih številnih spletnih iskalnikov informira in hkrati 

ponuja odgovore pravzaprav na vsako vprašanje. V ozadje je potisnil nasvete staršev, 

vrstnikov, učiteljev in tiskanih medijev. Presenetljivo pa so mladostniki vlogo televizije pri 

informiranju o inovativnosti uvrstili šele na predzadnje mesto, kar nas je nekoliko presenetilo, 

saj je poslanstvo televizije prav informiranje. 

6.3.4 Pomembnost posameznih medijev pri osveščanju glede pomena ustvarjalnosti in 

inovativnosti 

Anketiranci so rangirali vlogo posameznih medijev pri osveščanju glede pomena 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Mediju z največjo vlogo so dali rang 5, najmanj pomemben 

medij pa so rangirali z 1. 

 

Slika 11:  Vloga posameznih medijev pri osveščanju glede pomena ustvarjalnosti in 

inovativnosti  

Daleč najpomembnejši medij pri osveščanju glede pomena ustvarjalnosti in inovativnosti je s 

povprečnim rangom 4,5 internet. Naslednja dva medija, televizija in časopisi oziroma revije, 

sta ocenjena s povprečnim rangom 2,9, nekoliko manj knjige s povprečnim rangom 2,8. 

Najmanj pomembno vlogo pa pri tem odigra radio, ki je ocenjen s povprečnim rangom 1,9. 

Omenimo še, da je le 3,6 % mladih navedlo, da jim je radio najpomembnejši vir, medtem ko 

jih je 69,7 % navedlo, da je najpomembnejši vir internet.  

Zaključimo lahko, da je internet najpomembnejši medij pri osveščanju mladih glede pomena 

ustvarjalnosti in inovativnosti nasploh. 
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6.3.5 Dejavniki za razvoj znanja  

Anketirani mladi so na lestvici od 1 (zame sploh ne velja) do 5 (zame popolnoma velja) 

ocenjevali osem trditev, ki se nanašajo na izjave glede pomembnosti štirih dejavnikov: vloga 

staršev, medijev, vrstnikov in šole v razvoju njihovega znanja kot dela inovacijskih 

kompetenc.  

Trditvi Starši me spodbujajo k raziskovalno-razvojnemu delu in Starši me spodbujajo k 

inovacijsko-podjetniškemu delu pojasnjujeta vlogo staršev v razvoju znanja mladostnikov, 

trditvi Glede pomena znanja o inovativnosti so mediji dandanes najpomembnejši in Zaradi 

vpliva medijev sem bolj inovativen pojasnjujeta vlogo medijev, trditvi Zelo rad z vrstniki 

diskutiram o nevsakdanjih temah in Šola je poglaviten dejavnik, ki vpliva na oblikovanje 

posameznikovega ustvarjalnega potenciala in znanja se nanašata na vlogo vrstnikov v razvoju 

znanja mladostnikov, medtem ko trditvi Šola zavira ustvarjalnost učencev in Večina mojih 

učiteljev (nad 50 %) podpira učence, ki poskušajo stvari delati na nove, inovativne načine 

pojasnjujeta vlogo šole.  

 

Slika 12:  Trditve glede vplivnih dejavnikov znanja  

Mladi radi diskutirajo z vrstniki o nevsakdanjih temah (PV = 4,0). Dokaj se tudi strinjajo, da 

jih starši spodbujajo k raziskovalno-razvojnemu delu (PV = 3,6), da so mediji 
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najpomembnejši glede pomena znanja o inovativnosti in da jih starši spodbujajo k 

inovacijsko-podjetniškemu delu (PV = 3,5). Nekoliko manj se strinjajo, da je šola poglaviten 

dejavnik, ki vpliva na oblikovanje posameznikovega ustvarjalnega potenciala in znanja (PV = 

3,4). Še nekoliko manj se strinjajo, da večina učiteljev, to je več kot 50 %, podpira učence, ki 

poskušajo delati na nove, inovativne načine, enako pa so ocenili tudi trditev, da šola zavira 

ustvarjalnost učencev (PV = 3,2). Najmanj pa se anketiranci strinjajo s trditvijo, da so zaradi 

vpliva medijev bolj inovativni (PV = 3,1). 

6.3.6 Pogoji za uspešnost 

Zanimalo nas je, kako mladostniki vrednotijo inteligenco, ustvarjalnost in inovativnost kot 

pogoje za uspešnost posameznika. Vse tri dejavnike so ocenili na lestvici od 1 (sploh se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 

 

Slika 13:  Dejavniki uspešnosti  

Zanimivo je, da mladostniki kot najpomembnejši dejavnik za uspeh posameznika ocenjujejo 

njegovo ustvarjalnost (PV = 4,0). Na drugem mestu je inovativnost (PV = 3,7), na tretjem pa 

inteligentnost (PV = 3,3). Nekoliko presenetljivo je, da so mladostniki kot pogoj za uspešnost  

uvrstili ustvarjalnost pred inovativnostjo, ki pomeni realizacijo ustvarjalnih idej in s tem 

ustvarjanje dodane vrednosti na trgu.  

6.3.7 Pomembnost znanj za inovativnost posameznika 

Mladostniki so na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo je pomembno) ocenili znanja, 

s katerimi mora razpolagati inovativna oseba. Gre za 9 znanj, ki so sestavni del inovacijskih 

kompetenc. 
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Iz slike 14 izhaja, da se mladostnikom za inovativnost posameznika zdijo najbolj pomembna 

znanja o ustvarjanju idej in o razvoju ideje do prototipa (PV = 4,1). Le nekoliko nižje so 

ocenjena znanja o vrednotenju in izbiri najprimernejše ideje (PV = 4,0). Znanja o ustvarjalno-

inovacijskem procesu, projektnem delu, trženju in prodaji so ocenjena s povprečno vrednostjo 

3,9, kar kaže na še vedno precej visoko pomembnost. Dokaj pomembna so tudi znanja o 

zaščiti patenta (PV = 3,7) in podjetništvu (PV = 3,6), najmanj pomembna, čeprav še vedno 

ocenjena nad sredino lestvice, pa so znanja o financah (PV = 3,4). 

 

Slika 14:  Pomembnost znanj  

6.3.8 Vpliv medijev na znanje v zvezi z ustvarjalno-inovativnim procesom 

Anketiranci so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenjevali 

vpliv medijev na svoje znanje v zvezi z ustvarjalno-inovativnim procesom.  

Internet je s povprečno vrednostjo 4,3 daleč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na znanje 

mladih o ustvarjalno-inovativnem procesu. Na drugem mestu so strokovne knjige (PV = 3,9). 

Mladostniki so na tretje mesto postavili članke v časopisih in revijah (PV = 3,4). Na 

predzadnjem mestu so televizijske oddaje (PV = 3,3), na zadnjem mestu pa radijski prispevki 

(PV = 2,8).   
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Slika 15:  Mnenje o vplivu posameznih medijev na mladostnikovo znanje 

Iz povprečnih ocen torej vidimo, da televizija nima večjega vpliva na posameznikovo znanje 

o ustvarjalnosti in inovativnosti. Uvrščena je šele na predzadnjem mestu. 

6.3.9 Osebnostne lastnosti mladostnikov 

Anketiranci so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) ocenili 13 

trditev, ki se nanašajo na njihove osebnostne lastnosti, ki odražajo njihove inovacijske 

kompetence (slika 16).  

Večina mladostnikov želi doseči zastavljene cilje (PV = 4,6), kar je pričakovano. Mnenja so 

tudi, da svoje obveznosti opravljajo odgovorno (PV = 4,4). Močno se tudi strinjajo, da pri 

reševanju problemov razmišljajo neodvisno oz. samostojno in da radi poiščejo različne 

alternative, šele nato oblikujejo odločitev (PV = 4,1). Le nekoliko manj se strinjajo, da jih 

reševanje problemov notranje motivira, da se navdušujejo nad idejami rešitev in da jim 

problemi in njihovo reševanje predstavljajo izziv (PV = 4,0). Trditvi Tveganja, povezana z 

inovativnostjo, sem pripravljen sprejeti in Pri opazovanju problema opazim stvari, ki jih 

drugi ne sta ocenjeni s povprečno vrednostjo 3,9. Omenimo še, da mladostniki dokaj radi 

sodelujejo pri skupinskih projektih, se znajo s pomočjo intuicije odločati, prihajajo do rešitev 

obravnavanih problemov s pomočjo raziskovanja in novih pristopov in nimajo težav s 

sprejemanjem na prvi pogled nerealnih idej (PV = 3,8). Najmanj se strinjajo, da so 

podjetniško naravnani in iščejo poslovno priložnost (PV = 3,5). 
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Slika 16:  Trditve, ki se nanašajo na mladostnikove osebnostne lastnosti 

Iz ocen mladostnikov lahko povzamemo, da so po njihovem mnenju zelo vztrajni in 

odgovorni, ustvarjalni in samostojni. V tem delu so bile visoke ocene nekako pričakovane, saj 

gre za pozitivne osebnostne lastnosti. 

6.3.10 Osebnostne lastnosti kot del inovacijskih kompetenc 

Zanimalo nas je, katere osebnostne lastnosti, ki so sestavni del inovacijskih kompetenc, 

mladostniki povezujejo s pojmom »biti inovativen«. Za 14 lastnosti so na lestvici od 1 (zelo 

malo ali nič) do 5 (veliko) ocenili, v kolikšni meri jih povezujejo z inovativnostjo. 



 

61 

 

 

Slika 17:  Povezanost osebnostnih lastnosti z inovativnostjo 

Iz slike 17 je razvidno, da je za mladostnike najpomembnejša lastnost za inovativnost 

ustvarjalnost, ki je ocenjena s povprečno vrednostjo 4,7. Na drugem mestu so vztrajnost, 

motiviranost in radovednost (PV = 4,5). Nekoliko nižje sta ocenjeni samostojnost mišljenja in 

sposobnost zaznavanja problemov (PV = 4,4). Sledita navdušenje in samozavest (PV = 4,2), 

nato sprejemanje in obvladovanje tveganj ter odgovornost (PV = 4,0). Pomembnost timskega 

dela je ocenjena s povprečno vrednostjo 3,8, prilagodljivost pa s 3,7. Na predzadnjem mestu 

je podjetnost (PV = 3,6), na zadnjem pa hitrost (PV = 3,5).  

Povzamemo lahko, da so po mnenju mladostnikov vse obravnavane lastnosti pomembne, saj 

so ocenjene nad sredino lestvice. 

6.3.11 Dejavniki razvoja osebnostnih lastnosti kot dela inovacijskih kompetenc 

Naslednje podpoglavje se nanaša na dejavnike, ki najbolj prispevajo k razvoju posamezne 

osebnostne lastnosti kot dela inovacijskih kompetenc, predstavljenih v prejšnjem 

podpoglavju. Za vsako od naštetih osebnostnih lastnosti so mladostniki navedli, kateri 

dejavnik, starši, učitelji, vrstniki ali mediji, je pri njih najbolj prispeval k razvoju posamezne 

osebnostne lastnosti (slika 18). 
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Slika 18:  Dejavniki razvoja posameznikovih osebnostnih lastnosti 

Mladostniki so povprečno v 32,7 % navedli, da so k razvoju njihovih 14 osebnostnih lastnosti 

najbolj prispevali mediji, nekoliko manj pa starši (31,8 %). Vloga medijev je presenetljivo 

velika, lahko bi rekli zaskrbljujoča, ki pa bi jo morda lahko jemali kot pretirano, saj je del 

anketirane populacije v občutljivem obdobju adolescence, za katero je značilno upiranje 

staršem in negiranje njihove vloge nasploh. Vseeno pa ne gre zanemariti vloge medijev, še 

posebej interneta, ki ga je kot najpomembnejšega navedlo v povprečju 14,6 % anketirancev. 

Najmanjšo vlogo naj bi imeli učitelji, ki so bili navedeni v povprečju v 13,2 %. 

Največkrat navedene osebnostne lastnosti, za katere mladostniki menijo, da so k njihovemu 

razvoju največ prispevali mediji, so: radovednost (59,1 %), ustvarjalnost (56,5 %), navdušenje 

(48,1 %), podjetnost (46,8 %), hitrost (44,2 %) in sposobnost zaznavanja problemov (40,9 %). 

Največji delež mladostnikov meni, da so k razvoju naslednjih osebnostnih lastnosti največ 

prispevali starši, so: odgovornost, ki jo je navedlo 74,7 % anketirancev, vztrajnost (61,7 %), 

sprejemanje in obvladovanje tveganj (48,7 %) in samostojnost mišljenja (41,6 %). Za 

motiviranost meni nekaj manj kot tri desetine mladostnikov, da so največ prispevali k 

njenemu razvoju starši, enak delež pa jih meni, da mediji. Največ mladostnikov meni, da so 
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vrstniki najbolj prispevali k razvoju sposobnosti timskega dela (49,4 %) in prilagodljivosti 

(41,6 %). Največji delež učiteljev, ki so po mnenju mladostnikov imeli največji prispevek k 

razvoju katere od njihovih osebnostnih lastnosti, je naveden pri podjetnosti (27,3 %), podoben 

delež zasledimo še pri sposobnosti timskega dela (26,6 %).  

V nadaljevanju (slika 19) podrobneje predstavljamo vlogo posameznih medijev pri razvoju 

osebnostnih lastnosti.  

Največkrat navedene osebnostne lastnosti, za katere mladostniki menijo, da je k njihovemu 

razvoju izmed medijev največ prispeval internet, so: hitrost, ki jo je navedlo 70,6 % 

anketirancev, radovednost (63,7 %), ustvarjalnost (47,1 %), navdušenje (45,9 %), 

prilagodljivost (44,1 %), odgovornost (37,5 %) in podjetnost (36,1 %). Za sposobnost 

opazovanja in zaznavanja problemov meni 33,3 % mladostnikov, da je največ prispeval k 

njenemu razvoju internet, enak delež pa jih meni, da televizija. 

 

Slika 19:  Vloga medijev v razvoju posameznikovih osebnostnih lastnosti 

Televizija prispeva največji delež k razvoju lastnosti sprejemanja in obvladovanja tveganj 

(33,3 %) in sposobnosti timskega dela (31,8 %). Knjige prispevajo največji delež k razvoju 

motiviranosti (34,8 %) in dvigu samozavesti (33,3 %). Najmanjšo vlogo v razvoju 

osebnostnih lastnosti mladostnikov imata časopis oziroma revije in radio. 

Rezultat je pričakovan, saj je bil internet že predhodno ocenjen kot najpomembnejši vir 

informiranja in osveščanja glede pomena ustvarjalnosti in inovativnosti, hkrati tudi najbolj 
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vpliva na znanje v zvezi z ustvarjalno-inovacijskim procesom. Vloga interneta izmed vseh 

medijev največ prispeva kar h polovici obravnavanih osebnostnih lastnosti mladostnikov.  

6.3.12 Mnenje o vlogi televizije pri podajanju informacij o pomenu ustvarjalnosti in 

inovativnosti  

Anketirani mladi so na lestvici od 1 (zame sploh ne velja) do 5 (zame popolnoma velja) 

ocenjevali štiri trditve, ki se nanašajo na izjave glede vloge televizije pri podajanju informacij 

o pomenu inovativnosti. 

Iz slike 20 je razvidno, da se mladi najbolj strinjajo s trditvijo, da televizija nudi širok izbor 

izobraževalnih oddaj o inovativnosti (PV = 2,8), nekoliko manj se strinjajo, da jih televizija 

dovolj pouči o zavedanju pomena biti inovativen (PV = 2,7), še manj pa se strinjajo s 

trditvijo, da televizija podaja dovolj informacij o pomenu inovativnosti (PV = 2,6). Najmanj 

se anketiranci strinjajo s tem, da jih televizija nauči biti inovativen (PV = 2,4). 

 

Slika 20:  Vloga televizije  

Povzamemo lahko, da je po mnenju mladostnikov vloga televizije pri podajanju informacij o 

pomenu inovativnosti šibka, saj so vse trditve ocenjene pod sredino lestvice. 

6.3.13 Všečnost različnih tipov oddaj 

Anketiranci so rangirali všečnost različnih tipov televizijskih oddaj o inovativnosti. Tip 

oddaje, ki jih najbolj pritegne, so rangirali z oceno 5, najmanj všečni oddaji pa so dali rang 1.  
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Slika 21:  Všečnost tipov oddaj  

Glede na prikaz slike 21 lahko sklepamo, da se mladi najbolj navdušujejo nad oddajami, v 

katerih so predstavljene nove ideje in so ocenjene s povprečnim rangom 4,0, takoj za njimi pa 

se najbolj zanimajo za oddaje, ki prikazujejo izkušnje uspešnih podjetnikov, katere so ocenili 

s povprečnim rangom 3,7. Nekoliko manj so navdušeni nad oddajami, v katerih mladi 

diskutirajo s podjetniki glede možnosti realizacije idej. Ocenili so jih s povprečnim rangom 

3,0. Še manj so zainteresirani za oddaje, v katerih mladi med seboj diskutirajo o pomenu 

znanja, katere so ocenili s povprečnim rangom 2,5, medtem ko so zanimanje za druge oddaje 

rangirali z 2,0. Pod drugimi oddajami so največkrat navajali tuje televizijske programe in 

oddaje. 

Dodajamo še, da je kar 41,3 % mladih navedlo, da so jim najbolj všeč oddaje, v katerih so 

predstavljene nove ideje, le 5,2 % pa se jih najbolj navdušuje nad diskusijami o pomenu 

znanja.  

6.3.14 Uporabnost posameznih virov informiranja pri izvedbi inovacije 

Zanimalo nas je, kateri medij bi anketiranci izbrali kot vir informiranja pri realizaciji svoje 

ideje, če bi imeli neko novo idejo oziroma novo rešitev neke konkretne situacije. 

Anketiranci so rangirali posamezne vire informiranja, pri čemer so mediju, katerega bi 

popolnoma uporabili, dali rang 5, medij, katerega sploh ne bi uporabili, pa so rangirali z 1. 
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Slika 22:  Uporabnost virov informiranja  

Kot je razvidno iz slike 22, je daleč najbolj uporaben vir informiranja glede možnosti 

realizacije nove ideje s povprečnim rangom 4,7 internet. Kar 86,5 % mladih je navedlo, da je 

najpomembnejši vir internet, in če upoštevamo tudi rezultate iz razdelka 6.3.3, lahko ponovno 

zaključimo, da je internet najpomembnejši vir informacij o ustvarjalnosti in inovativnosti 

nasploh.  

Naslednji medij, časopisi oziroma revije, je ocenjen s povprečnim rangom 3,1, nekoliko manj 

knjige s povprečnim rangom 2,9, še malce manj pa televizija s povprečnim rangom 2,8. 

Najmanj pomembno vlogo pa pri tem odigra radio, ki je ocenjen s povprečnim rangom 1,5.  

6.4 Oblikovanje dimenzij 

Za oblikovanje dimenzij smo uporabili analizo glavnih komponent in pravokotno rotacijo 

(varimax). Pri določitvi števila komponent smo upoštevali lastno vrednost, potek diagrama 

lastnih vrednosti in vsebinski vidik.  

6.4.1 Dejavniki za razvoj znanja  

Dimenzijo dejavnikov za razvoj znanja smo oblikovali na podlagi osmih trditev, ki zadevajo 

to področje in smo jih predstavili v razdelku 6.3.5. 
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Slika 23:  Dejavniki za razvoj znanja – diagram lastnih vrednosti 

Diagram lastnih vrednosti (slika 23) kaže na dve izrazitejši komponenti, vendar bi ob 

upoštevanju tega kriterija pojasnili manj kot polovico variabilnosti spremenljivk (48,2 %). 

Vsebinsko je bolj smiselno upoštevati štiri komponente, prav toliko pa je tudi komponent z 

lastno vrednostjo nad 1. Na ta način pojasnimo 74,4 % variabilnosti spremenljivk.  

Prvi dve trditvi v preglednici 1 se nanašata na spodbude staršev k raziskovalno-razvojnemu in 

inovacijsko-podjetniškemu delu in najbolje pojasnjujeta komponento spodbude staršev. Ta 

komponenta po pravokotni rotaciji pojasni 23,7 % celotne variabilnosti spremenljivk 

Komponento vloga medijev pojasnjujeta trditvi o vlogi medijev glede pomena znanja o 

inovativnosti in o samem vplivu medijev na inovativnost posameznika. Ta komponenta 

pojasni 19,2 % variabilnosti spremenljivk. Na komponenti, ki jo poimenujemo vloga 

vrstnikov, imata najvišjo utež trditvi Zelo rad z vrstniki diskutiram o nevsakdanjih temah in 

Šola je poglaviten dejavnik, ki vpliva na oblikovanje posameznikovega ustvarjalnega 

potenciala in znanja. Slednja trditev bi se sicer lahko nanašala na vlogo šole, vendar sodeč po 

višji korelaciji s trditvijo, ki se nanaša na diskutiranje z vrstniki o nenavadnih stvareh, 

sklepamo, da so mladostniki vlogo šole v tem pogledu dojeli kot prostor, kjer prijahajo v 

kontakt s svojimi sošolci in ne toliko kot prostor, kjer se učijo v skladu z učnim načrtom. To 

lahko ugotovimo na podlagi nižje korelacije s trditvama, ki imata najvišje komponentne uteži 

na naslednji komponenti, ki smo jo poimenovali vloga šole: Šola zavira ustvarjalnost 

učencev, ki ima sicer negativno konotacijo in smo ji zato lestvico obrnili, in trditev Večina 

mojih učiteljev (nad 50 %) podpira učence, ki poskušajo stvari delati na nove, inovativne 

načine. 
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Preglednica 1:  Dejavniki za razvoj znanja – komponentna struktura po pravokotni 

rotaciji 

 Komponente 

Trditev Starši Mediji Vrstniki Šola/učitelji 

Starši me spodbujajo k raziskovalno-

razvojnemu delu. 

0,92 0,10 0,14 -0,06 

Starši me spodbujajo k inovacijsko-

podjetniškemu delu. 

0,91 0,15 0,09 0,05 

Glede pomena znanja o inovativnosti so 

mediji dandanes najpomembnejši. 

-0,01 0,88 0,22 0,02 

Zaradi vpliva medijev sem bolj inovativen. 0,30 0,78 -0,08 -0,13 

Zelo rad z vrstniki diskutiram o nevsakdanjih 

temah. 

0,14 -0,06 0,75 0,19 

Šola je poglaviten dejavnik, ki vpliva na 

oblikovanje posameznikovega ustvarjalnega 

potenciala in znanja. 

0,05 0,35 0,65 -0,17 

Šola zavira ustvarjalnost učencev. 0,12 -0,09 0,21 0,83 

Večina mojih učiteljev (nad 50 %) podpira 

učence, ki poskušajo stvari delati na nove, 

inovativne načine. 

0,30 0,01 0,45 0,66 

Delež pojasnjene variance (pravokotna 

rotacija)  

23,67 19,23 16,44 15,10 

KMO 0,58 

Bartlettov preizkus sferičnosti – hi-kvadrat 289,2 (p = 0,000) 

Za nadaljnje analize izračunamo dimenzije, ki predstavljajo povprečje trditev z najvišjimi 

utežmi na posamezni komponenti. 
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Slika 24:  Dimenzije dejavnikov za razvoj znanja  

Po oceni mladostnikov (slika 24) imajo vrstniki najpomembnejšo vlogo pri zvišanju znanja o 

inovativnosti in ustvarjalnosti (PV = 3,7). Naslednja najvišje ocenjena je dimenzija, ki se 

nanaša na spodbude staršev (PV = 3,5), sledijo mediji (PV = 3,3), na zadnje mesto pa so 

postavili šolo (PV = 3,2).  

6.4.2 Osebnostne lastnosti mladostnikov 

Za dimenzije osebnostnih lastnosti smo sprva imeli 13 trditev, vendar smo trditev Do rešitve 

obravnavanega problema rad pridem s pomočjo raziskovanja in novih pristopov izločili, saj 

je bila preveč splošna. Povprečne vrednosti ocen za osebnostne lastnosti mladostnikov smo 

podrobneje predstavili v razdelku 6.3.9. Za določitev dimenzij smo si pomagali z analizo 

glavnih komponent in pravokotno rotacijo.  
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Slika 25:  Osebnostne lastnosti – diagram lastnih vrednosti 

Tri lastne vrednosti so večje od 1, na izbor treh komponent pa pokaže tudi diagram lastnih 

vrednosti (slika 25), ki se lomi pri tretji komponenti. Tudi vsebinsko je izbor tolikšnega 

števila komponent smiseln. 

Delež pojasnjene variance s tremi komponentami (preglednica 2) znaša 62,2 %. Na prvi 

komponenti ima pet trditev močne uteži. Nanašajo se na sprejemanje drugačnih idej, 

motivacijo za reševanje problemov in novih idej za rešitve, dojemanje problemov in njihovo 

reševanje kot izziv, na pripravljenost sprejeti tveganja, povezana z inovativnostjo in željo po 

skupinskem delu. Komponento poimenujemo motiviranost, samozavest in navdušenje. 

Naslednjih pet trditev se nanaša na samostojnost in neodvisnost razmišljanja pri reševanju 

problemov, iskanje možnih alternativ pri oblikovanju odločitev, podjetniško naravnanost, 

uporabo intuicije pri hitrih odločitvah in sposobnost opazovanja. Komponento poimenujemo 

samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost. Trditvi, ki se nanašata na željo po doseganju 

ciljev in odgovornost pri izvajanju svojih obveznosti, se nanašata na tretjo dimenzijo, ki jo 

poimenujemo vztrajnost in odgovornost. Dimenzije smo izračunali kot povprečje vrednosti 

trditev z višjimi utežmi na posameznih komponentah. 
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Preglednica 2:  Osebnostne lastnosti – komponentna struktura po pravokotni rotaciji 

 Komponente 

Trditev Motiviranost, 

samozavest, 

navdušenje 

Samostojnost, 

iznajdljivost, 

ustvarjalnost 

Vztrajnost in 

odgovornost 

Nimam težav s sprejemanjem na prvi pogled 

nerealnih idej. 

0,814 0,076 0,074 

Reševanje problemov me notranja motivira. 

Navdušujem se nad idejami rešitev. 

0,752 0,276 0,108 

Problemi in njihovo reševanje mi predstavljajo izziv. 

Rad imam spremembe. 

0,72 0,281 0,291 

Tveganja, povezana z inovativnostjo, sem 

pripravljen sprejeti. 

0,695 0,139 0,229 

Rad sodelujem pri skupinskih projektih. 0,6 0,242 0,05 

Pri reševanju problemov razmišljam neodvisno, 

samostojno. 

0,104 0,774 0,239 

Pri reševanju problemov rad poiščem različne 

možne alternative, šele nato oblikujem odločitev. 

0,107 0,721 0,36 

Sem podjetniško naravnan, iščem poslovno 

priložnost. 

0,263 0,707 0,13 

S pomočjo intuicije se znam hitro odločati. 0,36 0,699 -0,112 

Pri opazovanju problema opazim stvari, ki jih drugi 

ne. 

0,441 0,53 0,202 

Želim doseči zastavljene cilje. 0,217 0,112 0,843 

Svoje obveznosti izvajam odgovorno. 0,152 0,255 0,746 

Delež pojasnjene variance (pravokotna rotacija)  42,39 10,95 8,84 

KMO 0,828 

Bartlettov preizkus sferičnosti – hi-kvadrat 729,07 (p = 0,000) 
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Iz slike 26 lahko razberemo, da imajo mladostniki po svojem mnenju zelo izrazito dimenzijo 

vztrajnost in odgovornost (PV = 4,5), nekoliko manj, a še vedno precej, se ocenjujejo tudi kot 

samostojne, iznajdljive, ustvarjalne in kot motivirane, samozavestne in navdušene (PV = 3,9). 

 

Slika 26:  Dimenzije osebnostnih lastnosti  

6.4.3 Vloga televizije pri podajanju informacij o pomenu inovativnosti 

Dimenzija vloga televizije pri podajanju informacij o pomenu inovativnosti je sestavljena iz 

štirih trditev, predstavljenih v razdelku 6.3.12 in jo bomo uporabili pri preverjanju tretje 

hipoteze.  

S Pearsonovim koeficientom merimo velikost in smer linearne povezanosti dveh 

spremenljivk. Kot je razvidno iz preglednice 3, znašajo vrednosti koeficientov med 

posameznimi spremenljivkami nad 0,6 in so statistično značilne pri tveganju, manjšem od 

0,01. Tudi visoka vrednost Cronbachovega koeficienta (alfa = 0,89) je visoka, kar kaže na 

dobro zanesljivost merskega instrumenta in upravičenost, da trditve obravnavamo v sklopu 

ene dimenzije.  
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Preglednica 3:  Vloga televizije pri podajanju informacij o pomenu inovativnosti – 

Pearsonovi koeficienti povezanosti in Cronbachova alfa  

 Televizija me 

dovolj pouči o 

zavedanju 

pomena biti 

inovativen. 

Televizija me 

nauči biti 

inovativen. 

Televizija nudi 

širok izbor 

izobraževalnih 

oddaj o 

inovativnosti. 

Televizija 

podaja dovolj 

informacij o 

pomenu 

inovativnosti. 

Televizija me dovolj pouči o 

zavedanju pomena biti 

inovativen. 

1 0,742 0,629 0,639 

Televizija me nauči biti 

inovativen. 

0,742 1 0,646 0,645 

Televizija nudi širok izbor 

izobraževalnih oddaj o 

inovativnosti. 

0,629 0,646 1 0,764 

Televizija podaja dovolj 

informacij o pomenu 

inovativnosti. 

0,639 0,645 0,764 1 

Cronbachova alfa 0,892 

Povprečna vrednost dimenzije 2,6 

Povprečna vrednost dimenzije, ki je izračunana iz trditev, predstavljenih v preglednici 4, 

znaša 2,6 in je nekoliko pod sredino lestvice, kar kaže na to, da vloga televizije pri podajanju 

informacij o pomenu inovativnosti ni zadostna. 

6.5 Preverjanje hipotez 

Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali tri hipoteze, katere navajamo v nadaljevanju 

skupaj z rezultati raziskave. 
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6.5.1 Hipoteza 1: na zvišanje inovacijskih kompetenc mladostnikov imajo mediji 

pomembnejši vpliv kot šola 

Hipotezo preverimo s primerjavo vpliva dejavnikov (mediji, starši, vrstniki in učitelji) na 

posamezne inovacijske kompetence mladih, ki so bile predhodno prikazane v razdelku 4.5. 

Med medije bomo vključili televizijo, radio, časopis in revije, knjige in internet.  

Za oblikovanje dimenzij dejavnikov znanja in osebnostnih lastnosti smo uporabili analizo 

glavnih komponent in pravokotno rotacijo (varimax). Pri določitvi števila komponent smo 

upoštevali lastno vrednost, potek diagrama lastnih vrednosti in vsebinski vidik.  

Dimenzije osebnostnih lastnosti smo oblikovali na podlagi 12 trditev, predstavljenih v 

razdelku 6.4.2. Dimenzije smo izračunali kot povprečje vrednosti trditev z višjimi utežmi na 

posameznih komponentah. Dobili smo tri dimenzije: 

– motiviranost, samozavest in navdušenje,  

– samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost,  

– vztrajnost in odgovornost. 

Delež pojasnjene variance s tremi komponentami znaša 62,2 %. 

Dimenzije dejavnikov za razvoj znanja smo oblikovali na podlagi osmih trditev, ki zadevajo 

to področje in so predstavljene v razdelku 6.4.1. Anketirani mladi so na lestvici od 1 (zame 

sploh ne velja) do 5 (zame popolnoma velja) ocenjevali osem trditev, ki se nanašajo na izjave 

glede pomembnosti dejavnikov v razvoju njihovega znanja kot dela inovacijskih kompetenc. 

Za nadaljnje analize smo izračunali štiri dimenzije, ki predstavljajo povprečje trditev z 

najvišjimi utežmi na posamezni komponenti: 

– vloga vrstnikov,  

– spodbude staršev,  

– vloga medijev in  

– vloga staršev. 

Na ta način pojasnimo 74,4 % variabilnosti spremenljivk 

Hipotezo smo preverili v dveh korakih: 

– vpliv medijev na osebnostne lastnosti, 

– vpliv medijev na znanje. 

Vpliv dejavnikov na osebnostne lastnosti mladostnikov 

Najprej z multiplo regresijsko analizo preverimo vpliv dejavnikov na inovacijske 

kompetence, ki se nanašajo na dimenzije osebnostnih lastnosti. Odvisne spremenljivke so tri 

dimenzije osebnostnih lastnosti: 1) motiviranost, samozavest in navdušenje, 2) samostojnost, 

iznajdljivost in ustvarjalnost in 3) vztrajnost in odgovornost, neodvisne pa število navedb 
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dejavnikov razvoja osebnostnih lastnostih, ki smo jih predstavili v razdelku 6.3.11 v 

preglednici 1: 1) število navedb »starši«, 2) število navedb »učitelji«, 3) število navedb 

»vrstniki« in 4) število navedb »mediji«.  

Preglednica 4:  Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento 

motiviranost, samozavest in navdušenje (reg. analiza po metodi enter) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 3   4,127 0,000   

Število navedb – 

starši 

0,09 0,401 1,729 0,086 8,494 

Število navedb – 

učitelji 

0,02 0,068 0,418 0,676 4,207 

Število navedb – 

vrstniki 

0,06 0,192 1,072 0,285 5,054 

Število navedb – 

mediji 

0,06 0,275 1,025 0,307 11,305 

Usklajeni R
2 

0,023 

Najprej smo uporabili regresijsko analizo po metodi enter, v katero smo vključili vse 

neodvisne spremenljivke oz. dejavnike razvoja osebnostnih lastnosti (preglednica 4). Delež 

pojasnjene variance je nizek, saj znaša popravljeni determinacijski koeficient 0,023. F-

preizkus, ki preverja regresijski model, ni statistično značilen (F = 1,914, p = 0,11), kar 

pomeni, da nobeden od regresijskih koeficientov ni različen od 0. Poleg tega je faktor VIF, s 

katerim preverjamo morebitno multikolinearnost neodvisnih spremenljivk, pri spremenljivki 

število navedb – mediji, večji od 10. Pregled korelacijske matrike pokaže na precejšnjo 

negativno povezanost med mediji in starši (r = 0,60, p = 0,000), zato bi morali eno od 

spremenljivk iz modela izločiti ali pa uporabiti regresijsko analizo z metodo stepwise. 

Regresijsko analizo ponovimo, vendar tokrat upoštevamo rezultate po metodi stepwise, ki 

vključi le tiste spremenljivke, ki zadostijo kriteriju vključitve (beta koeficient je statistično 

značilno različen od 0 pri stopnji značilnosti 0,05).  
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Preglednica 5:  Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento 

motiviranost, samozavest in navdušenje (regresijska analiza po metodi 

stepwise) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p 

Konstanta 3,697   36,995 0,000 

Število navedb – starši 0,04 0,187 2,354 0,02 

Usklajeni R
2
 0,029 

Kriteriju za vključitev v regresijski model po metodi stepwise (preglednica 5) zadosti le 

spremenljivka število navedb – starši. Delež pojasnjene variance s to spremenljivko znaša 

 2,9 %. Vpliv staršev na spremenljivko motiviranost, samozavest in navdušenje je potrjen, saj 

je beta koeficient statistično značilen (t = 2,35, p = 0,02).  

Hipoteza torej v tem delu ni potrjena, saj nismo potrdili vpliva medijev in šole na 

motiviranost, samozavest in navdušenje. 

Preglednica 6: Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento 

samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost (regresijska analiza po metodi 

enter) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 4,6   7,082 0,00   

Število navedb – 

starši 

0 0,001 0,005 0,996 8,494 

Število navedb – 

učitelji 

-0,128 -0,378 -2,477 0,014 4,207 

Število navedb – 

vrstniki 

-0,099 -0,332 -1,986 0,049 5,054 

Število navedb – 

mediji 

-0,041 -0,216 -0,862 0,39 11,305 

Usklajeni R
2 

0,148 
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Kot je razvidno iz preglednice 6, znaša delež pojasnjene variance spremenljivke samostojnost, 

iznajdljivost in ustvarjalnost z dejavniki osebnostnega razvoja 14,8 %, regresijski model pa je 

statistično značilen (F = 7,68, p = 0,000). Potrdimo lahko sicer negativen vpliv učiteljev (t = -

2,48, p = 0,014) in vrstnikov (t = -1,99, p = 0,049), vendar pa visok VIF-faktor pri 

spremenljivki število navedb – mediji (VIF = 11,31) kaže na to, da model ni ustrezen, saj kaže 

multikolinearnost, ki izvira predvsem iz visoke korelacije med spremenljivkama število 

navedb – starši in število navedb – mediji (r = 0,060, p = 0,000).  

Regresijsko analizo ponovimo, vendar tokrat uporabimo metodo stepwise, ki vključi le tiste 

spremenljivke, ki zadostijo kriteriju vključitve (beta koeficient je statistično značilno različen 

od 0 pri stopnji značilnosti 0,05).  

Če upoštevamo rezultate metode stepwise (preglednica 7), potem iz modela izločimo 

spremenljivko število navedb – starši.  

Delež pojasnjene variance spremenljivke samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost znaša 

15,4 %. Z modelom potrdimo negativen vpliv učiteljev (t = -4,65, p = 0,000), vrstnikov (t = -

3,99, p = 0,000) in medijev (t = -2,44, p = 0,016). Primerjava standardiziranih beta 

koeficientov pa pokaže največji negativen vpliv učiteljev na samostojnost, iznajdljivost in 

ustvarjalnost.  

 

Preglednica 7:  Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento 

samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost (regresijska analiza po metodi 

stepwise) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 4,603   27,769 0,000   

Število navedb – 

učitelji 

-0,128 -0,379 -4,649 0,000 1,206 

Število navedb – 

vrstniki 

-0,099 -0,333 -3,989 0,000 1,267 

Število navedb – 

mediji 

-0,041 -0,217 -2,439 0,016 1,437 

Usklajeni R
2
 0,154 

Hipoteza, da imajo mediji pomembnejši vpliv kot šola oz. učitelji, v tem delu ni potrjena, 

imajo pa mediji najnižji standardizirani beta koeficient.  
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Preglednica 8: Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento vztrajnost 

in odgovornost (regresijska analiza po metodi enter) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 5   8,718 0   

Število navedb – 

starši 

-0,008 -0,044 -0,195 0,845 8,494 

Število navedb – 

učitelji 

-0,112 -0,389 -2,463 0,015 4,207 

Število navedb – 

vrstniki 

-0,035 -0,139 -0,802 0,424 5,054 

Število navedb – 

mediji 

-0,037 -0,227 -0,875 0,383 11,305 

Usklajeni R
2
 0,086 

Delež pojasnjene variance spremenljivke vztrajnost in odgovornost z dejavniki razvoja 

osebnostnih lastnosti (preglednica 8) znaša 8,6 %. Regresijska analiza pokaže na statistično 

značilen negativni vpliv spremenljivke število navedb – učitelji (t = -2,46, p = 0,015), vendar 

imamo tudi tokrat problem z multikolinearnostjo, zato regresijsko analizo ponovimo z metodo 

stepwise (preglednica 9). 

Preglednica 9:  Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na komponento vztrajnost 

in odgovornost (regresijska analiza po metodi stepwise) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p 

Konstanta 4,636   27,769 0,000 

Število navedb – 

učitelji 

-0,085 -0,294 -3,801 0,000 

Usklajeni R
2
 0,08 

Kriteriju vključitve v regresijski model zadosti le spremenljivka število navedb – učitelji. 

Vpliv učiteljev na razvoj vztrajnosti in odgovornosti je po mnenju mladostnikov negativen, 

kar je nekoliko presenetljivo. 
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Ker ne moremo potrditi vpliva medijev na vztrajnost in odgovornost, hipotezo tudi v tem delu 

ne moremo potrditi.  

Regresijske analize so pokazale, da mladostniki medijev in šole ne dojemajo kot pozitivnih 

dejavnikov pri razvoju svojih osebnostnih značilnosti. Rezultati so pokazali, da na razvoj 

njihovih osebnostnih lastnosti motiviranost, samozavest in navdušenje pozitivno vplivajo 

starši. Na razvoj samostojnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti smo potrdili negativen vpliv 

tako učiteljev kot tudi vrstnikov in medijev, na razvoj vztrajnosti in odgovornosti pa samo 

negativen vpliv učiteljev.  

Prve hipoteze v tem delu ne moremo potrditi, saj lahko na podlagi rezultatov potrdimo le 

negativen vpliv medijev na razvoj samostojnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti, in še to v 

manjši meri kot na ti dve lastnosti negativno vplivajo učitelji in vrstniki. 

Vpliv dejavnikov na znanje mladostnikov 

Vpliv dejavnikov na znanje mladostnikov preverimo neposredno z njihovim mnenjem, v 

kolikšni meri ocenjujejo vpliv šole, vrstnikov, medijev in staršev na njihovo znanje o 

inovativnosti. Dimenzije, ki smo jih ustvarili na podlagi njihovih odgovorov, so predstavljene 

v razdelku 6.4.1: 1) vloga vrstnikov, 2) spodbude staršev, 3) vloga medijev in 4) vloga šole. S 

t-preizkusom za aritmetično sredino preverimo, ali je povprečna vrednost statistično značilno 

višja od 3, kar pomeni, da je vpliv pomemben. 

Preglednica 10:  Mnenje o vplivu posameznih dejavnikov na znanje o inovativnosti – t-

preizkus za aritmetično sredino 

Spremenljivke N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

t df p 

Spodbude 

staršev 

155 3,51 0,99 6,38 154 0,000 

Vloga medijev 155 3,28 0,86 4,11 154 0,000 

Vloga vrstnikov 155 3,70 0,74 11,74 154 0,000 

Vloga šole 155 3,16 0,85 2,32 154 0,022 

Na podlagi t-preizkusa za aritmetično sredino (preglednica 10) lahko potrdimo, da imajo tako 

starši (t = 6,38, p = 0,000) kot mediji (t = 4,11, p = 0,000), vrstniki (t = 11,74, p = 0,000) in 

šola (t = 2,32, p = 0,000) pomembno vlogo pri pridobivanju znanja oziroma informacij za 

mladostnikovo inovativnosti, po njihovem mnenju pa imajo najpomembnejšo vlogo vrstniki, 
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ki so ocenjeni z najvišjo povprečno vrednostjo (PV = 3,7), na drugem mestu so starši (PV = 

3,5), na tretjem mediji (PV = 3,3), na zadnjem pa šola (PV = 3,2).  

Nadalje še preverimo s t-preizkusom dvojic (preglednica 11), ali je vloga medijev pri znanju o 

inovativnosti statistično značilno večja vloge šole. 

Preglednica 11:  Mnenje o vplivu posameznih dejavnikov na znanje o inovativnosti 

(primerjava med šolo in mediji) – t-preizkus dvojic 

Par 

spremenljivk 

Razlika med aritmetičnima 

sredinama 

t df p 

Vloga 

medijev – 

vloga šole 

0,12581 2,074 154 0,04 

Vloga medijev pri pridobivanju znanja o inovativnosti je po mnenju mladostnikov statistično 

značilno večja od vloge šole (t = 2,074, p = 0,04).  

Hipotezo, da imajo na zvišanje inovacijskih kompetenc mladostnikov mediji pomembnejši 

vpliv kot šola v delu, ki se nanaša na njihovo mnenje o znanju, lahko potrdimo. 

Skupni vpliv dejavnikov 

Zaradi kompleksnosti hipoteze 1 rezultate ponazarjamo še grafično. Na sliki 27 so 

predstavljeni vplivi dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na inovacijske kompetence. 

Rdeče črte, ki kažejo na inovacijske kompetence, predstavljajo negativne vplive, modre pa 

pozitivne. Debelina črte ponazarja jakost vpliva. V primeru vpliva dejavnikov na osebnostne 

lastnosti črte predstavljajo statistično značilne beta koeficiente, medtem ko v primeru vpliva 

na znanje črte predstavljajo povprečne ocene, ki so statistično značilno višje od sredine 

lestvice (3). 

Zanimivo je, da po mnenju mladostnikov na njihove osebnostne lastnosti negativno vplivajo 

tako učitelji kot mediji in vrstniki, medtem ko starši pozitivno vplivajo na dimenzijo 

osebnostnih lastnosti motiviranost, samozavest, navdušenje. Na dimenzijo samostojnost, 

iznajdljivost, ustvarjalnost najbolj (negativno) vplivajo učitelji, sledijo vrstniki, nato pa 

mediji. Na dimenzijo vztrajnost, odgovornost vplivajo zgolj učitelji. Omenimo še, da je ta 

dimenzija daleč najvišje ocenjena (PV = 4,5), medtem ko sta preostali dimenziji ocenjeni s 

povprečno vrednostjo 3,9. To kaže na to, da mladostniki sebe doživljajo kot odgovorne in 

vztrajne osebe, ki se ne želijo podrejati svojim učiteljem, morda jih doživljajo tudi kot preveč 

avtoritarne, kar bi pojasnilo negativen beta koeficient, s katerim smo merili vpliv učiteljev na 

vztrajnost in odgovornost mladostnika. 
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Slika 27:  Vpliv dejavnikov razvoja osebnostnih lastnosti na inovacijske kompetence 

Po mnenju mladostnikov tako starši kot učitelji, vrstniki in mediji vplivajo pozitivno na 

njihovo znanje, najbolj pa vrstniki. 

6.5.2 Hipoteza 2: intenzivnost vpliva televizije na posamezno inovacijsko kompetenco je 

najmočnejša izmed vseh medijev 

Pri preverjanju hipoteze 2 bomo raziskali pomembnost vpliva medijev na mladostnikove 

inovacijske kompetence, sestavljene iz njegovih osebnostnih lastnosti in znanj, povezanih z 

ustvarjalno-inovacijskim procesom. Med medije bomo vključili televizijo, radio, časopis in 

revije, knjige in internet. 

Vpliv posameznih dejavnikov pri preverjanju hipoteze 2 bomo kot predhodno preverili 

najprej za inovacijske kompetence, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti, nato pa še za 

kompetence, ki se nanašajo na znanje. 

Vpliv dejavnikov na osebnostne lastnosti mladostnikov 

Hipotezo 2, da je intenzivnost vpliva televizije na inovacijske kompetence mladostnikov 

izmed vseh medijev največja, smo preverjali z multiplo regresijsko analizo. Odvisne 

spremenljivke so dimenzije osebnostnih lastnosti, predstavljene v razdelku 6.4.2: 1) 
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motiviranost, samozavest in navdušenje, 2) samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost in 3) 

vztrajnost in odgovornost; neodvisne pa dejavniki razvoja osebnostnih lastnostih, ki smo jih 

predstavili v razdelku 6.3.11. v preglednici 1: 1) število navedb »starši«, 2) število navedb 

»učitelji«, 3) število navedb »vrstniki« in 4) število navedb »mediji«.  

Preglednica 12:  Vpliv medijev na komponento motiviranost, samozavest in  navdušenje 

(regresijska analiza po metodi enter) 

 

 

Nestandardizirani 

beta koeficienti 

Standardizirani 

beta koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 3,898   41,641 0,000   

Število navedb – 

televizija 

-0,029 -0,064 -0,812 0,418 1,037 

Število navedb – 

radio 

-0,149 -0,235 -2,931 0,004 1,057 

Število navedb – 

časopisi in 

revije 

-0,071 -0,081 -0,981 0,328 1,124 

Število navedb – 

knjige 

0,056 0,136 1,675 0,096 1,086 

Število navedb – 

internet 

0,019 0,06 0,768 0,444 1,009 

Usklajeni R
2
 0,063 

Delež pojasnjene variance dimenzije motiviranost, samozavest in navdušenje z vplivom 

medijev v preglednici 12 znaša zgolj 6,3 %. Regresijska analiza pokaže na statistično značilen 

negativen vpliv radia (t = -2,93, p = 0,004), nakazuje pa se tudi pozitiven vpliv knjig na 

preučevano dimenzijo (t = 1,68, p = 0,095).  

Vpliva televizije ne moremo potrditi, zato tudi hipoteze v tem delu ne potrdimo.  
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Preglednica 13:  Vpliv medijev na komponento samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost 

(regresijska analiza po metodi enter) 

Spremenljivke Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 3,828   41,095 0,000   

Število navedb – 

televizija 

-0,012 -0,028 -0,344 0,731 1,037 

Število navedb – radio 0,001 0,001 0,015 0,988 1,057 

Število navedb – časopisi 

in revije 

-0,062 -0,074 -0,861 0,391 1,124 

Število navedb – knjige 0,042 0,107 1,263 0,208 1,086 

Število navedb – internet 0,023 0,075 0,921 0,358 1,009 

Usklajeni R
2
 0,000 

Z mediji ne pojasnimo variabilnosti dimenzije samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost, saj 

znaša determinacijski koeficient 0 (preglednica 13). Posledično ne moremo potrditi vpliva 

kateregakoli medija na to dimenzijo.  

Hipoteze v tem delu ne potrdimo.  

Z vplivom medijev na vztrajnost in odgovornost mladostnika pojasnimo zgolj 1,9 % 

variabilnosti (preglednica 14). Na to dimenzijo vpliva zgolj televizija, in sicer negativno (t = -

2,32, p = 0,02), kar pomeni, da se z gledanjem televizije zmanjšuje vztrajnost in odgovornost 

mladostnika. Hipotezo v tem delu potrdimo. 
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Preglednica 14:  Vpliv medijev na komponento vztrajnost in odgovornost (regresijska 

analiza po metodi enter) 

 Nestandardizirani beta 

koeficienti 

Standardizirani beta 

koeficienti 

t p VIF 

Konstanta 4,491   57,452 0,00   

Število navedb – 

televizija 

-0,07 -0,189 -2,322 0,022 1,037 

Število navedb – 

radio 

0,007 0,013 0,164 0,87 1,057 

Število navedb – 

časopisi in revije 

0,054 0,076 0,893 0,373 1,124 

Število navedb – 

knjige 

0,027 0,081 0,975 0,331 1,086 

Število navedb – 

internet 

0,00 0,00 -0,006 0,995 1,009 

Usklajeni R
2
 0,000 

Hipotezo, da ima izmed vseh medijev največji vpliv na posamezne osebnostne lastnosti 

televizija, potrdimo le v primeru vpliva na vztrajnost in odgovornost, saj nismo predpostavili, 

kakšen vpliv ima televizija, temveč samo, da ima izmed vseh medijev največji vpliv.  

Vpliv dejavnikov na znanje mladostnikov 

Hipotezo o vplivu televizije na posameznikovo znanje o ustvarjalnosti in inovativnosti 

preverimo s sklopom vprašanj, ki so predstavljeni v razdelku 6.3.8 in se nanašajo na mnenje o 

vplivu naslednjih dejavnikov na znanje o ustvarjalno-inovativnem procesu: a) internetne 

strani, b) strokovne knjige, c) članki v časopisih in revijah, d) televizijske oddaje in e) radijski 

prispevki.  

Že na podlagi povprečnih ocen (slika 15) je razvidno, da televizija nima največjega vpliva na 

posameznikovo znanje o inovativnosti in ustvarjalnosti. Pri preverjanju mnenja o vplivu 

dejavnikov na znanje mladostnikov imajo največji vpliv na znanje s povprečno vrednostjo 4,3 

internetne strani, sledijo strokovne knjige (PV = 3,9), na tretjem mestu so članki v časopisih 

in revijah (PV = 3,4), na četrtem mestu so televizijske oddaje (PV = 3,3) in na zadnjem mestu 



 

85 

 

radijski prispevki (PV = 2,8). Televizija je šele na predzadnjem, četrtem mestu za internetom, 

strokovnimi knjigami in časopisi in revijami.  

Hipoteze, da je vpliv televizije na posameznikovo znanje o inovativnosti in ustvarjalnosti 

najmočnejši izmed vseh medijev, v tem delu ne moremo potrditi. 

Skupni vpliv medijev 

Rezultate hipoteze 2 ponazarjamo še grafično. V sliki 28 so predstavljeni vplivi medijev na 

inovacijske kompetence. V primeru vpliva medijev črte predstavljajo statistično značilne beta 

koeficiente, medtem ko v primeru vpliva na znanje pa povprečne ocene, ki so statistično 

značilno višje od sredine lestvice (3). Rdeče črte, ki kažejo na inovacijske kompetence, 

predstavljajo negativne vplive, modre pa pozitivne. Debelina črte ponazarja jakost vpliva. 

 

Slika 28:  Vpliv medijev na inovacijske kompetence  

Ugotavljamo, da radio vpliva negativno na mladostnikovo motiviranost, samozavest in 

navdušenje. Nekoliko manjši je negativen vpliv televizije na vztrajnost in odgovornost. Na 

mladostnikovo samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost mediji nimajo vpliva, imajo pa 

vpliv na njegovo znanje, še posebej internet in nekoliko manj knjige. Na tretjem mestu je 

televizija, na četrtem pa časopisi in revije. Vpliva radia na znanje nismo dokazali, morda zato, 

ker tu pretežno prevladuje glasba, ki ima bolj funkcijo sproščanja kot pridobivanja znanja. 
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6.5.3 Hipoteza 3: televizija ne podaja dovolj celovitih informacij o pomenu inovativnosti  

Zanima nas, ali televizija mladostnikom ponuja dovolj informacij o inovativnosti in 

ustvarjalnem razmišljanju.  

Za preverjanje hipoteze uporabimo dimenzijo vloga televizije pri podajanju informacij o 

pomenu inovativnosti, ki smo jo izračunali kot povprečje trditev, predstavljenih v preglednici 

4 v razdelku 6.4.3: a) televizija me dovolj pouči o zavedanju pomena biti inovativen, b) 

televizija me nauči biti inovativen, c) televizija nudi širok izbor izobraževalnih oddaj o 

inovativnosti in d) televizija podaja dovolj informacij o pomenu inovativnosti. S t-preizkusom 

za aritmetično sredino preverimo, ali je povprečna vrednost dimenzije statistično značilno 

nižja od sredine lestvice (3). To pomeni, da mladostniki pripisujejo televiziji manjšo vlogo. 

Če to potrdimo pri stopnji značilnosti α = 0,05, je hipoteza potrjena.  

Preglednica 15:  Vloga televizije pri podajanju informacij o pomenu inovativnosti – t-

preizkus za aritmetično sredino 

Povprečna vrednost dimenzije, ki se nanaša na vlogo televizije pri podajanju informacij o 

pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti in je prikazana v preglednici 15, znaša 2,6 in je 

statistično značilno (t = -5,23, p = 0,0001) nižja od sredine lestvice (3), kar pomeni, da po 

mnenju mladostnikov televizija ne podaja dovolj celovitih informacij o pomenu inovativnosti.  

Hipoteza je potrjena. 

Kot zanimivost omenimo še, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da televizija nudi 

širok izbor izobraževalnih oddaj o inovativnosti (PV = 2,8), najmanj pa ravno s trditvijo, da 

televizija uči biti inovativen (PV = 2,4), kar potrjuje, da televizija ne vpliva na kompetence. 

 

 N AS SD t g p 

Vloga televizije pri podajanju 

informacij o pomenu ustvarjalnosti in 

inovativnosti 

155 2,6081 0,93282 -5,231 154 0,000 
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7 OVREDNOTENJE PRISPEVKOV RAZISKAVE  

Slovenija bo dosegla inovativni preboj le ob zagotavljanju dovolj velikih virov inovativnosti. 

Pomembno je, da gradi predvsem na čim boljši izrabi človeških virov. Pri ustvarjalnem delu 

je eno od pomembnih načel dejstvo, da je ustvarjalen človek med procesom ustvarjanja 

miselno prožen in da dovoli vstop novim idejam. Ustvarjalnost in inovativnost sta torej 

potreben katalizator, s tem pa so povezani mnogi dejavniki in osebnostne lastnosti. 

V tem magistrskem delu smo predstavili teoretične temelje za razumevanje inovativnosti, 

inovacijskih kompetenc in medijev. Obravnavali smo ključne dejavnike, ki vplivajo na 

inovacijske kompetence mladostnikov. Med ključne vplivne dejavnike smo vključili starše, 

šolo, vrstnike in medije, kjer smo upoštevali televizijo, radio, knjige, časopis in revije ter 

internet. 

Želeli smo proučiti, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne inovacijske kompetence 

mladih. V okviru inovacijskih kompetenc smo obravnavali znanja in osebnostne lastnosti 

mladih, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom.  

Pod znanje smo zajeli znanja o ustvarjalno-inovacijskem procesu, o ustvarjanju idej, o 

vrednotenju in izbiri najprimernejše ideje, o razvoju ideje do prototipa, znanja o zaščiti 

patenta, o trženju in prodaji, o projektnem delu, o financah in podjetništvu. 

Pod osebnostne lastnosti smo vključili sposobnost opazovanja in zaznavanja problemov, 

ustvarjalnost, radovednost, samozavest, samostojnost mišljenja, hitrost, prilagodljivost, 

vztrajnost, odgovornost, sprejemanje in obvladovanje tveganj, podjetnost, sposobnost 

timskega dela, motiviranost in navdušenje. 

7.1 Povzetek rezultatov 

Temeljni namen tega magistrskega dela je proučitev vloge televizije pri dvigu inovacijskih 

kompetenc mladostnikov, ki spodbujajo bolj poglobljeno delo mladostnikov.  

Z vprašalnikom smo pridobili podatke o pomembnosti ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

inovacijske kompetence mladostnikov, v kakšni meri mediji vplivajo na posamezne 

inovacijske kompetence mladostnikov, kateri medij najbolj celovito osvešča mladostnike o 

pomenu ustvarjalnosti in inoviranja ter kolikšna je pri tem vloga televizije. Anketiranci so 

odgovore razvrščali oziroma ocenjevali različne trditve z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni, da se z dano trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 pa pomeni, da se z dano trditvijo 

popolnoma strinjajo. V anketi je sodelovalo 155 dijakov in študentov naravoslovnih, 

tehničnih in družboslovnih smeri v starosti med 15 in 24 let. 
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Raziskava je zajela 62,6 % žensk in 37,4 % moških. Starostna struktura je enakomerno 

porazdeljena v tri starostne razrede: 32,3 % je starih med 15 in 18 let, 33,5 % je starih med 19 

in 21 let in 34,2 % je starih med 22 in 24 let. 

 

Dobro polovico (58,0 %) vzorca zavzemajo študentje, preostali (42,0 %) pa so dijaki. Največ 

študentov prihaja z družboslovnih fakultet, ki imajo v celotnem vzorcu 32,9-odstotni delež. 

Nekoliko več je študentov s tehničnih fakultet (13,5 %) kot z naravoslovnih (11,6 %). Med 

dijaki jih prav tako prihaja največ iz družboslovnih šol in zavzemajo 16,8-odstotni delež v 

vzorcu. Dijaki naravoslovnih srednjih šol imajo 13,5-odstotni delež, dijaki srednjih tehničnih 

šol pa 11,6-odstotni delež. 

 

Dobljene podatke smo obdelali v računalniškem programu za analizo številčnih podatkov 

SPSS. Za osnovno predstavitev rezultatov smo uporabili preglednice in grafe s frekvenčnimi 

porazdelitvami in aritmetičnimi sredinami. Za oblikovanje dimenzij smo uporabili metodo 

glavnih komponent. Oblikovali smo tudi 3 hipoteze. Hipotezo 1 smo preverjali z uporabo 

multiple regresijske analize z metodama enter in stepwise, t-preizkusa za aritmetično sredino 

in t-preizkusa dvojic. Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili multiplo regresijsko analizo z 

metodo enter in t-preizkus za aritmetično sredino. Hipotezo 3 smo preverili z uporabo t-

preizkusa za aritmetično sredino.  

Najprej smo želeli ugotoviti stanje osveščenosti mladostnikov glede pomena ustvarjalnosti in 

s tem povezanih inovacijskih kompetenc. Med anketiranci je v zvezi z inovativnostjo najbolj 

poznan pojem ustvarjalnost, ki je ocenjen s povprečno vrednostjo 4,7, kar kaže na to, da ga 

večina anketirancev zelo dobro pozna. Takoj za ustvarjalnostjo najbolj poznajo pojma 

inovativnost in inovacija, sledi jima potencialna inovacija, najmanj poznana pa sta 

inventivnost in invencija. 

Rezultati analize so pokazali, da imajo anketiranci visoko mnenje o ustvarjalnih ljudeh, saj so 

trditev Občudujem ustvarjalne ljudi in njihove dosežke ocenili s povprečno vrednostjo 4,6. 

Visoko je ocenjena tudi trditev Brez ustvarjalnosti, kreativnosti in inovacij bi naša družba 

kmalu začela stagnirati, najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da je Ustvarjalnost v današnji 

družbi zelo cenjena, iz česar lahko povzamemo, da družba respondente kljub zavedanju o 

pomenu in nujnosti inovativnosti premalo motivira k inovativnosti. 

Zanimalo nas je, kako mladostniki vrednotijo inteligenco, ustvarjalnost in inovativnost kot 

pogoje za uspešnost posameznika. Zanimivo je, da mladostniki kot najpomembnejši dejavnik 

za uspeh posameznika ocenjujejo njegovo ustvarjalnost, zatem inovativnost, na tretjem mestu 

pa je inteligentnost. 
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Anketirance smo povprašali, kateri medij najbolj celovito osvešča mladostnike o pomenu 

ustvarjalnosti in inoviranja ter kolikšna je pri tem vloga televizije. Daleč najpomembnejši 

medij pri osveščanju glede pomena ustvarjalnosti in inovativnosti je s povprečnim rangom 4,5 

internet. Naslednja dva medija, televizija in časopisi oziroma revije, so ocenjeni s povprečnim 

rangom 2,9, nekoliko manj knjige s povprečnim rangom 2,8. Najmanj pomembno vlogo pa 

pri tem odigra radio, ki je ocenjen s povprečnim rangom 1,9.  

Anketiranci so rangirali vprašanje, kateri medij bi izbrali kot vir informiranja pri realizaciji 

svoje ideje, če bi imeli neko novo idejo oziroma novo rešitev neke konkretne situacije. Daleč 

najbolj uporaben vir informiranja glede možnosti realizacije nove ideje je s povprečnim 

rangom 4,7 internet. Kar 86,5 % mladih je navedlo, da je najpomembnejši vir internet, sledijo 

mu časopisi oziroma revije, knjige, nato televizija s povprečnim rangom 2,8, najmanj 

pomembno vlogo pa pri tem odigra radio, ki je ocenjen s povprečnim rangom 1,5.  

Z vprašalnikom smo pridobili podatke o pomembnosti ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

inovacijske kompetence mladostnikov, in sicer smo obravnavali znanja in osebnostne 

lastnosti mladih, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom. 

Mladostniki so najprej ocenili pomembnost znanj, s katerimi mora razpolagati inovativna 

oseba. Za inovativnost posameznika se mladostnikom zdijo najbolj pomembna znanja o 

ustvarjanju idej in znanja o razvoju ideje do prototipa. Sledijo jim znanja o vrednotenju in 

izbiri najprimernejše ideje in znanja o ustvarjalno-inovacijskem procesu, projektnem delu, 

trženju in prodaji. Dokaj pomembna so tudi znanja o zaščiti patenta in podjetništvu, kot 

najmanj pomembna pa so ocenili znanja o financah. 

Nato smo mladostnike povprašali še o vplivu medijev na njihovo znanje v zvezi z ustvarjalno-

inovativnim procesom. Internet je s povprečno vrednostjo 4,3 daleč najpomembnejši dejavnik, 

ki vpliva na znanje mladih o ustvarjalno-inovativnem procesu. Na drugem mestu so strokovne 

knjige, sledijo jim članki v časopisih in revijah, na predzadnjem mestu so televizijske oddaje, 

na zadnjem pa radijski prispevki.  

V nadaljevanju (preglednica 16) podrobneje predstavljamo vlogo posameznih medijev pri 

razvoju osebnostnih lastnosti anketirancev. Odebeljene vrednosti v preglednici predstavljajo 

najvišje ocene vloge medija v razvoju posamezne osebnostne lastnosti. V zadnjem stolpcu so 

razvidne povprečne vrednosti, izhajajoče iz ocene, katere osebnostne lastnosti, ki so sestavni 

del inovacijskih kompetenc, mladi najbolj povezujejo z inovativnostjo. Mladi so ocenjevali na 

lestvici od 1 (zelo malo ali nič) do 5 (veliko). 
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Preglednica 16: V odstotkih izražena vloga medijev v razvoju posameznikovih 

osebnostnih lastnosti in povprečne vrednosti ocene za osebnostne 

lastnosti, povezane z inovativnostjo 

Osebnostne lastnosti Delež vloge medijev v razvoju posameznikovih 

osebnostnih lastnosti (%) 

Povp. vred. 

ocene za 

osebn. last. 

 Televizija Radio Časopisi 

in revije 

Knjige Internet  

 Hitrost 

 

8,8 8,8 2,9 8,8 70,6 3,5 

 Radovednost 

 

11,0 1,1 14,3 9,9 63,7 4,5 

 Samostojnost mišljenja 

 

2,7 2,7 2,7 40,5 51,4 4,4 

 Ustvarjalnost 

 

19,5 1,1 9,2 23,0 47,1 4,7 

 Navdušenje 

 

21,6 8,1 10,8 13,5 45,9 4,2 

 Prilagodljivost 

 

11,8 5,9 8,8 29,4 44,1 3,7 

 Vztrajnost 

 

21,4 7,1 0,0 32,1 39,3 4,5 

 Odgovornost 

 

4,2 16,7 20,8 20,8 37,5 4,0 

 Podjetnost 

 

29,2 8,3 9,7 16,7 36,1 3,6 

Sposobnost opazovanja – 

zaznavanja problemov 

 

33,3 4,8 14,3 14,3 33,3 4,4 

Samozavest 

 

13,3 23,3 0,0 33,3 30,0 4,2 

Sposobnost timskega dela 

 

31,8 18,2 9,1 13,6 27,3 3,8 

 Motiviranost 

 

26,1 0,0 17,4 34,8 21,7 4,5 

Sprejemanje in 

obvladovanje tveganj 

33,3 6,1 12,1 27,3 21,2 4,0 

 

Največkrat navedene osebnostne lastnosti (preglednica 16), za katere mladostniki menijo, da 

je k njihovem razvoju izmed medijev največ prispeval internet, so: hitrost, radovednost, 
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samostojnost mišljenja, ustvarjalnost, navdušenje, prilagodljivost, odgovornost in podjetnost. 

Za sposobnost opazovanja in zaznavanja problemov meni 33,3 % mladostnikov, da je največ 

prispeval k njenemu razvoju internet, enak delež pa jih meni, da televizija. Televizija prispeva 

največji delež k razvoju lastnosti sprejemanja in obvladovanja tveganj in sposobnosti 

timskega dela. Največ mladostnikov meni, da so knjige najbolj prispevale k razvoju 

sposobnosti motiviranosti in dvigu samozavesti. Najmanjšo vlogo v razvoju osebnostnih 

lastnosti mladostnikov imata medija časopis oziroma revije in radio. 

 

Za mladostnike je za inovativnost najpomembnejša lastnost ustvarjalnost, na drugem mestu so 

vztrajnost, motiviranost in radovednost, sledijo samostojnost mišljenja in sposobnost 

zaznavanja problemov ter navdušenje in samozavest. Na predzadnjem mestu je podjetnost, na 

zadnjem pa hitrost. Povzamemo lahko, da so po mnenju mladostnikov vse obravnavane 

lastnosti pomembne, saj so ocenjene nad sredino lestvice. 

Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali tri hipoteze, katere navajamo v nadaljevanju 

skupaj z rezultati raziskave. 

– Hipoteza 1: na zvišanje inovacijskih kompetenc mladostnikov imajo mediji pomembnejši 

vpliv kot šola. 

 

V okviru prve hipoteze smo proučili, v kakšni meri dejavniki starši, vrstniki, šola in mediji 

vplivajo na mladostnikove inovacijske kompetence, sestavljene iz njegovih osebnostnih 

lastnosti in znanj, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom. Zanimalo nas je, ali imajo 

mediji na zvišanje inovacijskih kompetenc mladostnikov pomembnejši vpliv kot šola. 

Hipotezo smo preverili v dveh korakih. Najprej smo z regresijsko analizo preverjali vpliv 

dejavnikov na inovacijske kompetence, ki se nanašajo na dimenzije osebnostnih lastnosti: 1.) 

motiviranost, samozavest in navdušenje, 2.) samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost ter 3.) 

vztrajnost in odgovornost.  

 

Vpliva medijev in šole na motiviranost, samozavest in navdušenje nismo potrdili, rezultati so 

pokazali, da na razvoj te dimenzije osebnostnih lastnosti pozitivno vplivajo le starši. Na 

razvoj samostojnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti smo potrdili negativen vpliv tako 

učiteljev kot tudi vrstnikov in medijev, na razvoj vztrajnosti in odgovornosti pa smo potrdili 

samo negativen vpliv učiteljev. Prve hipoteze v tem delu ne moremo potrditi, saj lahko na 

podlagi rezultatov potrdimo le negativen vpliv medijev na razvoj samostojnosti, iznajdljivosti 

in ustvarjalnosti, in še to v manjši meri kot na ti dve lastnosti negativno vplivajo učitelji in 

vrstniki. Ugotovili smo, da mladostniki medijev in šole ne dojemajo kot pozitivnih dejavnikov 

pri razvoju svojih osebnostnih značilnosti.  
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Nato smo preverjali vpliv dejavnikov na znanje kot inovacijsko kompetenco. Na tem mestu 

smo preverjali mladostnikovo mnenje, v kolikšni meri ocenjujejo vpliv šole, vrstnikov, 

medijev in staršev na svoje znanje o inovativnosti, saj znanja nismo empirično preverjali. 

Dokazali smo, da je vloga medijev pri pridobivanju znanja o inovativnosti statistično značilno 

večja od vloge šole. Hipotezo smo v tem delu potrdili. 

– Hipoteza 2: intenzivnost vpliva televizije na posamezno inovacijsko kompetenco je 

najmočnejša izmed vseh medijev. 

 

Pri preverjanju druge hipoteze smo raziskali pomembnost vpliva posameznih medijev s 

poudarkom na vplivu televizije na posamezne inovacijske kompetence. Tudi to hipotezo smo 

kot predhodno preverili v dveh korakih. Najprej smo z regresijsko analizo preverjali vpliv 

dejavnikov na inovacijske kompetence, ki se nanašajo na dimenzije osebnostnih lastnosti: 1.) 

motiviranost, samozavest in navdušenje, 2.) samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost ter 3.) 

vztrajnost in odgovornost. 

 

Izkazalo se je, da na motiviranost, samozavest in navdušenje negativno vpliva le radio. Na 

samostojnost, iznajdljivost in ustvarjalnost ne vpliva noben medij, na vztrajnost in 

odgovornost pa negativno le televizija. Hipotezo 2 torej lahko potrdimo delno, in sicer v 

tistem delu, ki se nanaša na dimenzijo osebnostnih lastnosti vztrajnost in odgovornost. 

Televizija kot edini medij na ti dve lastnosti vpliva negativno.  

 

Pri preverjanju vpliva dejavnikov na znanje mladostnikov pa je televizija šele na 

predzadnjem, četrtem mestu za internetom, strokovnimi knjigami in časopisi in revijami. 

Hipoteze, da je vpliv televizije na posameznikovo znanje o inovativnosti in ustvarjalnosti 

najmočnejši izmed vseh medijev, v tem delu ne moremo potrditi. 

– Hipoteza 3: televizija ne podaja dovolj celovitih informacij o pomenu inovativnosti.  

 

Za preverjanje slednje hipoteze smo uporabili dimenzijo vloga televizije pri podajanju 

informacij o pomenu inovativnosti, ki smo jo izračunali kot povprečje trditev. Zanimalo nas 

je, ali televizija mladostnikom ponuja dovolj informacij o inovativnosti in ustvarjalnem 

razmišljanju. Hipotezo smo preverili s t-preizkusom za aritmetično sredino. Ker je odgovor 

negativen, je hipoteza potrjena. 

 

Dodatno smo preverili še pričakovanja mladostnikov glede tipov televizijskih oddaj o 

inovativnosti. Raziskava je pokazala, da se mladi najbolj navdušujejo nad oddajami, v katerih 

so predstavljene nove ideje, najmanj pa so zainteresirani za oddaje, v katerih mladi med seboj 

diskutirajo o pomenu znanja. Dodajamo še, da je kar 41,3 % mladih navedlo, da so jim najbolj 
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všeč oddaje, v katerih so predstavljene nove ideje, medtem ko se jih le 5,2 % najbolj 

navdušuje nad diskusijami o pomenu znanja.  

7.2 Sklepne ugotovitve 

Televizija gledalcu posreduje informacije iz zunanjega sveta, pri njem je pridobila visoko 

stopnjo zaupanja, saj mu daje čustveno močan in nepozaben vtis. Povprečen človek pred 

televizijskim zaslonom prebije vedno več časa in je vedno bolj pod njegovim vplivom. Tako 

postopoma izgublja svoj lastni svet in živi v umetnem svetu občil. Čas, ki ga mladostniki 

preživijo pred televizijo, izrinja iz njihovega življenja dejavne načine preživljanja prostega 

časa, slabi čustvene odnose in slabo vpliva na zdravje. Mladi najpogosteje televizijo prižgejo, 

ne da bi vedeli, kaj bodo gledali. Večina mladostnikov namreč televizijo gleda zaradi zabave, 

le redki zaradi pridobivanja informacij. Prižgan televizor deluje kot magnet, celo slab 

program gledalca s čim pritegne. Mnogo opravljenih raziskav potrjuje negativen vpliv 

medijev, predvsem televizije, na osebnostne lastnosti in vrednote mladostnika. Gledanje 

neprimernih vsebin na televiziji pa pri mladostnikih spodbuja nestrpnost, agresijo in znižuje 

samopodobo. Vsekakor tudi drži, da vplivi televizije na posameznike niso enotni. Odvisni so 

od razvojnih, čustvenih, družbenih okoliščin posameznika, ki predstavljajo kontekst 

posameznikovega spremljanja televizije.  

Peštajeva (2009) ugotavlja, da prevzema televizija vedno pomembnejšo pozitivno vlogo v 

procesu vzgoje in socializacije. Prav televizijske oddaje so dragocen pripomoček na poti 

učenja, ki vzbuja radovednost. S tem lahko televizija postane pomembno sredstvo pri širjenju 

znanja, kamor sodijo tudi znanja o inovativnosti in ustvarjalnem razmišljanju. Tudi naša 

raziskava kaže, da je pomen televizije pri podajanju znanja, povezanega z ustvarjalno-

inovacijskim procesom, večji kot pri šoli. Vendar danes znanje ni dovolj, če ga ne znamo 

uporabiti z namenom generiranja novih idej, izdelkov, dodane vrednosti. To so ključne 

kompetence, ki pa jih ne šola ne televizija ne razvijata v zadostni meri. Na tem mestu se lahko 

postavi vprašanje, ali sta šola in televizija v polni meri prilagojeni zahtevam sodobnega časa.  

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti vlogo staršev, šole in vrstnikov pri vplivu na znanje 

in druge inovacijske kompetence. Če želimo kot družba napredovati, je treba ta znanja, 

veščine in osebnostne lastnosti razvijati že od otroštva dalje. Dom, šola in vrstniki so temeljni 

nosilci in spodbujevalci ustvarjalnosti in inovativnosti, čedalje večji vpliv na ustvarjalni 

potencial mladostnika pa lahko pripišemo tudi medijem. Predvsem pa nas je zanimala vloga 

medijev, kjer lahko z ustreznimi uredniškimi politikami ali pa z državno regulativo stanje 

izboljšamo.  

Ugotavljamo, da mladostniki medijev in šole ne dojemajo kot pozitivnih dejavnikov pri 

razvoju svojih osebnostnih značilnosti, da pa je vloga medijev pri pridobivanju znanja o 
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inovativnosti statistično značilno večja od vloge šole. Daleč najpomembnejši medij pri 

osveščanju glede pomena ustvarjalnosti in inovativnosti je internet, ki je hkrati tudi najbolj 

uporaben vir informiranja glede možnosti realizacije nove ideje. Obenem je to 

najpomembnejši medij, ki vpliva na znanje mladih o ustvarjalno-inovacijskem procesu in na 

razvoj osebnostnih lastnosti. 

Mladi se vedno bolj zavedajo pomena inovativnosti za svojo prihodnost. Naloga staršev, šole, 

medijev in družbe v najširšem pomenu besede je, da inoviranje postane vrednota že v mladih 

letih in da mlade opremimo z zavedanjem in argumenti, da je to prava pot za dosego osebnih 

in poklicnih ciljev. Obenem pa jim je treba dati ustrezna znanja oz. kompetence, da se naučijo 

zaznati priložnosti, ustvarjati ideje in jih znajo uresničiti. 

Naloga staršev in učiteljev je, da spodbudijo mladostnike h kritičnemu spremljanju medijskih 

vsebin, jih poučijo, kako pravilno izbirati in gledati tiste oddaje, ki jim koristijo ter jih 

spodbujajo k ustvarjalnosti. To lahko storijo npr. z odprto diskusijo o oddaji, mladostnikom 

naj zadajo nalogo, da povzamejo ključna sporočila, kritično ocenijo oddajo, poskušajo najti 

uporabnost za njihovo konkretno delo (doma, na projektih, v šoli, v lokalni skupnosti …) in 

razmislijo, katera znanja in osebnostne lastnosti bi še dodatno potrebovali za izvedbo 

konkretnega inovativnega projekta.  

Naloga televizije je predvajanje kvalitetnih programskih vsebin za mladostnike, katerih 

ponudba mora biti količinsko in vsebinsko bogata in ustrezna. Televizija mora ponuditi 

mladostnikom visoko kvalitetne oddaje o inovativnosti. Njihova ponudba mora biti široka, da 

lahko izpolnjuje različne želje in potrebe mladostnikov in hkrati osvešča mladostnike glede 

pomena ustvarjalnosti in s tem povezanih inovacijskih kompetenc, ki smo jih prikazali v tem 

delu in spodbujajo bolj poglobljeno delo mladostnikov. Slednje potrjujejo tudi rezultati 

našega dodatnega preverjanja, kjer smo preverili, ali televizija mladostnikom ponuja dovolj 

informacij o inovativnosti in ustvarjalnem razmišljanju. Mladostniki so mnenja, da televizija 

ne podaja dovolj celovitih informacij o pomenu inovativnosti. Raziskava je pokazala, da se 

skoraj polovica mladih najbolj navdušuje nad oddajami, v katerih so predstavljene nove ideje, 

iz česar lahko sklepamo, da mladi pričakujejo na televizijskih zaslonih čim več tovrstnih 

oddaj. Neizogiben način doseganja takšne ponudbe televizijskih vsebin je samoregulacija 

televizije. Eden izmed najpomembnejših korakov do kakovostne televizijske ponudbe za 

mladostnike je tudi participacija mladostnikov v procesu oblikovanja njim namenjenih 

televizijskih vsebin. Predvsem pa participacija v medijih mladostnikom omogoča, da v večji 

meri vplivajo na družbo z usmerjanjem pozornosti javnosti k problemom, s katerimi se 

soočajo, in jim pomaga, da postajajo vse bolj medijsko pismeni ter da se razvijajo v 

inteligentne, ustvarjalne in inovativne medijske uporabnike. 
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Gotovo je v okviru programskih vsebin medijev še veliko možnosti, ki po eni strani ne bodo 

zmanjševale gledanosti, po drugi strani pa bodo spodbujale razvoj znanj in kompetenc, ki jih 

za dosego inovativne družbe potrebujemo. Vsekakor je prvi korak k temu razumevanje 

problematike in izzivov sodobnega časa. V nadaljevanju je treba postaviti jasno strategijo, 

postaviti cilje in merljive rezultate ter izobraziti vodstva medijskih hiš, urednike in novinarje 

za potrebe sodobnega časa. Prepričani smo, da je včasih dovolj na problem opozoriti in z 

relativno majhnimi, neformalnimi koraki regulirati usmeritve medijskih hiš. Pomemben 

dejavnik so tudi zahteve odjemalcev oz. gledalcev, ki smo pogosto premalo kritični do vsebin, 

ki jih plačujemo. Če se jasno zavedamo, kaj je za razvoj družbe in tudi naših otrok 

pomembno, bomo kot civilna družba in kot uporabniki lahko s svojimi zahtevami vplivali na 

programske vsebine. Če pa to ni dovolj, je smiselno razmišljati o spremembi regulative v 

smeri, kjer bi družba imela od tega dolgoročno optimalne učinke. 

7.3 Prispevek k stroki in znanosti 

V tem magistrskem delu smo na začetku postavili ustrezen teoretičen okvir s področja 

inovativnosti in vplivnih dejavnikov inoviranja v povezavi z inovacijskimi kompetencami 

mladih. Raziskali smo vpliv medijev in znotraj njih televizije na posamezne inovacijske 

kompetence mladostnikov. Prišli smo do zanimivih zaključkov, nekateri so zgolj potrdili že 

dokazano, nekateri pa so odkrili nova dejstva, ki bodo prispevala k nadaljnjemu strokovnemu 

razvoju teorije in znanosti na obravnavanem področju. Ugotovili smo, da se mladi vse bolj 

zavedajo pomena inovativnosti za uresničitev svojih ciljev, vendar medijev in šole ne 

dojemajo kot pozitivnih dejavnikov pri razvoju svojih osebnostnih značilnosti, medtem ko je 

pri pridobivanju znanja o inoviranju vloga medijev večja od vloge šole. 

Dodaten prispevek k znanosti je vezan na samo metodologijo, ki obravnava slabo raziskano 

področje vpliva medijev na inovativnost mladostnikov. Ker je tovrstnih raziskav malo, tudi v 

nalogi razvita metodologija pomeni originalen doprinos znanosti.  

Iz znanstvenih rezultatov smo izpeljali tudi smernice za vodstva medijev in izobraževalnih 

ustanov, kar sicer ni neposredni znanstveni rezultat, vendar izhaja iz znanstvenih ugotovitev 

in ima zato tudi na strokovnem nivoju dodatno težo. Iz rezultatov znanstvene raziskave smo 

povzeli, da je mladim treba dati ustrezne kompetence, da se naučijo zaznati priložnosti, 

ustvarjati ter uresničiti ideje. Če želimo doseči cilj, mora šola preko ustvarjalnih učiteljev 

zagotoviti ustvarjalno izobraževanje, televizija pa mora ponuditi mladostnikom visoko 

kvalitetne oddaje o inovativnosti. Smernice so podrobneje predstavljene v poglavju 7.2 pod 

sklepnimi ugotovitvami.  

Rezultati raziskave bodo javno objavljeni in namenjeni predvsem znanstveni in strokovni 

populaciji. V objavo kot del monografije Prihodnost ekonomije urednika Matjaža Muleja je 
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že bil posredovan članek z naslovom Premalo izkoriščen potencial medijev pri dvigu 

inovacijskih kompetenc mladih. V pripravi je tudi prispevek za znanstveno revijo. 
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Priloga 1 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Prvi del anketnega vprašalnika se nanaša na demografske podatke – tvoje ključne osebne 
podatke, ki so pomembni za raziskavo ter za podatke, ki jih želim pridobiti. Sklop vprašanj je 
zaprtega tipa, prosim, da svoj odgovor označiš z obkroževanjem. 

 

1. Moj spol: 
a) ženski       
b) moški 

2. Moja starost: 
a) od 15–18 let 

b) od 18–21 let 

c) od 21–24 let 

3. Šola, ki jo obiskujem 
a) tehnična srednja šola 

b) naravoslovna srednja šola 

c) družboslovna srednja šola 

d) tehnična fakulteta 

e) naravoslovna fakulteta 

f) družboslovna fakulteta 

 

Drugi del anketnega vprašalnika se nanaša predvsem na sestavine inovacijskih kompetenc 
(znanje in osebnostne lastnosti) ter ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj le-teh. Ta del 

sestavlja niz različnih trditev, ki so tesno povezane s proučevanjem inovativnosti, 
ustvarjalnosti in inovativnih kompetenc.  

Poleg trditev so zapisane številke od 1 do 5, pri čemer številka 1 pomeni, da se z dano 
trditvijo sploh ne strinjate, številka 5 pa pomeni, da se z dano trditvijo popolnoma strinjate 
Vaša naloga je, da skrbno preberete posamezno trditev ter nato z izbiro le ene same številke 
izrazite način razmišljanja, ki velja za vas.  

Pri nekaterih vprašanjih je treba po metodi rangiranja od 1 do 5 oceniti odgovor, pri čemer 
je skrajna vrednost skale zapisana pri vsakem vprašanju posebej. 

Tu ni napačnih oz. pravilnih odgovorov. 
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SPLOŠNO O POZNAVANJU POMENA INOVATIVNOSTI 

4.  Navedene besede so mi popolnoma znane:  

invencija 1 2 3 4 5 

inventivnost 1 2 3 4 5 

potencialna inovacija 1 2 3 4 5 

inovacija 1 2 3 4 5 

inovativnost 1 2 3 4 5 

ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

5.  Moje mnenje je: 

Vsak človek je lahko ustvarjalen. 1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost je v današnji družbi zelo cenjena. 1 2 3 4 5 

Inovativno razmišljanje je dandanes zelo zaželeno. 1 2 3 4 5 

Občudujem ustvarjalne ljudi in njihove dosežke. 1 2 3 4 5 

Inovativnost je lastnost, ki jo zelo cenim. 1 2 3 4 5 

Brez ustvarjalnosti, kreativnosti in inovacij bi naša 
družba kmalu začela stagnirati. 

1 2 3 4 5 

Brez inovativnih pristopov in ustvarjalnega 

razmišljanja posameznik danes ni konkurenčen. 
1 2 3 4 5 

6.  Najpomembnejši vir celovitih informacij o inovativnosti se mi zdijo:  

starši oz. družina 1 2 3 4 5 

učitelji oz. šola 1 2 3 4 5 

vrstniki 1 2 3 4 5 

televizijske oddaje 1 2 3 4 5 

radijski prispevki  1 2 3 4 5 

članki v časopisu in revijah 1 2 3 4 5 

strokovne knjige 1 2 3 4 5 

internetne strani 1 2 3 4 5 

7.  Z ocenami od 1 do 5 rangiraj, kateri medij najbolj izčrpno vpliva na tvoje 

osveščanje glede pomena ustvarjalnosti in inovativnosti, pri čemer ocena 1 pomeni 
SPLOH NE VPLIVA, ocena 5 pa ZELO VPLIVA. Vsako oceno lahko uporabiš le 
enkrat. 

televizija  

radio   

časopisi, revije  

knjige  

internet  
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ZNANJE IN INOVATIVNOST 

8.  Moje mnenje je: 

Starši me spodbujajo k inovativno-podjetniškemu 
delu. 

1 2 3 4 5 

Šola zavira ustvarjalnost učencev. 1 2 3 4 5 

Za svoj uspeh moram biti inteligenten.  1 2 3 4 5 

Za svoj uspeh moram biti ustvarjalen. 1 2 3 4 5 

Za svoj uspeh moram biti inovativen. 1 2 3 4 5 

Šola je poglaviten dejavnik, ki vpliva na 
oblikovanje mojega ustvarjalnega potenciala in 

znanja. 

1 2 3 4 5 

Večina mojih učiteljev (nad 50 %) podpira učence, 
ki poskušajo stvari delati na nove, inovativne 
načine. 

1 2 3 4 5 

Zelo rad z vrstniki diskutiram o nevsakdanjih 

temah. 

1 2 3 4 5 

Starši me spodbujajo k raziskovalno-razvojnemu 

delu. 

1 2 3 4 5 

Glede pomena mojega znanja o inovativnosti so 

mediji dandanes najpomembnejši. 
1 2 3 4 5 

Zaradi vpliva medijev sem bolj inovativen. 1 2 3 4 5 

9. Znanja, s katerimi mora razpolagati inovativna oseba, in so pomemben del 

inovacijskih kompetenc, so:  

znanja o ustvarjalno-inovacijskem procesu 1 2 3 4 5 

znanja o ustvarjanju idej 1 2 3 4 5 

znanja o vrednotenju in izbiri najprimernejše ideje 1 2 3 4 5 

znanja o razvoju ideje do prototipa 1 2 3 4 5 

znanja o zaščiti patenta 1 2 3 4 5 

znanja o trženju in prodaji 1 2 3 4 5 

znanja o projektnem delu 1 2 3 4 5 

znanja o financah  1 2 3 4 5 

znanja o podjetništvu 1 2 3 4 5 

10. Za zvišanje moje ravni znanja v zvezi z ustvarjalno-inovacijskim procesom imajo 

največji pomen:  

televizijske oddaje 1 2 3 4 5 

radijski prispevki  1 2 3 4 5 

članki v časopisu in revijah 1 2 3 4 5 

strokovne knjige 1 2 3 4 5 

internetne strani 1 2 3 4 5 
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OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN INOVATIVNOST 

11.  Zase lahko trdim: 

Pri opazovanju problema opazim stvari, ki jih 

drugi ne. 

1 2 3 4 5 

Pri reševanju problemov rad poiščem različne 
možne alternative, šele nato oblikujem odločitev. 

1 2 3 4 5 

Do rešitve obravnavanega problema rad pridem s 
pomočjo raziskovanja in novih pristopov.  

1 2 3 4 5 

Nimam težav s sprejemanjem na prvi pogled 
nerealnih idej. 

1 2 3 4 5 

Pri reševanju problemov razmišljam neodvisno, 
samostojno. 

1 2 3 4 5 

S pomočjo intuicije se znam hitro odločati. 1 2 3 4 5 

Problemi in njihovo reševanje mi predstavljajo 
izziv. Rad imam spremembe. 

1 2 3 4 5 

Želim doseči zastavljene cilje. 1 2 3 4 5 

Svoje obveznosti izvajam odgovorno. 1 2 3 4 5 

Tveganja, povezana z inovativnostjo, sem 

pripravljen sprejeti. 

1 2 3 4 5 

Sem podjetniško naravnan, iščem poslovno 
priložnost. 

1 2 3 4 5 

Rad sodelujem pri skupinskih projektih. 1 2 3 4 5 

Reševanje problemov me notranje motivira, 
navdušuje.  

1 2 3 4 5 

12.  Z »biti inovativen« povezujem naslednje osebnostne lastnosti:  

sposobnost opazovanja – zaznavanja problemov 1 2 3 4 5 

ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

radovednost 1 2 3 4 5 

samozavest 1 2 3 4 5 

samostojnost mišljenja 1 2 3 4 5 

hitrost 1 2 3 4 5 

prilagodljivost 1 2 3 4 5 

vztrajnost 1 2 3 4 5 

odgovornost 1 2 3 4 5 

sprejemanje in obvladovanje tveganj 1 2 3 4 5 

podjetnost 1 2 3 4 5 

sposobnost timskega dela 1 2 3 4 5 

motiviranost 1 2 3 4 5 

navdušenje 1 2 3 4 5 
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13. Na razvoj moje posamezne osebnostne lastnosti (sposobnost opazovanja, 

ustvarjalnost …) najbolj vpliva dejavnik – . Izberi le tistega enega, najpomembnejšega.  

 

starši učitelji vrstniki televizija radio  

časopisi 
in revije knjige internet 

sposobnost 

opazovanja – 

zaznavanja 

problemov 

           

    

ustvarjalnost                

radovednost                

samozavest                

samostojnost 

mišljenja 

           

    

hitrost                

prilagodljivost                

vztrajnost                

odgovornost                

sprejemanje in 

obvladovanje 

tveganj 

           

    

podjetnost                

sposobnost 

timskega dela 

           

    

motiviranost       

  navdušenje                
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TELEVIZIJA IN INOVATIVNOST 

14. Moje mnenje je:  

Televizija me dovolj pouči o zavedanju pomena biti 
inovativen. 

1 2 3 4 5 

Televizija me nauči biti inovativen 1 2 3 4 5 

Televizija nudi širok izbor izobraževalnih oddaj o 
inovativnosti. 

1 2 3 4 5 

Televizija podaja dovolj informacij o pomenu 

inovativnosti  

1 2 3 4 5 

15.  Kateri tip TV oddaje o inovativnosti te najbolj pritegne?  

Rangiraj z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, ME SPLOH NE PRITEGNE, 
ocena 5 pa ME POPOLNOMA PRITREGNE. Vsako oceno lahko uporabiš le enkrat.  

diskusija med mladimi o pomenu znanja  

predstavitev novih idej  

diskusija mladi/podjetniki o možnostih realizacij idej  

izkušnje uspešnih podjetnikov  

drugo (zapiši, kaj):  

16.  Imaš idejo, neko novo rešitev konkretne situacije (npr. novi tablični računalnik). 
Katere medije boš uporabil, da boš poiskal informacije o realizaciji svoje ideje?  

Rangiraj z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, SPLOH NE BOM 
UPORABIL, ocena 5 pa POPOLNOMA BOM UPORABIL. Vsako oceno lahko 

uporabiš le enkrat.   

televizija  

radio  

časopis in revije  

knjige  

internet  
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