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POVZETEK 

Glavna značilnost oblikovalskega razmišljanja, ki so ga prvič uporabili na stanfordski 

univerzi, je preučevanje dejanskih potreb trga, razumljenih izključno skozi potrošnikove oči, 

kar omogoča nastanek rešitev, ki že od začetka poudarjajo dodano vrednost kot nekaj novega 

(tehnološki vidik), uporabnega (človeški vidik) ter prijaznega do končnega uporabnika 

(poslovni vidik). Dosedanje raziskave so pokazale, da obstajajo analogije med oblikovanjem 

kot tudi ovrednotenjem snovnih in nesnovnih izdelkov. S proučitvijo značilnih lastnosti 

snovnih in nesnovnih izdelkov je v delu predstavljena podlaga za vzpostavitev omenjenih 

analogij. Pravila oblikovalskega razmišljanja smo na podlagi vzpostavljenih analogij priredili 

za oblikovanje nesnovnih izdelkov – storitev. S praktičnimi primeri smo v nadaljevanju 

potrdili resničnost tez, ki so bile podlaga za vzpostavitev analogij. Za potrebe preverjanja 

trditev in uspešnosti oblikovalskega procesa storitev smo na podlagi istih analogij razvili 

metodo ugotavljanja skupne učinkovitosti tima (SUT), ki temelji na metodi ugotavljanja 

učinkovitosti opreme, kot jo poznamo pri vrednotenju izdelovalnih procesov za snovne 

izdelke – metoda skupne učinkovitosti opreme (SUO) oziroma OEE ali Overall Equipment 

Effectiveness. 

Ključne besede: oblikovalsko razmišljanje, oblikovanje, storitve, nepridobitna organizacija, 

metoda skupne učinkovitosti (Overall Equipment Efficiency – OEE) 

SUMMARY 

The main characteristic of design thinking, which was for the first time used on the University 

of Stanford, is investigation of real necessities of the market as understood solely within the 

consumers’ vision. That enables rise of solutions that emphasize the added value as something 

new (technological view), useful (human values) and user-friendly towards the end-user, 

consumer (business view). Previous researches indicate the existence of analogy between 

products and services (immaterial products). Present work confirms the assertion that the 

principle of design thinking can be used to design “the immaterial products” and that the 

designed services can be evaluated in almost the same way as products’ production, using a 

slightly changed method of Overall Equipment Efficiency – OEE, named the Overall Team 

Efficiency – OTE to this purpose. 

Key words: design, design thinking, services, non-profit organisations, Overall Equipment 

Efficiency 

UDK: 005.53(043.2) 
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1 UVOD  

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

O dizajnu vedno govorimo v povezavi z zunanjim videzom neke opredmetene ideje – izdelka. 

Zunanji videz je velikokrat odvisen od notranjosti, le-to pa je velikokrat mogoče prilagoditi 

želenemu, zunanjemu videzu. Vendar se to lahko zgodi le, če je konstruktor notranjosti tudi 

oblikovalec ali če pri procesu konstruiranja funkcije sodeluje tudi oblikovalec zunanjosti. 

Zato se vse pogosteje sprašujemo, kakšen naj bo postopek oblikovanja, da bo zagotovil tako 

funkcionalne kot estetske zahteve prihodnjega izdelka. Zadnja novost uporabe dizajna je 

oblikovanje kot način razmišljanja (Nagy 2007). Oblikovalski način razmišljanja je usmerjen 

predvsem v uspešnost inovacij oziroma prihodnjih izdelkov (Žižek 2008). 

Če se lotimo reševanja kakršnegakoli človeškega problema, se moramo vprašati tri stvari: ali 

je predlagana rešitev tehnično izvedljiva (technical feasibility), ali je rešitev za nekoga 

uporabljiva oziroma zaželena (usability, desirability) in ali se ekonomsko splača (economic 

viability). Šele v primeru, da je rešitev v vseh treh pogledih zadovoljiva, ima možnost za 

uspeh (Vahčič 2008). 

Tak pristop ima dolgo tradicijo na področju industrijskega oblikovanja. Tradicionalno je bilo 

industrijsko oblikovanje usmerjeno v oblikovanje fizičnih produktov (artefaktov) s 

poudarkom na estetiki. V zadnjih nekaj letih pa je dobil oblikovalski pristop mnogo širši 

pomen in je postal tako rekoč univerzalni princip razvoja novih produktov, storitev, poslovnih 

modelov, izkušenj, konceptov … V tem širšem smislu je lahko oblikovalski pristop uporaben 

za reševanje kakršnegakoli problema in zato nastaja potreba, da se z njim seznani čim širši 

krog ljudi (Vahčič 2008). 

Ena prvih institucij, ki je začela s pospešenim uvajanjem oblikovalskega razmišljanja v svoje 

delovanje, je stanfordski »Hasso Plattner institute of design«, ki ga poznamo tudi pod imenom 

stanfordski d.school. »D.school« razredi so izobraževalne enote, sestavljene iz pestrih 

interdisciplinarnih študentskih in mentorskih skupin. Vanje sta vključeni tako akademska kot 

gospodarska sfera, ki skupaj uvajata novo kulturo, »design thinking« filozofijo usposabljanja 

in izobraževanja na dodiplomski in podiplomski stopnji.  

Oblikovalsko razmišljanje (angl. Design Thinking) temelji na medpanožnem sodelovanju pri 

reševanju tipičnih oblikovalskih problemov ali pri uresničevanju novih oblikovalskih zamisli. 

V literaturi zasledimo tudi sinonim dizajnersko razmišljanje, toda, v magistrski nalogi, bomo 

uporabili besedno zvezo oblikovalsko razmišljanje.  

V delovni skupini (timu) praviloma sodelujejo ljudje, ki prihajajo iz področij tehnologije, 

humanistike in ekonomije ter tako iz različnih vidikov obravnavajo isti problem. Rezultat tega 

delovanja je praviloma fizičen, oprijemljiv izdelek oziroma prototip izdelka, primeren za 
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prodajo. Izkazalo se je, da je tak pristop k oblikovanju novih izdelkov optimalen, saj vedno 

zajame dovolj vplivnih dejavnikov, da izdelek pride na trg pripravljen na večino ovir in tržnih 

pasti. 

Za dejansko uspešnost na trgu je poleg omenjenega, pomembna tudi učinkovitost proizvodnje 

tako optimalno oblikovanega izdelka, ki v procesu oblikovanja ne more biti v celoti 

upoštevana. Zato je za uspešnost izdelka na trgu nujno predvideti metode zagotavljanja in 

spremljanja proizvodne učinkovitosti, ki pomembno vpliva na nivo stroškov. 

Storitve predstavljajo posebno obliko »izdelka«, ki ga je treba ustrezno pripraviti za nastop na 

trgu. Dosedanje raziskave (Sartore 2010; Wormack in Jones 2005; Slack 2004; Womack in 

Jones 1996) so pokazale, da med snovnimi in nesnovnimi izdelki obstajajo določene 

vzporednice, ki jih je mogoče uporabiti za prenos načela oblikovalskega razmišljanja na 

oblikovanje storitev. Torej se postavlja vprašanje, ali bi bilo načelo oblikovalskega 

razmišljanja mogoče uporabiti tudi pri oblikovanju nematerialnih »izdelkov«, torej različnih 

storitev? 

Če povzamemo, je bil namen raziskave ugotoviti, ali bi bilo načelo oblikovalskega 

razmišljanja mogoče uporabiti tudi pri oblikovanju nematerialnih »izdelkov«, torej različnih 

storitev. 

1.2 Temeljna teza in cilji raziskave 

Iz analogij med oblikovanjem proizvodov – izdelkov, ki jih določajo namen, trg in 

tehnologija ter storitev na področju dela z ljudmi kot nesnovnih proizvodov, katerih cilji so 

promocijski, izobraževalni in družabni, lahko sklepamo, da lahko tudi storitve, tako kot 

izdelke, oblikujemo po načelih oblikovalskega razmišljanja, pri čemer moramo v proces 

oblikovanja vključiti metode kvantitativnega ovrednotenja storitev, katere prav tako izhajajo 

iz analogije z ovrednotenjem učinkovitosti proizvodnega toka. Iz tega sklepa izhajajo tri 

raziskovalna izhodišča: 

1. »Storitve, kjer imamo opraviti z delom z ljudmi, vedno združujejo vse tri cilje, so torej 

hkrati promocijske, izobraževalne in družabne, pri čemer so vsi trije cilji tesno povezani z 

osnovno dejavnostjo organizatorja storitve.« 

2. »Lokacija, oprema in izvajalci storitve oziroma delovna skupina so vedno podrejeni 

storitvi oziroma njenemu osnovnemu, ožjemu namenu.« 

3. »Pri storitvah, ki imajo opraviti z delom z ljudmi, je edini izvajalec človek oziroma 

delovna skupina. Govorimo torej o skupni učinkovitosti delovne skupine, ki deluje kot 

sistem (v nadaljevanju tim), ki mora delovati enotno. Zato kriterije za ovrednotenje 

učinkovitosti / uspešnosti storitve določi tim ter predvidi obrazce oziroma način 

zajemanja kazalnikov ovrednotenja.« 
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Da bi dosegli osnovni namen raziskave, smo si na začetku raziskovanja zastavili šest ciljev. 

Prvi cilj naloge je vzpostaviti analogije med koncepti oblikovalskega razmišljanja pri 

oblikovanju snovnih izdelkov in oblikovanjem storitev ter oblikovati model načrtovanja 

storitve po načelih oblikovalskega razmišljanja. 

Drugi cilj naloge (kot tudi tretji cilj) temelji na osnovni tezi raziskave, da lahko tudi storitve, 

tako kot izdelke, oblikujemo po načelih oblikovalskega razmišljanja. Torej, drugi cilj 

raziskave je razviti ustrezen model ovrednotenja učinkovitosti in uspešnosti oblikovane 

storitve. 

Tretji cilj raziskave je določiti kvalitativne in kvantitativne kazalnike parametra kakovosti 

izvedbe storitve. 

Naslednji cilj je raziskati lastnosti ustaljenih modelov oblikovanja storitve dveh sezonskih 

taborov za otroke in mednarodne konference. 

Nato bomo poskusili, v modelu oblikovanja storitve sezonskih taborov za otroke in 

mednarodne konference ugotoviti, s pomočjo primerjave z modelom oblikovanja po metodi 

oblikovalskega razmišljanja, ključne elemente oblikovalskega razmišljanja. Ugotovili bomo 

tudi morebitni obstoj elementov tima in timskega dela. 

Zadnji cilj naloge pa je uporabiti rezultate ovrednotenja učinkovitosti storitve (kvalitativne in 

kvantitativne kazalnike) sezonskega tabora za ugotavljanje pomanjkljivosti procesa 

oblikovanja oziroma izvedbe omenjene storitve. 
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2 DIZAJN PROIZVODOV IN STORITEV 

Besedo dizajn (angl. design) v današnjem vsakdanjiku slišimo zelo pogosto, naj si bo v 

medijih ali v oglaševalski industriji ali v tematiki povezani z marketingom. Sam pomen 

besede in filozofija, ki stoji za njo, pa sta veliki množici ljudi še vedno nejasni. Največkrat jo 

povezujemo z umetnostjo, lahko pa si razlago priredimo na sto načinov. Za ene je oblika, za 

druge je slog, spet za nekatere je trend … Kaj točno pomeni, pa le redkokdo zna razložiti, saj 

človeka zmedejo številne asociacije, ki pridejo slehernemu človeku na misel ob besedi dizajn 

(Nagy 2007). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano tako (SSKJ 2009): 

1. dizájn -a m (ȃ) arhit. dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med 

funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje: ukvarjati 

se z dizajnom / razstava dizajna; 

2. design -a [dizájn] m (ȃ) arhit. dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med 

funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje: ukvarjal 

se je z designom / pohištvo ima dober design. 

Etimološko beseda »design« izvira iz italijanskega jezika, in sicer iz besede »disegno«, kar v 

italijanskem jeziku pomeni skica. Skica ali osnutek kot pred-faza prihodnjega mojstrskega 

dela oziroma izdelka. Zgledni primer bi bile Leonardo Da Vincijeve skice. Nekateri jih 

označujejo tudi kot študije, ki so Leonarda okronale za prvega dizajnerja. Kasneje v 16. 

stoletju se beseda design pojavi v Angliji, kjer jo uporabljajo za načrt nečesa, na podlagi česar 

se bo nekaj ustvarjalo ali pa služi za osnutek, ki je nepogrešljiv pri pripravi na delo          

(Nagy 2007). 

Danes se besedo dizajn uporablja predvsem pri industrijskem oblikovanju. Naj si gre za risbe, 

osnutke, načrte, obliko ali prototipe: namen je isti – izboljšava predhodnika ali pa razvoj 

nečesa novega. Z industrijsko revolucijo sredi 18. stoletja se pričneta razvoj in aplikacija 

dizajna kot industrijskega oblikovanja, ki ga poznamo še danes (Hauffe 1998). 

Težko je definirati dizajn skozi zgodovino, zato bi bila edina prava razlaga in delitev, ki bi 

zadovoljila najširše občinstvo, delitev po obdobjih. Možna so odstopanja v delitvi po 

obdobjih, saj so si različni narodi drugače zamislili pomen dizajna. Beseda »zamislili«, je 

uporabljena zato, ker pri dizajniranju ni napačnih potez in razlag, mogoče je kakšna 

zanemarljivega značaja, gre predvsem za različno interpretiranje, ki se pokaže bodisi v 

uporabnosti ali praktičnosti bodisi v estetiki (Nagy 2007). 
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2.1 Proces dizajna 

2.1.1 Uvod  

Proizvodi in storitve so prva stvar, ki jo kupci vidijo in nanje naredijo lahko bodisi dober ali 

slab vtis o podjetju, ki jih izdeluje oziroma izvaja. 

Čeprav managerji procesov proizvajanja proizvodov in storitev nimajo direktnega vpliva in 

odgovornosti na proizvode in storitve, pa imajo indirektno odgovornost pri zagotavljanju 

informacij in nasvetov za uspešen razvoj le teh.  

V zadnjem obdobju narašča aktivna vloga managerjev v proizvodnem in storitvenem dizajnu 

(Slack 2004). 

2.1.2 Proces 

Proces je logično zaporedje med seboj povezanih pod-procesov (nalog) z opredeljenim 

rezultatom in vložkom v prostoru in času (Castellano 2005). 

Rezultat procesa je izdelek ali storitev, ki zadovoljuje potrebe določenega prejemnika 

rezultata – kupca. Lastnosti procesov so (Podlogar 2005): 

− stroški, 

− čas, 

− kakovost rezultata, 

− zadovoljstvo prejemnika z rezultatom, 

− »lastništvo procesa«. 

Priložnosti prenavljanja procesov so (Podlogar 2005):  

− skrajšanje časa, 

− zmanjšanje stroškov, 

− izboljšanje servisa, 

− povečanje prilagodljivosti. 

Bolj celovit kot je proces, večje so priložnosti za njegove radikalne izboljšave in večje so 

težave njegovega razumevanja, merjenja in spreminjanja (Podlogar 2005). 
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Funkcionalni vidiki organiziranosti procesa so naslednji (Podlogar 2005): 

− kaj delati (kaj je rezultat), 

− razvijanje rezultatov, 

− razumevanje pristojnosti in odgovornosti, 

− statičnost, 

− funkcionalna organiziranost, 

− »lastništvo« organizacijske enote. 

Procesni vidiki organiziranosti procesa pa so (Podlogar 2005): 

− kako delati (kako zagotoviti rezultat), 

− razvijanje procesov, 

− dinamičnost, 

− projektna organiziranost, 

− »lastništvo« procesa. 

2.1.3 Prednosti dobrega dizajna proizvodov in storitev 

Cilj dizajna proizvodov in storitev je zadovoljitev kupcev, s tem da zadovoljujejo njihove 

potrebe (aktualne ali vnaprej predvidene) in pričakovanja (Slack 2004). 

Proces dobrega dizajna proizvodov in storitev vključuje tri vidike, ki so pomembni za 

proizvodne managerje. Ti so (Slack 2004): 

1. koncept: to je komplet pričakovanih koristi, ki jih kupec kupi oziroma koncept določa 

obliko, delovanje in vse predloge dizajna in koristi, ki jih bo zagotavljal; 

2. paket: vsebuje sestavne dele (komponente), ki zagotavljajo zagotovitev koristi 

definiranih v konceptu oziroma določi podrobno zbirko posameznih komponent 

proizvoda ali storitve, ki so potrebne za zagotovitev in podporo koncepta; 

3. proces: določa odnos med komponentami izdelkov in storitev oziroma proces je način, s 

katerim se bo koncept izvršil. 

Normalno se beseda proizvod nanaša na stvar kot predmet (TV, stol, pralni stroj), pri kateri 

sta proizvodnja in implementacija med seboj ločeni (Bonel 2005). Beseda storitev pa se 

nanaša na neko izkušnjo (večer v diskoteki, vožnja z avtobusom). V resnici pa gre v večini 

primerov za kombinacijo obeh: proizvoda in storitve (npr. večerja v restavraciji vsebuje 

krožnik mesa in postrežbo ter kuhanje). Kombinacijo − zbirko storitev in proizvodov 

imenujemo paket. Imamo dve možnosti paketa, in sicer (Slack 2004): 

1. nekateri izdelki in storitve so osnovnega pomena pri nakupu (brez njih proizvod ne bi 

imel smisla); 
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2. nekateri proizvodi in storitve so dopolnilnega-stranskega pomena. 

S spremembo glavnega proizvoda ali storitve in z dodajanjem ali odvzemanjem dodatnih 

izdelkov in storitev se paket spreminja.  

Ena izmed prednosti dobrega dizajna je tudi ta, da lahko organizacije najdejo takšen način 

dizajna, ki jim prinaša največji dobiček (Slack 2004). 

2.1.4 Faze dizajna proizvodov in storitev 

Končni rezultat celotne aktivnosti dizajna je popolna, natančna specifikacija proizvoda ali 

storitve. Ta lahko vsebuje: podrobnosti celotnega koncepta, paket in proces. Za dosego te 

točke mora dizajn preko več faz (Slack 2004):  

− izdelava koncepta, 

− natančen pregled, 

− pripravljalen dizajn paketa in koncepta, 

− vrednotenje in izboljšanje, 

− izdelava prototipa in končnega dizajna. 

Izdelava koncepta 

Organizacije na začetku procesa oblikovanja zberejo ideje iz zunanjih ali/in notranjih virov. 

Zbrane ideje, glede na želene kriterije oblike, delovanja, namena in koristi proizvoda ali 

storitve, oblikujejo v koncept. V nadaljevanju bomo natančneje opisali izbiro idej in pa 

oblikovanje koncepta. 

Izbira idej 

Organizacije skušajo tvoriti take ideje proizvodov in storitev, ki jih bodo pripeljale do 

uresničenja njihovih ciljev. Od mnogih idej so le nekatere ideje dovolj primerne za nadaljnji 

razvoj proizvodov in storitev (Pride in Ferrell 2005b). 

Imamo dva načina izbiranja idej: tako znani »lijakasti model«, pri katerem iz množice idej 

izberemo najboljšo, drugi način pa je, da eno idejo postopoma izboljšujemo. 

Izvor idej, kot smo prikazali na naslednji sliki 1, je lahko samo podjetje (prodajni oddelek ali 

raziskovalno-inovativni oddelek) ali pa izvira iz »okolice« podjetja (od kupca, konkurence). 

Oziroma ideje se lahko ustvarijo s tržnimi raziskavami, poslušanjem kupca, s spremljanjem 

konkurence, v prodajnem oddelku, preko svetovnega spleta in tako dalje (Pride in Ferrell 

2005a). 
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Tržne raziskave, kot so vprašalniki in intervjuji, so ponavadi strukturirani tako, da testirajo 

ideje ali preverjajo proizvode in storitve po določenih kriterijih (Slack 2004). 

Poslušanje kupcev oziroma poslušanje predlogov kupcev je manj vnaprej predpisan in 

strukturiran način, a je najboljši  za osnovanje novih idej. Kupčeve ideje, prošnje, vprašanja, 

pritožbe ter želje organizacije zaznavajo iz dneva v dan v stiku s kupci (Pride in Ferrell 

2005a). 

Nekatera podjetja skrbno spremljajo konkurenco, saj jim vsaka najmanjša dobra ideja lahko 

zagotovi vsaj začasno boljši položaj na trgu. Podjetje vzame v natančen pregled izdelek 

konkurence (material, način izdelave) in na podlagi tega ugotovi, katera je ključna lastnost, ki 

daje prednost temu izdelku; nato lastnost vdela ali vključi v svoj lasten proizvod ali pa kupi 

licenco in jo uporabi. Tak način je težje uporabiti pri storitvah, ker so njihove lastnosti manj 

prozorne za konkurenco. Lastnosti storitev konkurence lahko ugotovijo podjetja s testiranjem 

kupcev, in sicer tako, da kupce pošljejo v konkurenčno podjetje (Slack 2004). 

Ljudje v prodajnem oddelku se vsakodnevno srečujejo s kupci, zato prav oni vedo, kaj je 

kupcem všeč in kaj ne. Zaradi tega lahko združijo kupčeve ideje ali pa svoje ideje v proizvode 

in storitve, ki bi bolje zadovoljile potrebe kupcev (Slack 2004). 

 

 

Slika 1: Izvor idej 
Vir: Slack 2004. 

NOTRANJI VIRI ZUNANJI VIRI 

Analiza kupčevih potreb 

Predlog prodajnega oddelka 

Ideje raziskovalnega 

in razvojnega oddelka 

Tržni center Tržne raziskave 

Predlogi kupcev 

Dejavnosti konkurence 

Tvorba idej 
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Od ideje do koncepta 

Ideje niso isto kot koncept. Koncept lahko definiramo kot opis bodočega izdelka, kateri 

uresničuje kupčeve želje. Sprememba ideje v koncept (proces je prikazan na naslednji sliki 2) 

lahko vključuje podrobnosti v obliki, delovanju, namenu in koristi proizvoda ali storitve 

(Bigliardi 2008). 

 

 

Slika 2: Sprememba ideje v koncept 
Vir: Slack 2004. 

Natančen pregled 

Ko organizacija dobi določeno število konceptov, jih morajo ovrednotiti iz več vidikov. 

Ljudje, ki se ukvarjajo z dizajnom, morajo biti selektivni, saj niso vsi koncepti primerni za 

nadaljnjo preobrazbo v proizvod ali storitev (Slack 2004). Kriteriji, s katerimi morajo 

ovrednotiti koncepte, so podani v spodnji preglednici 1. 

KONCEPT 

IDEJA 

OBLIKA 

Celotna oblika 

proizvoda ali storitve 

DELOVANJE 

Način kako bo proizvod 

ali storitev delovala ali se 

izvajala 

NAMEN 

Potrebo, katero ima ta 

proizvod ali storitev namen 

zadovoljiti 

KORISTI 

Prednosti, ki jih bo 

proizvod ali storitev prinesla 
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Preglednica 1: Kriteriji vrednotenja konceptov 

Kriteriji vrednotenja Marketing Procesi Finance 

Izvedljivost Ali je trg dovolj velik? 

Imamo dovolj velike 

zmogljivosti za 

proizvodnjo? 

Imamo dovolj financ za 

razvoj in plasiranje 

proizvoda ali storitve? 

Sprejemljivost 
Koliko trga bomo 

pridobili? 

Kako bomo morali 

reorganizirati naš 

proizvodni proces? 

Koliko denarja, ki ga 

bomo investirali, se 

nam bo povrnilo? 

Občutljivost 

Kakšna je nevarnost 

propada oziroma 

neuspeha na trgu? 

Kakšna je nevarnost, da 

bomo neuspešni ali 

nesposobni pri 

proizvodnji? 

Koliko denarja lahko 

izgubimo, če bo naš 

načrt propadel? 

Vir: Slack 2004. 

Pripravljalni dizajn 

Ko so ustvarili sprejemljivi koncept, sledi predhodni-pripravljalni dizajn. Namen te faze je 

določiti komponente proizvoda ali storitve v paketu in določiti proces za tvorbo tega paketa. 

V predhodnem dizajnu tudi zmanjšajo zapletenost končnega dizajna (Slack 2004). 

Določitev komponent v paketu 

Določitev komponent v paketu je prva naloga v fazi pripravljalnega dizajna. Ta zahteva 

zbiranje informacij o vsakem kosu, ki bo predstavljal del paketa, zaporedje in način, kako 

bodo ti deli med seboj sestavljeni ter seznam vseh materialov, ki sestavljajo paket            

(Slack 2004). 

Zmanjšanje zapletenosti dizajna 

Ker zapletenost dizajna poveča stroške, nameravajo »dizajnerji« zmanjšati zapletenost s tremi 

pristopi, ki so (Slack 2004): 

− standardizacija: s standardizacijo želijo zmanjšati raznovrstnost do meje, ki ima resnično 

vrednost za končnega kupca; 

− moduliranje: pomeni vključitev standardiziranih »pod-komponent«, ki jih lahko 

sestavimo med seboj na različne načine, kar daje možnost sestave več vrst končnih-

različnih proizvodov; 

− posploševanje: pomeni uporabo vedno istih elementov v verigi proizvodnje proizvodov. 
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Določitev procesa za ustvarjanje paketa 

V tej fazi je potrebno preveriti, kako naj proces sestavi skupaj dele, da bodo dobili končni 

proizvod ali storitev (Slack 2004). 

Nekoč je bila ta stopnja večkrat izvedena šele na koncu procesa dizajna, to pa je lahko 

povzročilo težave, saj proizvod in storitev nista morala biti proizvedena do zahtevane 

kakovosti (Slack 2004). 

Ovrednotenje in izboljšanje 

Ko je proces za ustvarjanje paketa določen, sledi faza kontrole oziroma ovrednotenja in 

izboljšanja. Faza kontrole zajema specifične tolerance, metode in vzorčne procese, ki jamčijo, 

da bo proizvodni proces ustrezal zahtevam kupca (Božič 2006). Poznamo sledeče tehnike 

preverjanja:  

− uporabnost glede na delovanje in kvaliteto, 

− inženiring ovrednotenja, 

− Taguchi metode. 

Uporabnost glede na delovanje in kakovost 

Tehnika uporabnosti glede na delovanje in kvaliteto je znana tudi pod imenom »hiša 

kvalitete« (zaradi njene oblike) in kot »glas kupca« (zaradi njenega cilja). To tehniko 

preverjanja so razvili na Japonskem (v Toyoti ...). Hiša kvalitete je grafična tehnika, ki 

omogoča medsebojno odvisnost med zahtevami potrošnika in izdelkom oziroma storitvijo. S 

to metodo tehniki poskušajo zaobjeti (Božič 2006):  

− kaj zahteva kupec; 

− kaj je za kupca pomembno; 

− kaj je dejanska osnova za kupčevo željo; 

− kako izrazimo željo kupca s tehniko; 

− kako prevedemo zahteve v navodila. 

Inženiring ovrednotenja 

Cilj te tehnike preverjena je poskušati znižati stroške in preprečiti nepotrebne stroške, preden 

začnemo z redno proizvodnjo. Praktično skuša izločiti vse nepotrebne stroške, ki ne 

prispevajo k vrednosti proizvoda proizvodnih managerjev in finančnih analitikov             

(Slack 2004). 
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Taguchi metode 

Ta metoda ugotavlja trpežnost, odpornost proizvoda ali storitve v ekstremnih pogojih. 

Naloga dizajnerja je, da doseže dizajn, ki bo uspešno uskladil in pokril vse te negotovosti. 

Največja težava je v tem, da je število faktorjev, ki so povezani z negotovostjo, zelo veliko. 

Zaradi tega je proces, ki pripelje do optimalne rešitve, zelo dolg in prav Taguchi metoda je 

tista statistična metoda, ki obravnava le tistih nekaj poizkusov, ki so še zadostni, da 

omogočajo določitev najboljše kombinacije faktorjev dizajna. V tem primeru je najboljša 

kombinacija  tista, ki zagotavlja najnižje stroške in najnižjo stopnjo enotnosti (Slack 2004). 

Prototip in končni dizajn 

Ker bi bilo preveč nevarno iti direktno v proizvodnjo končnih proizvodov, izdelujejo 

dizajnerji prototipe (Slack 2004). 

Virtualni prototip je najnovejša oblika testiranja v digitalnem formatu na računalniku. Tako 

testiranje je enako uspešno kot fizično testiranje. Virtualna simulacija-prototip dovoljuje 

poslovnežem, da testirajo nove proizvode in storitve kot tudi, da jih predstavijo in načrtujejo 

proces, ki jih bo proizvedel. Posamezne komponente se lahko virtualno sestavi skupaj na 

različne načine, se jih testira in med seboj primerja v prototipnem sistemu, da se tako preveri 

zadovoljivost sestavljanja ali samega postopka (Slack 2004). 

Program, ki to omogoča, je računalniški program CAD − Computer Aided Design. Ta 

bistveno stopnjuje hitrost in popolnost pri razvoju izdelka. Ko je dizajner zadovoljen z obliko 

izdelka, se lahko le ta takoj transformira v risbo (Božič 2006). Prednosti CAD-a so (Slack 

2004): 

− možnost shranitve in takojšnje poznejše uporabe shranjenih podatkov; 

− možnost manipuliranja s podatki; 

− zelo poveča fleksibilnost dizajnerske aktivnosti; 

− omogoča hitre modifikacije; 

− uporaba standardiziranih oblik in jedra zmanjša možnost napak. 

2.1.5 Interaktiven dizajn 

V praksi je nemogoče ločiti dizajn proizvodov in storitev od dizajna procesov, ki bo le te 

proizvajal. Managerji procesov morajo biti v resnici prisotni od začetka razvoja koncepta do 

proizvodnega procesa in do končnega plasiranja proizvoda ali storitve na trg. Spojitev dizajna 

proizvodov / storitev in procesov, ki jih ustvarjajo, se včasih imenuje interaktivni dizajn. 

Koristi tega dizajna so krajši čas, ki ga celotna dizajnerska aktivnost potrebuje od koncepta do 
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izdaje na trg - to se pogosto imenuje designs time to market (TTM). Faktorji, ki lahko 

zmanjšajo čas plasiranja na trg (TTM) so (Slack 2004): 

− istočasno razvijanje različnih faz celotnega procesa; 

− zgodnja rešitev nasprotij dizajna in negotovosti; 

− organizacijska struktura ali struktura postopka, ki mora odsevati oziroma zaobjemati 

razvojni načrt. 

Istočasni razvoj−dostop 

Pri tradicionalen pristopu procesa dizajna, ki ga imenujemo »korak za korakom«, se včasih 

naslednja faza začne šele, ko je prejšnja že končana. Ta pristop ima to prednost, da se da 

proces dizajna zlahka upravljati, kontrolirati in organizirati, če je seveda vsaka faza jasno 

določena (Slack 2004). 

Večkrat je potrebno prav malo časa, da se zaključi prejšnjo fazo, zato je smiselno, da se začne 

že z naslednjo fazo, da se vidi, ali se pojavijo kakšne težave. Temu pristopu pravimo istočasni 

dostop do dizajna (Slack 2004). 

Kar smo do sedaj imenovali istočasni razvoj, se večkrat imenuje tudi istočasni inženiring. 

Istočasni inženiring teži k temu, da optimizira dizajn proizvoda in proizvodnega procesa z 

namenom, da doseže oziroma zmanjša potrebni čas in izboljša kvaliteto ter zmanjša stroške z 

združitvijo dizajna in proizvodnih dejavnosti (Slack 2004). 

Struktura dizajna 

Celoten proces razvoja koncepta do trga vključuje osebje podjetja iz različnih področij 

(razvojniki, inženirji, proizvodni managerji, tržniki in finančniki). Vsi ti bodo na nek način 

imeli svojo vlogo pri oblikovanju končnega dizajna. Vsak dizajn vsebuje (Slack 2004): 

− ime projekta; 

− skupino ali posameznega managerja; 

− določeno količino razpoložljivega denarja; 

− jasne strateške cilje v podjetju. 

2.2 »Design thinking« oziroma oblikovalsko razmišljanje 

Zadnja novost pri uporabi dizajna je oblikovanje kot način razmišljanja (Nagy 2007). 

Razmišljanje je v Slovenskem slovarju knjižnega jezika opredeljeno kot (SSKJ 2009): 

»razmíšljati -am nedov. (í) usmerjati dejavnost v zavesti v kaj a) da bi prišlo do jasnosti, 

zaključkov: razmišlja, zakaj se je to zgodilo; razmišljati o življenjskih vprašanjih; o njem, star. 
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njega velikokrat razmišlja / vso noč je razmišljal b) da bi se spoznala primernost, posledice česa: 

dolgo je razmišljal, kaj naj stori, kako naj se odloči c) sploh: razmišlja o sreči, ki ga čaka 

razmišljajóč -a -e: razmišljajoč o tem, kam naj gre, je stopil na ulico; razmišljajoč človek; njegov 

razmišljajoči značaj.« 

Z angleškim izrazom »design thinking« označujemo pristop k razvoju inovativnih, 

konkurenčnih izdelkov in storitev. Glavna značilnost je interdisciplinarno združevanje znanja 

za reševanje realnih človeških problemov in volja, da se oblikovalsko disciplino enakovredno 

vključi v razvoj (Nagy 2007). 

Usmeren je predvsem v to, kako naj podjetja razmišljajo, da bodo njihove inovacije uspele in 

da podjetja in njihovi izdelki ter storitve ne bodo potonili v pozabo (Žižek 2008). 

Gre za princip, ko vedno poskušamo gledati stvari s treh vidikov: ali se stvar da tehnološko 

narediti, ali jo ljudje želijo imeti (ali je zaželena), ali ima ekonomski rep in glavo             

(Žižek 2008). 

2.2.1 Najprej spoznajmo kupca in njegove izkušnje 

Oblikovalski način razmišljanja je presečišče treh krogov, in sicer (SUID 2011):  

1. tehnologije,  

2. antropologije (humanistike) in  

3. ekonomije.  

To posledično pomeni, da moramo zbrati čim širši krog ljudi, saj specialisti, čeprav je njihov 

prispevek pomemben, brez vseh drugih pogledov niti približno ne morejo (optimalno) rešiti 

problema (SUID 2011). 

Oblikovalski način razmišljanja spodbuja multidisciplinaren pristop k reševanju problemov, 

kulturo nenehnih inovacij in hitrega prototipiranja ter drugačnosti mišljenja – išče torej 

povezave med različnimi pogledi na reševanje problemov. Področja med seboj poveže s 

tehnologijo, da se tako izdela rešitev problema, ki dejansko deluje, funkcionira (Žižek 2008). 

Bistvo procesa oblikovalskega razmišljanja je prikazano na sliki 3. 

Če se lotimo reševanja kakršnegakoli človeškega problema, se moramo vprašati tri stvari 

(Vahčič 2008): 

− Ali je predlagana rešitev tehnično izvedljiva (tehnični vidik)? 

− Ali je rešitev za nekoga uporabljiva oziroma zaželena (človeški vidik)? 

− Ali se ekonomsko splača (ekonomski vidik)? 
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Šele v primeru, da je rešitev v vseh treh pogledih zadovoljiva, ima možnost za uspeh. Iz tega 

sledi, da je za učinkovito reševanje problemov nujna interdisciplinarnost, kjer člani tima 

prispevajo k reševanju problema vsak s svojega zornega kota (Vahčič 2008). 

 

 

Slika 3: Filozofija delovanja nacionalnega centra za dizajn in d.school-a 

(oblikovalsko razmišljanje) 
Vir: SUID 2011. 

Tak pristop ima dolgo tradicijo na področju industrijskega dizajna (oblikovanja). Industrijski 

oblikovalci so navajeni delati v interdisciplinarnih skupinah in upoštevajo vse tri omenjene 

vidike. Tradicionalno je bil industrijski dizajn usmerjen v oblikovanje fizičnih produktov 

(artefaktov) s poudarkom na estetiki. V zadnjih nekaj letih pa je dobil oblikovalski pristop 

mnogo širši pomen in je postal tako rekoč univerzalni princip razvoja novih produktov, 

storitev, poslovnih modelov, izkušenj, konceptov … V tem širšem smislu je lahko 

oblikovalski pristop uporaben za reševanje kakršnegakoli problema in zato nastaja potreba, da 

se z njim seznani čim širši krog ljudi (Vahčič 2008). Oblikovalski način razmišljanja kot 

metodologija hitrega reševanja problemov, torej postaja postopoma nujnost poslovne 

strategije podjetij in organizacij (Hrovatin, Machtig in Prekrat 2008). 

Oblikovalski pristop so začele uporabljati mnoge svetovne znane korporacije, bodisi kot 

dopolnilo raziskovalno razvojnim oddelkom, ali pa celo kot njihov nadomestek. Tudi mnoga 

oblikovalska podjetja, ki so se tradicionalno ukvarjala z dizajnerskimi storitvami na področju 

dizajna fizičnih produktov, širijo svojo dejavnost na področje storitev in uporabniških 

izkušenj (Vahčič 2008). 

Ena prvih industrij, ki je začela s pospešenim uvajanjem oblikovalskega razmišljanja v svoje 

delovanje, je stanfordski Hasso Plattner Institute of Design, ki ga poznamo tudi pod imenom 

stanfordski d.school (Nagy 2007). »D.school« razredi so izobraževalne enote, sestavljene iz 
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pestrih interdisciplinarnih študentskih in mentorskih skupin (v spodnji sliki 4 je prikazana 

kultura inovacije d.school-a). Vanje sta vključeni tako akademska kot gospodarska sfera, ki 

skupaj uvajata novo kulturo, »design thinking«, filozofijo usposabljanja in izobraževanja na 

dodiplomski in podiplomski stopnji (SUID 2011). 

 

 

Slika 4: Kultura inovacije d.school-a 
Vir: SUID 2011. 

Glavna značilnost oblikovalskega razmišljanja je potemtakem preučevanje dejanske potrebe 

trga, ki se ga dojema izključno skozi potrošnikove oči in se tako ustvari rešitve, ki jih 

potrošnik resnično potrebuje. Tako je oblikovalsko razmišljanje katalizator med 

gospodarstvom, tehnologijo in ljudmi (Nagy 2007). 

Miselna pot, po kateri se gibljejo »dizajn misleci oziroma oblikovalski misleci«, je v 

neprestani povezavi s končno rešitvijo. Osnova za razmišljanje in nastavek za rešitev se 

opirata na poslovni, tehnološki in človeški vidik ideje, inovacije oziroma rešitve. Končni 

produkt ali storitev že od začetka poudarja dodano vrednost kot nekaj novega (tehnološki 

vidik), uporabnega (človeški vidik) ter prijaznega do končnega uporabnika (poslovni vidik) 

(SUID 2011). 

2.2.2 Praktični koncept inoviranja 

Ko razumemo okoliščine in način oblikovalskega razmišljanja, se koncepta inoviranja lahko 

lotimo popolnoma praktično. Sestavlja ga pet temeljnih korakov, ki bodo zagotovili, da na trg 

lansiramo izdelek ali storitev, ki bo uspela (Žižek 2008). Ti koraki so (Nussbaum 2004): 

1. opazovanje, 

2. viharjenje možganov, 

3. hitro prototipiranje, 

4. izpopolnjevanje in 
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5. implementacija. 

Opazovanje 

V tej fazi se psihologi, antropologi in sociologi povežejo s porabniki, da lahko bolje razumejo 

njihove izkušnje, in pri tem uporabljajo etnološke, kulturološke in antropološke raziskave 

(Nussbaum 2004). Pomembno je, da čim bolj široko spremljajo dogajanje okoli sebe in so pri 

dobljenih ugotovitvah objektivni (Žižek 2008). 

Obstaja več tehnik opazovanja, ki so drugačne, kot jih večinoma uporabljajo podjetja. Našteli 

jih bomo le nekaj (Nussbaum 2004): 

− sledenje (angl. shadowing): opazovanje ljudi med nakupovanjem, uporabljanjem 

izdelkov, obiskom bolnišnic, med vožnjo na vlaku, avtobusu in podobno; 

− beleženje obnašanja (angl. behavioral mapping): fotografiranje ljudi v istem prostoru 

(kraju) v določenem obdobju, na primer 2-3 dni; 

− opazovanje poti porabnika (angl. consumer journey): beleženje vseh interakcij, ki jih ima 

porabnik z določeno storitvijo ali izdelkom, oziroma v določenem prostoru; 

− snemanje ali pisanje dnevnika (angl. camera journals): porabnike se prosi, da pišejo 

dnevnike ali snemajo svoje aktivnosti in vtise povezane z izdelkom ali storitvijo; 

− intervjuji z ekstremnimi uporabniki (angl. extreme user interview): pogovor z 

ekstremnimi uporabniki, ki vedo vse (ali nič) o nekem izdelku (storitvi) in ocenijo svoje 

izkušnje ob uporabi tega izdelka oziroma doživetju storitve; 

− pripovedovanje zgodb (angl. story telling): porabnike se prosi, da povejo osebne izkušnje 

o svojih nakupovalnih izkušnjah oziroma o sami uporabi izdelka (ponakupnih 

dejavnostih); 

− nefokusne skupine (angl. unfocus groups): intervjuji s skupino različnih ljudi – s tistimi, 

ki sploh ne uporabljajo izdelkov in storitev, in tistimi, ki jim to predstavlja pomemben 

del življenja.  

Potem ko so preučili obnašanje porabnikov, morajo vse ideje predebatirati s svojo skupino 

(Žižek 2008). 

Viharjenje možganov (angl. brainstorming) 

V tem koraku se intenzivno zbirajo ideje za reševanje problemov. Gre za analiziranje 

podatkov, ki so jih zbrali z opazovanjem. Brainstorming je hitro pridobivanje inovativnih idej, 

ki ne traja več kot uro. 

Za učinkovito viharjenje možganov obstajajo nekatera pravila, med katerimi so tudi 

naslednja: ne prezre se nobene ideje, ne kritizira se idej drugih ljudi, spodbuja se vse ideje 
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(tudi najbolj ekstremne, saj so lahko ključ rešitve), ne prekinja se drugih ljudi, ne sme se biti 

žaljivi … (Nussbaum 2004). 

Spodbujevalci brainstorminga 

V spodnjih vrsticah bomo predstavili sedem spodbujevalcev brainstorminga, ki jih navaja 

Tom Kelley, ustanovitelj podjetja Ideo (Kelley in Littman 2001): 

1. Ogrevanje (raztezanje) možganov: udeležence projekta naprosimo, naj večer pred 

brainstormingom razmislijo o temi. Lahko se igramo živahno besedno igro, da se sčisti 

um in se izloči vsakodnevna raztresenost. 

2. Izostritev žarišča problema: začnimo z natančno definiranim problemom. Vprašanje 

mora biti odprto, vendar ne preširoko. Lahko se osredotočimo na specifično prikrito 

potrebo kupca ali na en korak njegovega potovanja. 

3. Upoštevanje pravil: na stene sobe, namenjene brainstormingu, obesimo pravila za 

brainstorming, denimo: »Ustvarjajte čim več idej! Spodbujajte divje ideje! Bodite 

vizualni! Obsojanje idej drugih ni dovoljeno! Naenkrat govori le ena oseba!« 

4. Štetje idej: sto idej na uro – brainstorming naj ne traja več kot uro in pol – to je znak 

dobrega in tekočega brainstorminga. V primeru, ko ostane skupina brez energije, jo s 

štetjem motiviramo, da se potrudi še za nekaj novih idej, zgolj zato, da se doseže ta 

številka. 

5. Gradnja debate in preskakovanja: tudi najboljši udeleženci brainstorminga dosežejo vrh 

in se začnejo ponavljati ali se izčrpajo. Tedaj mora moderator zasukati debato v drugo 

smer, da ustvari ponovni zagon in energijo. 

6. Uporaba prostora: rišimo, skicirajmo z barvnimi flomastri, obešajmo popisane 

samolepilne lističe. Svoje ideje upodabljajmo v grafih, skicah, na računalniku, torej v 

kakršnikoli preprosti vizualni obliki, da se ideja lahko deli z drugimi člani. 

7. Ideja naj postane fizična: imejmo na voljo peno, cevi, trakove ter drugo praktično orodje 

in elemente, da izdelamo modele, skeče, diagrame. 

Stvari, ki uničijo brainstorming 

Nekatere stvari lahko uničijo brainstorming; v spodnjih vrsticah bomo našteli šest primerov 

(Žižek 2008): 

1. šef govori prvi; 

2. določen je vrstni red pogovora; 

3. samo strokovnjaki imajo pravico do besede; 

4. brainstorming se organizira samo v oddaljenih krajih, denimo v letoviščih, toplicah in 

tako dalje; 

5. neumnosti in zabava niso dovoljene; 
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6. udeleženci brainstorminga si vse zapisujejo. 

Prototipiranje 

Prototipiranje oziroma oblikovanje sledi po viharjenju možganov. Namen prototipiranja je 

učenje, sporočanje, preizkušanje, zbiranje povratnih informacij, ocenjevanje in 

izpopolnjevanje ter preverjanje dobljenih idej (Skalar Komljanc 2007). Ključno je, da 

prototipiramo hitro in poceni (Žižek 2008). 

Prototip kot tretji korak dizajnerske šole teoretične zamisli prelevi v prakso in tako omogoča 

predstavitev rešitve tako dizajnerskemu timu kot končnemu uporabniku. Modele lahko 

naredimo ne le za izdelke, pač pa tudi za storitve in prostore, kot so na primer zdravstvene 

storitve ali muzejske avle – v Ideo so, denimo, naredili prototip čakalnice v zdravstvenem 

domu. Vrednost prototipov je namreč manj v modelih samih kot v interakcijah, do katerih 

privedejo (Žižek 2008). 

Namen prototipa je, da ga testiramo pri uporabnikih in s tem prikažemo njihove izkušnje ter 

tako ugotovimo, kako različni ljudje na različnih krajih uporabljajo neko storitev (izdelek). S 

prototipom se upodobi različne tipe porabnikov in se vživi v njihovo vlogo. Na podlagi 

testiranja pri uporabnikih je pogosto treba prototipe izboljšati, vendar je pomembno, da to 

ustvarimo hitro in brez večjih stroškov. Prototipi so lahko skice, diagrami, ogrodja, ročno 

izdelane konstrukcije, strojno izdelane konstrukcije, virtualni modeli (računalniške 

simulacije), grafike, skeči, izkušnje, kratki filmi (video) (Žižek 2008). 

Zakaj bi med inoviranjem pripovedovali zgodbo? 

Med inoviranjem lahko pripovedujemo zgodbo zaradi naslednjih razlogov (Žižek 2008): 

− pripovedovanje zgodb gradi zaupanje do strank in med poslovnimi partnerji; 

− pripovedovanje zgodb zbuja čustva in pomaga k močnejšim vezem in motivaciji znotraj 

tima; 

− zgodbe dajejo »dovoljenje« za raziskovanje kontroverznih tem ali tem, ki bi jih drugače 

težko izrazili; 

− zgodbe vplivajo na skupinsko mnenje; 

− pripovedovanje zgodb gradi heroje; 

− dobre zgodbe gradijo red iz kaosa. 

Ljudem dajmo ideje najprej v uporabo 

Metode, ki jih predvideva Ideo, so drugačne, kot jih večinoma uporabljajo podjetja. 

Nemalokrat morajo celo vodilni managerji igrati vlogo svojih lastnih kupcev. Vendar pa ni 
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dovolj, da se inovator ali podjetje, ki naroči inovacijo, zgolj postavi v vlogo končnega 

porabnika ali da vpraša porabnike o njihovem mnenju o izdelku, ideji (to posebej drži za nove 

izdelke, ki doslej še niso obstajali na trgu). Za uspešno inoviranje je treba ljudem dati novi 

izdelek v uporabo in jih opazovati pri uporabi. Lahko se namreč zgodi, da opazovanje pokaže 

čisto nekaj drugega kot le anketa po prvem stiku z izdelkom. Kupci morda ne znajo pojasniti, 

kaj je narobe, kaj na primer izdelku ali storitvi manjka … (Žižek 2008). 

Izpopolnjevanje (angl. refining) 

V tem koraku iz izbranih idej izberemo le nekaj možnosti za reševanje problema in se nato 

osredotočimo na najboljše – iščemo ideje, s katerimi bi lahko poiskali optimalno rešitev 

problema (Nussbaum 2004). Tudi v tem koraku morajo kupci aktivno sodelovati             

(Žižek 2008). 

Storitev lahko izboljšamo tako, da (Žižek 2008): 

− pripravimo dodatno raziskavo: če bomo z dodatnim zavarovanjem, po katerem smo 

drugačni od konkurence, postali vir informacij, ki mu kupci zaupajo, bomo s tem zgradili 

bazo zvestih kupcev; 

− majhno je lahko čudovito: vzdrževanje intimnosti s kupci pomeni večjo koncentracijo 

ljudi, več pričakovanj in več akcije. Mreža enot na več manjših lokacijah pomeni 

intenzivnejši stik s kupci, kot ga omogoča ena velika enota. Avtomatizirajmo samo dela, 

ki jih stroj lahko bolje opravi od človeka – človeška toplina je pogosto bistven element; 

− gradimo odnos na vzdrževanju: svoje stranke povabimo, denimo, k recikliranju svojih 

izdelkov, s čimer bomo zgradili učinkovit krog dajanja in sprejemanja. Povabimo kupce, 

da se nam pridružijo v klubu, pri čemer mislimo na razne programe nagrajevanja 

zvestobe kupcev; 

− razjasnimo ponudbo: v primerih zapletenega procesa nakupa izdelka ali poteka storitve, 

ga je treba kupcu čim enostavneje razložiti. V večini podjetij je namreč ponudba podjetja 

za kupca prevelika in premalo jasna. Kupci so zasičeni s preveč in premalo jasnimi 

informacijami. 

Implementacija 

Po izpopolnjevanju oziroma dizajnu sledi implementacija (Bax in Trum 2000). Pri 

implementaciji ideje se vključi najboljše inpute z vidika dizajna, inženiringa in humanistike. 

Pomembno je, da faza implementacije združuje znanja posameznikov z različnih področij 

(Žižek 2008). Pri implementaciji se dokončno uresniči rešitev v praksi in odpravi problemsko 

stanje (Nagy 2007). 
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Inovativno delo spodbuja tudi pravilno oblikovanje delovnega okolja, ki ne sme biti preveč 

birokratsko, temveč odprto, s čim manj vrati ali pregradami. Tako delovno okolje omogoča 

interakcijo med posamezniki. Priporočljivo je, da pisarna ostane odprta, saj zapiranje v 

prostor pomeni tudi izoliranje od vseh drugih informacij, ki krožijo znotraj podjetja, kar ni 

dobro za inovacijsko okolje (Žižek 2008). 

Oblikovanje prostora, ki naj bo usmerjeno na ustvarjanje idej oziroma inovacij, naj sledi 

naslednjim smernicam (Žižek 2008): 

− prostor naj bo po velikosti primeren za 15 do 20 ljudi, čeprav so ekipe ponavadi manjše; 

− prostor posvetimo inovacijam, kar pomeni, da lahko razstavimo, obesimo ali nalepimo 

katero od inovacij, ki smo jo ustvarili; 

− določimo prostor za table za pisanje, slike in druga vizualna sredstva; 

− tak prostor umestimo znotraj celotne organizacije na primerno mesto; 

− vzgajajmo mentaliteto obilja.  

2.3 Delovna skupina (tim) 

Ljudje smo socialna bitja in se že instinktivno združujemo v skupine. Le redki med nami po 

svoji volji živijo popolnoma izolirani in odtujeni od soljudi. Vendar pa sama skupina ljudi še 

ne predstavlja tima. Delo v delovni skupini (timsko delo) zahteva veliko več energije in je 

bolj produktivno ter pomembno za samo podjetje kot skupinsko delo (Harvest.si 2009). 

Inovacija se začne z opazovanjem in se nadaljuje z viharjenjem možganov. Za nadaljevanje 

razvoja inovacije potrebuje podjetje vroče in uspešne delovne skupine ljudi, ki so pripravljeni 

in sposobni prototipirati, pričakovati nepričakovano in preskakovati ovire, ki se pojavijo na 

poti do speha. Osredotočeni morajo biti predvsem na nove izkušnje, ki jih ponuja inovacijski 

proces (Kelley in Littman 2001). 

2.3.1 Razlike med delom v skupini in delom v delovni skupini (timu) 

Skupina je hotena zveza ljudi ali združba ljudi, ki na določen način smotrno deluje, saj je bila 

ustanovljena prav zaradi tega skupnega delovanja za uresničitev skupnih ciljev           

(Lipovec 1987). 

Skupina je določljiva, strukturirana, razmeroma trajna integriranost ljudi, ki igrajo recipročne 

vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami pri doseganju skupnih ciljev. 

Osebe, ki čutijo, da v skupini ne morejo zadovoljevati svojih potreb, se izolirajo. Vsaka 

skupina nastane zato, da opravlja specifično funkcijo. Čim bolj podpirajo člani svojo skupino 

in vodjo skupine, tem težje si nasprotne skupine podrede njene člane ali razbijejo njeno 
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kohezivnost. Največjo stabilnost skupine zagotavljajo racionalni elemente: cilji skupine, 

delovne operacije, struktura vlog in podobno (Možina 1972). 

Kadarkoli se ob skupnem cilju zbereta več kot dve osebi kratkoročno ali tudi naključno, 

govorimo o skupini. Ta takoj zaživi po svojih čudnih zakonih (Kutzschenbach 1999). 

Timi so delovne skupine (v nadaljevanju bomo uporabljali angleški izraz tim), ki jih 

sestavljajo strokovnjaki različnih profilov. Delovanje članov tima je usmerjeno na določen cilj 

in člani sodelujejo med seboj, da bi ga dosegli (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

Tim sestavljajo člani, ki imajo skupen cilj, katerih sposobnosti se dopolnjujejo, tako da vsak 

član lahko izrazi svoje najboljše sposobnosti ter minimalizira svoje slabosti. Vse skupaj pa 

poteka v vodenem/koordiniranem procesu (Arnuš 2009). 

Tim je posebna vrsta skupine, kjer sodeluje večje število ljudi z medsebojno komunikacijo, ki 

predstavlja orodje pri njihovem delu. V timu člani sodelujejo pri opredeljevanju ciljev, 

odločanju in si medsebojno pomagajo dosegati cilje. Značilno za tim je tudi posebno 

razpoloženje, v katerem so ljudje pripravljeni dajati več kot pri individualnem ali skupinskem 

delu. Tako člani tima pri opravljanju podobnih nalog dosegajo več in boljše rezultate kot bi 

jih opravljali individualno ali v večji skupini. Nihče od članov tima le tega ne more zapustiti, 

dokler delo ni popolnoma končano (Lipičnik in Možina 1993). 

Če povzamemo:  

− Skupina je hotena zveza ljudi ali združba ljudi, ki jo sestavi vodja skupine. Skupina neha 

obstajati, ko ni vodje. Ko član skupine odide, ga skupina oziroma vodja skupine 

nadomesti s kakim drugim članom. V skupini je nenadomestljiv le vodja. 

− Tim je delovna skupina brez hierarhije (vsi člani so enakopravni) (imamo vitko skupino). 

Tim neha obstajati, ko je bil cilj dosežen ali ko neha obstajati. Ko član tima odide, tim 

razpade, saj so vsi člani nenadomestljivi. 

Značilnosti skupin so (Maddux 1992): 

− člani menijo, da so organizirani v skupine iz administrativnih razlogov. Posamezniki 

delajo neodvisno; le včasih, če so cilji skupni, pa v povezavi z drugimi; 

− ker člani niso dovolj vključeni v načrtovanje ciljev skupine, skušajo vso pozornost 

usmeriti sami nase. Delo jemljejo preprosto kot najeti delavci; 

− vodja članom raje naloži, kaj morajo delati, kot pa da bi jih spraševal, kakšen bi bil 

najboljši način. Predlogov ne spodbuja; 

− člani ne zaupajo ciljem svojih sodelavcev, ker ne razumejo njihove vloge v skupini. 

Izražanje lastnega mnenja ali nestrinjanje se obravnava kot nezaželeno, ker ne podpira, 

temveč deli enotnost skupine; 
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− člani so zelo previdni pri tem, kaj povejo, tako da je resnično razumevanje v skupini 

nemogoče. Lahko se pojavi namišljeno igranje vlog, postavljajo se pasti v komuniciranju, 

v katere se lahko ujamejo vsi, ki niso dovolj previdni; 

− člani so za delo lahko dobro usposobljeni, vendar jih vodja ali drugi sodelavci ovirajo, da 

bi znanje lahko uporabili; 

− člani se znajdejo v konfliktnih situacijah, za katere ne vedo, kako bi jih rešili. Vodja 

lahko odlaga posredovanje, dokler ni povzročena že resna škoda; 

− člani lahko sodelujejo, ali pa tudi ne, pri odločitvah, pomembnih za skupino. Skladnost z 

mnenjem vodje je pogosto pomembnejša kot uspešni delovni dosežki skupine. 

Značilnosti timov v primerjavi z značilnostmi skupin so (Čuk 2002): 

− člani spoznajo svojo medsebojno odvisnost in vejo, da se osebni in timski cilji dosegajo 

najuspešneje z vzajemno pomočjo. Ne izgubljajo časa s prepiri okrog tega, kam spada 

določeno »specializirano« delo, niti se ne poizkušajo osebno okoristiti na račun drugih; 

− člani sprejmejo delo za svojo »last« in združijo vse svoje moči, ker so zavezani istemu 

cilju, ki so ga sami pomagali postaviti; 

− člani prispevajo k uspešnosti podjetja z izvirnostjo, talentom in znanjem, kar omogoči 

boljše doseganje ciljev tima; 

− člani delajo v ozračju zaupanja, drug drugega spodbujajo, da prosto izrazijo svoje 

mnenje, predloge, občutke ali nesoglasja. Vprašanja so dobrodošla; 

− člani si prizadevajo za odprto in pošteno komunikacijo. Trudijo se, da bi razumeli 

stališče vsakega izmed njih; 

− člani spodbujajo, da razvijejo svojo usposobljenost in kar so se naučili, uporabljajo tudi 

pri delu. Tim jih pri tem povsem podpira; 

− člani priznajo konflikt za normalen pojav v medčloveških odnosih. V takšnih primerih 

vidijo priložnost za nove rešitve in kreativnost. Trudijo se, da konflikt razrešijo hitro in 

konstruktivno; 

− člani sodelujejo pri odločitvah, pomembnih za tim. Razumejo, da mora vodja sam 

sprejeti končno odločitev, ko se tim ne more odločiti ali ko je treba hitro ukrepati. Cilj je 

vedno le uspešnost tima in nikoli skladnost z mnenjem vodje.  

2.3.2 Uspešen tim 

Uspešen tim sledi svojemu poslanstvu in s tem poslanstvu podjetja ter samostojno ali v 

sodelovanju z drugimi deli podjetja zadovoljuje potrebe svojih članov in vseh, ki so (znotraj 

ali zunaj podjetja) odvisni od delovanja tima (Čuk 2002). 
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Značilnosti uspešnega tima so (Dyer 1987): 

− člani tima so usposobljeni za vzpostavljanje in ohranjanje odnosov med vodjo in članom 

ter med člani. Lahko igrajo katerokoli vlogo v timu, ne da bi pri tem ovirali delo in dobro 

počutje drugih članov tima; 

− tim ne more biti uspešen, če za njim ni dovolj časa, v katerem so se člani med seboj 

spoznali in vzpostavili sproščeno vzdušje in zaupanje; 

− člani tima se veselijo dela v timu in čutijo, da mu z veseljem pripadajo; 

− člani tima si med seboj zaupajo; 

− cilji in vrednote tima so plod skupnih pogovorov in skupnega oblikovanja. So odraz 

razmišljanj in vrednot vsakega izmed članov; 

− člani tima se zavedajo, da se morajo za harmonijo in slogo v timu neprestano truditi; 

− bolj ko je neka vrednota za tim pomembna, bolj verjetno je, da jo bodo člani tima 

sprejeli; 

− člani tima so zavzeti za izpolnjevanje ciljev, ki so si jih zastavili. Pripravljeni so storiti 

vse, kar je v njihovi moči in najbolje, kar znajo, da bi dosegli zastavljene cilje. To 

pričakujejo tudi od drugih članov tima; 

− celotno delovanje tima poteka v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Člani tima se med 

seboj podpirajo. Kadar je potrebna kritika, jo povedo strpno in dobronamerno. Na enak 

način so pripombe in opozorila tudi sprejeta; 

− vodja tima je najbolj odgovoren za vzdušje v skupini. Vzpostavi ga s svojim zgledom, 

navadami in načinom dela. Od njegovega pristopa je odvisno ali bodo člani tima med 

seboj tekmovali ali sodelovali in delali za skupno dobro; 

− vodja mora poskrbeti za to, da vsak član tima doseže svoje potenciale. Vsakomur mora 

nuditi dovolj in pravšnje informacije, da lahko napreduje in se izboljšuje; 

− vsak član tima sprejema cilje, ki si jih je zastavil tim v celoti in tudi cilje, ki si jih vsak 

posameznik postavi zase. Vodji tima ni potrebno pritiskati na sodelavce. Skupina je 

dovolj sposobna, da sama postavi vse zgoraj omenjene cilje. Ti cilji morajo biti dovolj 

visoki, da je zanje potreben trud in so člani tima motivirani za delo, hkrati pa ne smejo 

biti previsoki, da ne bi vzbujali strahu in panike. Cilji so torej popolnoma prilagojeni 

zmožnostim tima. Člani tima morajo biti naučeni, kako se postavlja cilje; 

− vodja in člani tima verjamejo, da je vsak od njih sposoben narediti »nemogoče«. Taka 

pričakovanja motivirajo posameznika in spodbujajo njegovo osebno rast; 

− člani tima si med seboj nudijo pomoč. Včasih je ta potrebna, da bi posameznik lahko 

izpolnil svoje osebne cilje; 

− podpora ostalih članov tima spodbuja kreativnost. Nihče od članov tima ne zahteva, da bi 

na slepo priznavali avtoriteto vodje tima. Dobrodošli so novi, alternativni in kreativni 

pristopi; 
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− člani tima morajo imeti konstruktiven odnos do dela, pogovorov, aktivnosti. Ne smejo 

rušiti dosežkov drugih članov; 

− za uspešno delo je izrednega pomena redna in odkrita komunikacija; 

− formalni pogovori so usmerjeni in učinkoviti. Člani tima ne zapravljajo časa s 

pomenkovanjem o vsemogočem, ampak se držijo pripravljenih tem. Neformalni pogovori 

so del medsebojnega spoznavanja, vendar med formalnimi zanje ni časa; 

− vsaka informacija in novo znanje o katerikoli zadevi, ki je pomembna za delo 

kateregakoli posameznika, je dobrodošla in sprejeta brez iskanja »skritih namenov« 

njenega posredovalca; 

− člani tima radi poslušajo mnenja sodelavcev, o njih premišljujejo in pustijo, da nanje 

vplivajo. Vsak član tima se znajde tudi v vlogi svetovalca. Ker si med seboj zaupajo, 

lahko do take izmenjave mnenj pride na različnih področjih, bodisi da gre za tehnološko 

znanje, metodo dela, organizacijski problem, medosebne odnose ali proces v skupini. 

2.3.3 Vroči tim 

Po Jungovi teoriji psiholoških tipov (Jung 2003) obnašanje in razmišljanje ljudi lahko 

razdelimo na štiri skupine. Ljudje so lahko (Hrpersonality 2010):  

− ekstroverzni ali introverzni; 

− uporabljajo zaznavanje ali intuicijo; 

− uporabljajo  čustva ali čute; 

− dogodke planirajo ali improvizirajo. 

Vsak posameznik ima lahko različno kombinacijo zgoraj omenjenih značilnosti, torej obstaja 

šestnajst različnih psiholoških tipov (Hrpersonality 2010). 

Iz zgoraj omenjene Jungove teorije je leta 1986 nastala Margerison-McCannova teorija o 

timskem upravljanju virov. Po Margeridon-McCannovi teoriji naj bi v uspešnem oziroma 

vročem timu obstajalo osem vlog oziroma oseb, katere so (Margerison, McCann in Davies 

1986): 

− poročevalec/svetovalec; 

− ustvarjalec/inovator; 

− raziskovalec/predlagatelj; 

− analitik/razvijalec; 

− preganjalec/organizator; 

− praktik/proizvajalec; 

− upravljalec/inšpektor; 

− skrbnik/negovalec. 
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Vroči timi, kot jih imenujejo v podjetju Ideo, se projekta vedno lotijo z vnaprej jasno 

določenim ciljem in vnaprej določenim rokom za izdelavo nekega projekta. Člani skupine so 

projektu popolnoma predani. Organizacija skupine ni hierarhična, njeni člani spoštujejo in 

sprejemajo mnenja vseh sodelujočih (Žižek 2008). V vročem timu so prisotni »T-ljudje«, ki 

so sposobni horizontalnega dizajnerskega in vertikalnega analitičnega razmišljanja (Skalar 

Komljanc 2007). Poleg »T-ljudi« so v vročem timu prisotne vse Margerison-McCannove 

osebe. 

Če povzamemo so ključne osebe pri inoviranju (Žižek 2008; Margerison, McCann in Davies 

1986; Brown 2008): 

− antropolog opazuje ljudi, vključi porabnike in uporablja štiri metode: vprašaj, opazuj, uči 

se in poskusi; 

− eksperimentator naredi idejo optimalno oziroma iz ideje na papirju izdela prototip. 

Prototip nato (dokler ne pride do prave rešitve) preizkuša v praksi skupaj s tistimi, ki bi 

pripomogli k izboljšanju prototipa in odpravi napake; 

− tako imenovani navzkrižni opraševalec (angl. Cross-polinator) je oseba, ki povezuje ideje 

in koncepte z različnih področij, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega. Raziskuje rešitve 

v neki panogi in jih poskuša uspešno prenesti v drugo, da bi poiskal nove ali dodatne 

vrednosti rešitve, kar v teh novih okoliščinah ali konceptu pomeni inovacijo. Najboljši 

opraševalci so praviloma »ljudje v obliki črke T« (angl. T-shape people), ki imajo zelo 

širok spekter poznavanja različnih področij in globoka, specifična znanja na najmanj 

enem ozkem področju; 

− preskakovalec je glavni akter pri pomembnih inovacijah, saj lahko spremeni izzive v 

uspeh – je tisti, ki poskuša narediti nekaj, kar še ni bilo narejeno. Ne dopusti, da ga ovire 

na poti upočasnijo ali ustavijo, pri čemer ni nujno, da upošteva pravila. Preskakovalec je 

tisti, ki ponavadi tvega; 

− sodelavec usmerja proces in združuje ljudi različnih profilov, ki sodelujejo za dosego 

končnega cilja. Redki so ljudje, ki jim je pomembnejši tim kot posameznik ali realizacija 

projekta bolj kot lastni dosežki. To je oseba, ki zato, da bi pomagala drugim, zapostavi 

svoje delo; 

− arhitekt izkušenj, čigar naloga je oblikovanje izdelka ali storitve ne samo za kupce, 

ampak tudi za zaposlene in partnerje, poudarja izkušnjo, ki jo ima kupec ob uporabi 

produkta. Oblikuje tako, da ob njegovi uporabi zaposli kupčeve čute, s čimer ima kupec 

prav posebno izkušnjo in ga lahko podobno občutenje v drugih okoliščinah spominja na 

ta produkt; 

− dizajner okolja (angl. set designer) je človek, ki pripomore k boljši izvedbi naloge z 

načrtovanjem, oblikovanjem in upravljanjem delovnega prostora zaposlenih; 

− vloga skrbnika/negovalca se lahko primerja z vlogo dobrega zdravnika med pregledom 

pacienta. Dober zdravnik si vzame čas za poslušanje pacientovih težav in poskuša s 

toplim pristopom najti ter odpraviti njegove vzroke; 
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− pripovedovalec zgodb: podjetje bi se moralo vprašati, kako lahko naredi kakšen del 

procesa nakupa oziroma ponudbe zanimivejšega za kupca. Bi morda lahko naše dvigalo, 

ki pelje stranke v peto nadstropje, povedalo kakšno zabavno zgodbo? Na kakšen način 

lahko čakanje za stranke pomeni udobnejšo, zabavnejšo in zanimivejšo izkušnjo?; 

− vloga direktorja je od vseh vlog v inovacijskem svetu najbolj kompleksna. Skrbi, da se 

proizvodni proces pomika v smeri zastavljenega cilja in za prihodnost podjetja. 

Neprestano mora iskati nove projekte in pravkar zaključene projekte nadomestiti z 

novimi, voditi in navdušiti druge člane podjetja, razviti kemijo med sodelavci, ciljati 

strateške možnosti ter razvijati inovacijske sile. Dober direktor zna sestaviti tim, ki 

potrebuje le malo vodenja in lahko usmerja sam sebe. Skupino lahko razporedi in 

motivira celo brez vsake formalne avtoritete.  

Uspešen direktor ima naslednje lastnosti (Žižek 2008): 

− oder odstopi drugim; 

− rad išče nove projekte in vodi tim, ko je potrebno. Sestavi najboljši tim, kot ga lahko 

najde ali si ga privošči; včasih je pripravljen tudi na zavlačevanje ali rekostrukcijo 

projekta samo zato, da si pridobi prave ljudi; 

− sposoben je težkih izzivov; 

− izvaja drzne poteze in planira cilje, ki se zdijo težki ali celo nemogoči; 

− z namenom pravočasnega reševanja problemov je direktor pripravljen improvizirati s 

kakršnokoli tehniko, strategijo ali virom, ki ga ima na voljo. 

Uspešnost inovacije je odvisna od timskega dela; boljši tim lahko vzpostavimo na te načine 

(Žižek 2008): 

− navdušimo zaposlene, da razvijejo zaupanje vase, v skupino in v lastne sposobnosti; 

− timi naj bodo manjši (od tri do šest oseb), s čimer dosežemo večjo izmenjavo idej in 

večjo odgovornost vsakega posameznika; 

− poiščemo eno ali več ključnih odgovornosti za vsakega člana tima; 

− spodbujamo deljenje idej in iniciativ.  

Vroči tim ima naslednje karakterje (Žižek 2008; Brown 2008): 

− vizionar: upa si razmišljati drzno. Predvidel bo, kaj sledi; 

− posrednik pri pogajanjih: ko delamo v skupinah, velikokrat potrebujemo nekoga, da 

posreduje med različnimi mnenji. Njegovo čisto mnenje in hitra reakcija peljejo skupino 

po pravi poti; 

− borec proti praznoverju: vsaka skupina potrebuje nekoga, ki je vedno proti, saj premakne 

status quo; 

− človek, ki daje utrip: vsako podjetje potrebuje srce, nekoga, ki se loteva različnih 

področij in ki rešuje različne zagate v podjetju; 
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− rokodelec: oblikuje ideje v izdelek; 

− tehnolog: potrebuje nekoga, ki spremlja tehnično področje ter tako s svojim znanjem 

vpliva na kakovost dela; 

− podjetnik: eksperimentira, kako čim hitreje vihariti možgane, prototipirati in ustvarjati 

inovacije. Je eden glavnih v procesu; 

− človek, ki sprejema kompromise: pri svojem delu odlično uporablja praktične izkušnje 

enega področja in teorijo drugega področja. Običajno se njegova izobrazba in to, kar 

počne, ne ujemata.  

Sedem spodbud za prepletanje področij dela 

Za inoviranje je pomembno, da se med seboj prepletajo različna področja, ki na prvi pogled 

nimajo nič skupnega. To lahko spodbudimo na sedem načinov (Žižek 2008): 

1. izmenjava informacij, znanj, izkušenj, ki se nanašajo na nove izkušnje, informacije, ne 

nujno omejene na dejavnost ali projekte organizacije. Ta se lahko vključi v posebne 

redne sestanke, na internetne forume, prek e-pošte in pomeni pomemben prispevek k 

nenehnem obnavljanju delovnih praks v organizaciji; 

2. zaposlovanje kadrov z različnih področij. Takšno kadrovanje pomembno razširi nabor 

talentov in je dobra podlaga za rast inovacijske kulture v organizaciji; 

3. dizajn delovnega okolja v podjetju na način, da v enem prostoru združimo kadre s čim 

več različnih področij oziroma da jim omogočimo, da se čim pogosteje srečujejo; 

4. mešanje kultur in geografskih področij. Za inovacije se precej idej dobi zunaj trga ali 

kulture, ki ji pripadamo. Z zaposlovanjem ljudi različnih kultur podjetje naravno 

spodbuja opraševanje na podlagi izmenjave informacij, pogledov in idej z različnih 

kulturnih področij; 

5. organizacija tedenskih predavanj. Izkušnje zunanjih predavateljev so pogosto zelo 

zanimive, poleg tega pa pomenijo spodbudo za nadaljnje diskusije med zaposlenimi; 

6. učenje od obiskovalcev. Vsako srečanje s strankami, partnerji in drugimi lahko 

predstavlja priložnost za učenje, še posebej, če pripadajo drugi kulturi, če prihajajo iz 

druge geografske regije ali področja delovanja; 

7. sodelovanje na različnih projektih. S tem lahko prenašamo dobro prakso z enega 

področja na druga. 

Vrsta študij (Campion, Medsker in Higgs 1993; Campion, Papper in Medsker 1996; Barrick 

idr. 1998) je dokazala, da obstajajo povezave med sestavo tima in učinkovitostjo le tega. 

Torej, le če ima tim vse zgoraj naštete osebnosti, obstaja večja možnost, da bo uspešen. 
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2.4 Učinkovitost proizvodnje 

2.4.1 Uspešnost in učinkovitost 

Podjetja, ki želijo biti konkurenčna v današnjem poslovnem svetu, se morajo nenehno 

izboljševati, ne glede na sektor v katerem se nahajajo. Izraz »izboljšanje« lahko pomeni: 

prenovo izdelka ali storitve, izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti proizvodnih procesov, 

večji nadzor nad stroški, manjše število napak pri zagotavljanju proizvodov in storitev, hitrejši 

odziv na želje strank, povečanje strokovnega osebja itd. (Aicomply 2011).  

Vedno bolj dobivajo glavno besedo kupci, ki povedo dobaviteljem, kdaj in v kakšni obliki kaj 

potrebujejo, in kdaj bodo to plačali. Problem moči kupcev je danes že tako velik, da jih 

moramo obravnavati kot posameznike. Pričakujejo izdelke, prilagojene njihovim potrebam, 

dobavne roke, ki ustrezajo njihovim proizvodnim načrtom in ugodne plačilne pogoje zanje 

(Zgoznik 1999). 

Zaradi tega je preživetje vsakega podjetja odvisno od prilagajanja vedno novim tržnim 

zahtevam. Za okolje so značilne vihravost, nepredvidljivost in izredna dinamičnost na vseh 

področjih (Zgoznik 1999). 

Nekoč so masovno proizvajali velike količine enakih proizvodov za neznanega kupca. 

Istočasno je klasično nakupovanje izdelkov zamenjala zahteva po oblikovanju kompleksnih 

rešitev problemov kupcev. Vse to je povzročilo, da so podjetja začela korenito spreminjati 

svoje poslovanje (Zgoznik 1999). 

Nekoč je za konkurenčnost podjetja na tržišču zadostovala njegova uspešnost, danes pa mora 

biti podjetje za doseganje konkurenčnosti uspešno in učinkovito (Tecnoteca 2011). 

Pogostokrat pojma uspešnost in učinkovitost radi zamenjujemo ali ju uporabljamo sinonimno. 

V nadaljevanju bomo razložili razliko med njima. 

Učinkovitost pomeni, da delamo stvari dobro in prav, uspešnost pa, da delamo prave stvari. 

Lahko smo zelo učinkoviti v proizvodnji in izdelujemo zelo dobre proizvode. Vendar zanje ne 

najdemo tržišča in smo zato neuspešni. Torej smo pravilno izdelovali nepravo stvar. 

Učinkovitost je notranja značilnost sistema, ki jo presojamo s tehničnega, ekonomskega, 

organizacijskega in drugih vidikov. Značilne mere učinkovitosti so izraba virov, 

ekonomičnost, produktivnost in drugo (Zgoznik 1999). 

Uspešnost je zunanja značilnost sistema. Merimo jo s stopnjo zadovoljitve potreb v najširšem 

pomenu: z novimi proizvodi, visoko stopnjo dobavne in servisne pripravljenosti, vrhunsko 

kakovostjo, družbeno in ekološko odgovornostjo, s humanizacijo dela in odnosov ter 

podobnim (Kajzer 1997). 
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Konkurenčno podjetje lahko dosežemo s hitrim vstopom na tržišče. Zato moramo zmanjšati 

pretočne čase od ideje do izdelka, kar nam zagotavlja konkurenčnost glede na tržni delež, 

stroške in ceno. Ko govorimo o uspešnosti, so struktura stroškov, kakovost izdelkov, 

prilagodljivost in čas kritični dejavniki uspeha. Zaradi nenehnega razvoja tehnologij postaja 

čas vse pomembnejši in odločujoči dejavnik uspeha (Zgoznik 1999). 

Konkurenčni boj prihodnosti postaja boj za čas (Rebernik idr. 1997). V prihodnosti bo imel 

uspeh tisti, ki hitro in pri enakih stroških hitreje proizvaja. Zato potrebujejo postopke, ki bodo 

razvojni proces izdelka skrajšali. Proizvodna podjetja, ki bodo hotela preživeti v 

konkurenčnem okolju, bodo morala bistveno spremeniti in posodobiti proizvodne procese in 

način njihovega upravljanja. Proizvodnja je področje, ki lahko največ prispeva k dodajanju 

nove vrednosti izdelkom, zadovoljuje kupčeve potrebe in s tem prispeva h konkurenčnosti 

podjetja. Je proces, ki ima največji vpliv na kakovost, pretočne čase, odzivnost in stroške, 

hkrati pa predstavlja prostor, kjer ob primerni organizacijski kulturi nastajajo nove ideje, 

izboljšave in inovacije (Zgoznik 1999). 

2.4.2 Kazalniki učinkovitosti v proizvodnji 

Osnovni namen zbiranja podatkov v proizvodnji je zagotavljanje povratne informacije o 

dejanskem stanju, ki je namenjena predvsem poslovnim informacijskim sistemom. Natančni 

podatki o proizvodnji pa so lahko tudi pomemben vir za različne analize o učinkovitosti in 

uspešnosti izvajanja poslovnega procesa. Na podlagi teh analiz lahko svoje delo usmerjajo 

vzdrževalci in se tako osredotočijo na odpravljanje tistih pomanjkljivosti, ki povzročajo 

največ zastojev. Smiselno je odpravljati vzroke tistih zastojev ali izmeta, ki zaradi svoje 

pogostosti in trajanja najbolj vplivajo na poslovni proces. Vodje proizvodnje lahko na podlagi 

natančnih podatkov enostavno določajo ozka grla. Točni podatki o izkoriščenosti delovnih 

sredstev pa so tudi pomembna povratna informacija za planske službe in odločitve o novih 

investicijah. S stalnim spremljanjem in primerjanjem analiz se določajo trendi in postavljajo 

novi cilji. Za merjenje uspešnosti proizvodnje obstajajo številni kazalniki (Kleindienst 2004). 

Skupna učinkovitost strojev oziroma opreme 

Med mnogimi merljivimi ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so bili razviti in se uporabljajo v 

proizvodnji, postaja metoda OEE (angl. overall equipment efficiency – OEE) ali metoda 

merjenja skupne učinkovitosti opreme – SUO (v nadaljevanju bomo uporabljali kratico SUO) 

eden najpomembnejših, saj zagotavlja celovit pogled na izkoriščenost proizvodnih sredstev. 

SUO se uporablja za ovrednotenje produktivnosti na ravni opreme in je pomemben ključni 

kazalnik uspešnosti, ki privede podjetje do tega, da pregleda vse vidike zmogljivosti sredstev 

s ciljem zagotoviti največjo možno korist vsakega dela opreme, ki jo je podjetje kupilo in 
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plačalo. Pomen in razumevanje ključnega kazalnika SUO sta tesno povezana z njegovo 

opredelitvijo in načinom oziroma postopkom njegovega izračuna (Perme 2007). 

Metoda je postala v zahodnem svetu uporabna predvsem kot orodje vzdrževalcev pri 

pogajanju z vodstvom podjetja, saj namesto tehničnih dejstev postreže z relativnim podatkom 

o učinkovitosti proizvodnje. S tem podatkom je mogoče preprosto pokazati izgube dobičkov, 

v nadaljevanju pa tudi poiskati vzroke zanje. Zato se metoda SUO zelo pogosto uporablja kot 

prva stopnja uvajanja celovitega produktivnega vzdrževanja, na kateri je najpomembnejše 

prepričevanje vodstva podjetja za podporo novega koncepta (Drstvenšek 2006). 

Metoda SUO je bržkone edini način povezave med vzdrževanjem, proizvodnjo, tehnologijo in 

poslovnim sistemom v celoto, ki stremi k istemu cilju. Ker daje globalen pregled nad 

proizvodnim procesom, je z njo mogoče zagotoviti večjo zmogljivost celotnega podjetja. V 

današnjem času kakovost in ceno izdelkov ter storitev v veliki meri določajo kupci, podvrženi 

vsakodnevnemu plazu raznovrstnih podatkov. Zato je za uspešnost oziroma konkurenčnost 

podjetja pomembno, da ima učinkovito in poceni proizvodnjo (Drstvenšek 2006). 

Merjenje skupne učinkovitosti 

Metoda SUO obravnava delovanje delovnih sredstev oziroma procesov, in ne storilnosti 

njihovih upravljavcev. Ni namenjena ugotavljanju njihovih nepravilnosti in neučinkovitosti, 

temveč ugotavljanju napak proizvodnega sistema kot celote. Natančnost metode SUO je zelo 

odvisna od podatkov, zbranih v proizvodnem sistemu, in od poročil, s katerimi se ti podatki 

zbirajo. Zbiranje in vnašanje podatkov se razlikuje glede na vrsto in tip delovnega sredstva ter 

jih je treba določiti za vsako delovno sredstvo posebej (Drstvenšek 2006).  

Vedno pa na osnovi zbranih podatkov izračunavamo tri osnovne parametre skupne 

učinkovitosti opreme (Drstvenšek 2006): 

− razpoložljivost, 

− storilnost in 

− kakovost.  

Vsi potrebni podatki za izračun SUO ponavadi izhajajo že iz dokumentacije, ki jo zahtevajo 

različni standardi kakovosti (ISO 9000 …) (Drstvenšek 2006). 

Metoda merjenja skupne učinkovitosti se zelo dobro navezuje na osnovne cilje celostnega 

produktivnega vzdrževanja, to je na zmanjševanje glavnih šestih izgub po Nakajimi (Leonetti 

2011). 
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Preglednica 2: Šest glavnih izgub po Nakajimi 

Razpoložljivost  

(Izgube zaradi zastoja) 

Storilnost 

(Izgube zaradi hitrosti) 

Kakovost 

(Izgube zaradi napak) 

Odpovedi Manjši zastoji Izmet in popravila 

Nastavljanje, umerjanje Zmanjšana hitrost Izgube zaradi zagona 

Vir: Drstvenšek 2006. 

Šest glavnih izgub po Nakajimi so (Drstvenšek 2006):  

1. Odpovedi: delovno sredstvo se zaradi generalne, delne, prikrite ali neodkrite okvare 

ustavi in ne deluje, dokler okvara ni odpravljena. 

2. Nastavljanje, umerjanje: delovno sredstvo pripravljamo za proizvodnjo drugega izdelka. 

Zahteva čiščenje, zamenjavo orodij in nastavljanje delovnega sredstva za proizvajanje 

kakovostnih izdelkov. Velikokrat izključuje iskanje orodij, polizdelkov ali zaposlenih. 

3. Manjši zastoji: nenačrtovani posegi (zamenjava in popravila orodij) zaradi slabe 

kakovosti izdelkov. 

4. Zmanjšana hitrost: oprema ne deluje kot bi morala. 

5. Izmet in popravila: izdelki, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam naročnika, so čista 

izguba materiala in dodane vrednosti za proizvajalca. Zato se tisti izdelki, ki niso 

nepopravljivo zanič, popravljajo ročno. 

6. Izgube zaradi zagona: pri zagonu delovnega sredstva mora preteči nekaj časa, v katerem 

se proizvodni proces stabilizira in začne izdelovati kakovostne izdelke.  

Vse navedene izgube zmanjšujejo posamezne parametre SUO, hkrati pa sovplivajo in tako 

povečujejo negativne vplive. Sovplivanje je enostavno zajeto v načinu izračunavanja SUO, saj 

relativne vrednosti posameznih parametrov med sabo preprosto zmnožimo (Drstvenšek 2006). 

V sliki 5 je grafičen prikaz njihovega sovplivanja. 

Razpoložljiv čas je čas, v katerem se proizvodnja lahko odvija. To je v primeru enoizmenske 

proizvodnje po navadi 8 ur. Čas, merodajen za merjenje SUO, pa je čas za proizvodnjo, to je 

razpoložljiv čas, skrajšan za vse načrtovane ustavitve, vključno s časi za odmore. Vsi 

nepredvideni zastoji, ki se zgodijo v času za proizvodnjo, so izgube, ki ta čas skrajšajo na 

dejanski čas proizvodnje. V tem času so proizvodna sredstva sposobna delovati s hitrostjo, ki 

jo predvideva proizvajalec. Če proizvodni sistem iz katerega koli razloga te hitrosti ne dosega, 

se maksimalna (načrtovana) proizvodnja zmanjša za dejansko velikost. Razliko med obema 

hitrostma oziroma obsegoma proizvodnje pa predstavljajo izgube hitrosti, ki zmanjšujejo 

storilnost. Teoretično bi morala biti vsa proizvodnja sprejemljiva. Če se pojavi neko število 

neustreznih izdelkov – izmet, se velikost dejanske proizvodnje dodatno zmanjša na končno 

vrednost sprejemljive proizvodnje, ki predstavlja tudi tisti delež dodane vrednosti, ki ga 

podjetje lahko proda na trgu. Z analizo izračunanih vrednosti parametrov SUO je mogoče 

hitro odkriti problematična mesta v proizvodnem procesu in izvesti potrebne ukrepe za 
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izboljšanje stanja. Še več, praktične izkušnje so pokazale, da lahko analiza rezultatov metode 

SUO razkrije nepravilnosti tudi v značilnih režijskih oddelkih, kot sta trženje in prodaja 

(Drstvenšek 2006; Leonetti 2011). 

Slika 5: Diagram skupne učinkovitosti 
Vir: Drstvenšek 2006. 

Izračun skupne učinkovitosti opreme (SUO) 

Do podatka o SUO pridemo na precej enostaven način. Iz zbranih podatkov izračunamo 

posamezne parametre SUO. Le-ti so odstotkovne vrednosti, ki so navadno vedno manjše od 1. 

SUO je produkt vrednosti posameznih parametrov in je potemtakem precej manjši od 1, s 

čimer je zajeto sovplivanje vseh šestih glavnih izgub (Drstvenšek 2006). 

  SUO = R x S x K     ali     OEE = A x P x Q    (1) 

Kjer:  

− R je razpoložljivost ali A je Availability,  

− S je storilnost ali P je Performance in 

− K je kakovost ali Q je Quality. 

R – razpoložljivost (Availability) 

Razpoložljivost - R (v nadaljevanju bomo uporabili kratico R) je količnik med dejanskim in 

zahtevanim obratovalnim časom (ERSistemi 2011). 

 

(2) 

Zahtevan obratovalni čas je zahtevano število ur obratovanja sredstva, v katerih le-to opravlja 

zahtevano nalogo. Zastoji so seštevek vseh časovnih intervalov, ko stroj oziroma naprava ne 

proizvaja. Tu upoštevamo vse vzdrževalno-tehnološke zastoje. Pri izračunu R nekateri ne 

R = 
Zahtevan obratovalni čas – Zastoji 

Zahtevan obratovalni čas 
*100 
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upoštevajo načrtovanih oziroma časovno načrtovanih vzdrževalno-tehnoloških zastojev. Če 

razmislimo, moramo tudi te zastoje čim bolj učinkovito pripraviti, postopke izboljševati, čase 

posegov skrajševati, torej moramo stalno izboljševati že doseženo R. Če teh, sicer načrtovanih 

zastojnih ur v doseženi R ne upoštevamo, ne spodbujamo sistema stalnih izboljšav, kar 

dejansko pomeni zmanjšano R in s tem manjšo proizvodnjo (Drstvenšek 2006). 

S – storilnost (Performance) 

Storilnost – S (v nadaljevanju bomo uporabili kar kratico S) je količnik med dejansko 

proizvedenim obsegom proizvodnje in teoretično izvedljivim obsegom proizvodnje 

(ERSistemi 2011). 

(3) 

Dejanska proizvodnja je število enot izdelka, izdelanih v nekem časovnem obdobju. Dejansko 

proizvodnjo izmerimo, stehtamo, preštejemo in podobno. Maksimalno možno število 

izdelanih enot izdelka v nekem časovnem obdobju (ustreza maksimalni proizvodni 

zmogljivosti) izmerimo (izračunamo) v časovnem obdobju optimalnega delovanja stroja, torej 

s 100 % zmogljivostjo. Pri izračunu maksimalne proizvodnje za izračunano časovno obdobje 

(od zahtevanega obratovalnega časa odštevamo vse vzdrževalno-tehnološke zastoje) 

upoštevamo maksimalno hitrost obratovanja oziroma minimalno časovno dolžino postopka. 

To naj bi bila tudi stroškovno optimalna hitrost oziroma časovno optimalna dolžina postopka. 

Izračunani čas in izkustveno hitrost nato pomnožimo z enotami proizvodnega postopka 

(število kosov, litri, tone, metri …), s čimer dobimo maksimalno proizvodnjo za neko 

časovno obdobje (dan, mesec, izmena …) (Drstvenšek 2006). 

S v nobenem primeru ne more preseči 100 odstotkov. Če se to zgodi, je treba popraviti 

maksimalno hitrost oziroma smo napačno izračunali čas 100-odstotne razpoložljivosti. Taki 

primeri se v praksi pogosto pojavijo ob prvih izračunih SUO, ko podatke povzamemo iz 

obstoječih proizvodnih zapisov (Drstvenšek 2006). 

K – kakovost (Quality) 

Kakovost – K (v nadaljevanju bomo uporabili kar kratico K) je parameter, ki ga izračunamo 

kot količnik med količino uporabnih proizvodov in količino vseh proizvodov          

(ERSistemi 2011). 

(4) 

Kontrola K je večinoma odgovornost proizvodnje oziroma oddelka kontrole. Izmet je količina 

proizvodov, ki ne ustrezajo predpisani K (Drstvenšek 2006). 

S = 
Dejanska proizvodnja 

Maksimalna proizvodnja 
* 100 

K = 
Dejanska proizvodnja -Izmet 

Dejanska proizvodnja * 100 
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3 OBLIKOVANJE STORITEV KOT PROIZVODOV PO PRINCIPIH 

OBLIKOVALSKEGA RAZMIŠLJANJA 

Večina literature s področja oblikovanja (dizajn) obravnava le oblikovanje proizvodov. O 

oblikovanju storitve kot končne ponudbe (»izdelka«) pa v literaturi ne zasledimo zapisov. 

Zato smo se odločili obravnavati oblikovanje storitev na področju dela z ljudmi, s pomočjo 

principov oblikovanja izdelkov kot jih predvideva oblikovalsko razmišljanje. To so 

predkomercializacijske storitve oziroma predkonkurenčne raziskave (prototipi) in storitve 

društev. Posebnost takih storitev je, da glavni cilj ni končni ekonomski dobiček, temveč so 

lahko to promocija organizacije, pred-raziskave itd. Pri oblikovanju storitev ni fizičnega 

prototipa, temveč obstaja samo simulacija oziroma analiza različnih možnih zunanjih 

dejavnikov (Kaj, če pride do: okvare tehnike, slabega vremena …?). 

3.1 Analogije med izdelki in storitvami 

Nekatere študije (Sartore 2010; Wormack in Jones 2005; Slack 2004; Womack in Jones 1996) 

dokazujejo, da so analogije z oblikovanjem izdelkov popolnoma upravičene, vendar je treba 

pri tem upoštevati določene posebnosti. Beseda proizvod oziroma izdelek se nanaša na stvar 

kot predmet (tv, stol, pralni stroj ...), ki ga določajo (Slack 2004): 

− namen, 

− trg in  

− tehnologija. 

Posebnost oblikovanja storitve v primerjavi s proizvodi je nujnost njenega hitrega 

ovrednotenja. Pri oblikovanju izdelka navadno vidik organizacije proizvodnje ni v ospredju, 

saj je ključna zgolj uspešnost izdelka pri ciljnem uporabniku. Vendar zakonitosti trga 

zahtevajo tudi učinkovitost njegove izdelave.  

Pri proizvodnji izdelkov nastajajo variabilni (surovina) in fiksni stroški (amortizacija), ki so 

do neke mere merilo učinkovitosti in uspešnosti ter posledično konkurenčnosti izdelka na 

trgu. Konkurenčno podjetje (izdelek) je tisto, ki je učinkovito in uspešno (Zgoznik 1999). 

Uspešno podjetje je tisto, ki uresniči vse zastavljene cilje. Učinkovitost pa lahko ovrednotimo 

z različnimi kazalniki, ki pokažejo koliko virov je bilo uporabljenih za dosego zastavljenega 

cilja – prodajo izdelka na trgu. Pri obravnavanju učinkovitosti proizvodnih podjetij se je 

uveljavilo več metod; kot najpreprostejša in zato tudi najširše uporabljena pa se je izkazala 

metoda skupne učinkovitosti opreme – SUO. Z njo merimo (Drstvenšek 2006): 

− razpoložljivost (R), 

− storilnost (S) in 



 

 36 

− kakovost (K) proizvodnega sistema, ki se prenaša na izdelek. Tak kazalnik omogoča 

predvsem kvantitativno, pa tudi kvalitativno vrednotenje učinkovitosti proizvodnega 

sistema in s tem konkurenčnosti izdelka. 

Storitev pa je nesnoven proizvod, ki zahteva določene dejavnosti, ki niso fizično oprijemljive 

(Berry in Parasuraman 1991). Storitve imajo šest pomembnih značilnosti: neotipljivost, 

nezmožnost ločevanja faz proizvodnje od faz ponujanja kupcem in od faz ovrednotenja, 

takojšnja uporaba, heterogenost, povezave kupec-proizvajalec in stiki s kupcem (Hoffman in 

Bateson 1997; Marcucci in Gatta 2005). 

Pri oblikovanju storitve, ki ima opraviti z delom z ljudmi (v nadaljevanju storitev), je 

praviloma glavni izvajalec človek oziroma tim, ki deluje kot sistem, kateri mora delovati 

enotno (Semi in Drstvenšek 2010). 

Pri oblikovanju takih storitev moramo najprej določiti potrebe odjemalca storitve oziroma 

udeleženca, ki bo uporabil končno oblikovano storitev. Iz potreb pa nato lahko določimo cilj 

oziroma namen storitve. Cilji takih storitev so praviloma (Semi in Drstvenšek 2010): 

− promocijski (predstavitev društva, pridobivanje novih članov itd.), 

− izobraževalni (izobraževanje udeležencev za osnovno dejavnost prireditelja), 

− družabni (socializacija, motivacija, neformalno izobraževanje, zabava in sprostitev). 

Vsi ti trije cilji so tesno povezani z osnovno dejavnostjo/ciljem organizatorja storitve       

(Semi in Drstvenšek 2010). 

Oblikovanje storitev naj bi delovalo enako kot oblikovanje izdelkov (Sartore 2010). Če to 

drži, lahko definiramo storitev podobno kot izdelek, in sicer s (Semi in Drstvenšek 2010): 

− cilji (namen), 

− ciljno skupino/odjemalcem storitve (trg) in 

− programom ter timom (tehnologija). 

Po tej teoriji je tim analogen stroju oziroma opremi, cilji storitve pa so analogni izdelkom. 

Tudi pri storitvi lahko rečemo, da imamo fiksne in variabilne stroške, kjer so »variabilni 

stroški oziroma surovina« udeleženci, »fiksni stroški oziroma amortizacija« pa program 

storitve. 

Analogno kot izdelke lahko tudi storitve ovrednotimo z metodo SUO. V našem primeru je 

metoda SUO prirejena storitvi. Ker je tim analogen opremi, lahko prirejeno metodo SUO 

imenujemo metoda skupne učinkovitosti tima SUT (v nadaljevanju SUT) oziroma v angleški 

različici overall team efficiency – OTE. 
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Podobno kot z metodo SUO tudi z metodo SUT merimo: 

− razpoložljivost tima (razpoložljivost strojev) - RT, 

− storilnost tima (storilnost strojev) - ST in 

− kakovost izvedene storitve glede na odziv ciljne skupine (kakovost izdelkov) - KS. 

Na osnovi zapisanega lahko postavimo tri izhodišča, ki so pomembna za to, da lahko storitev 

oblikujemo po principu oblikovalskega razmišljanja in jo kvantitativno ovrednotimo: 

1. »Storitve, kjer imamo opraviti z delom z ljudmi, vedno združujejo vse tri cilje, so torej 

hkrati promocijske, izobraževalne in družabne, pri čemer so vsi trije cilji tesno povezani 

z osnovno dejavnostjo organizatorja storitve.« 

2. »Lokacija, oprema in izvajalci storitve oziroma delovna skupina so vedno podrejeni 

storitvi oziroma njenemu osnovnemu, ožjemu, namenu.« 

3. »Pri storitvah, ki imajo opraviti z delom z ljudmi, je edini izvajalec človek oziroma 

delovna skupina. Govorimo torej o skupni učinkovitosti delovne skupine, ki deluje kot 

sistem (v nadaljevanju tim), kateri mora delovati enotno. Zato kriterije za ovrednotenje 

učinkovitosti / uspešnosti storitve (Zgoznik 1999) določi tim ter predvidi obrazce 

oziroma način zajemanja kazalnikov ovrednotenja.« 

3.2 Model storitve po načelih oblikovalskega razmišljanja 

Končni rezultat celotne aktivnosti dizajna je popolna, natančna specifikacija proizvoda ali 

storitve (Slack 2004). Če velja temeljna teza, da lahko storitve oblikujemo po principu 

oblikovalskega razmišljanja, lahko definiramo model oblikovanja storitve po načelih 

oblikovalskega razmišljanja (glej sliko 6). 

Medtem ko so pri oblikovanju izdelka faze med seboj ločene, pri oblikovanju storitve niso: 

faze prototipiranja, izpopolnjevanja, ovrednotenja in implementacije potekajo istočasno. 

Posebnost oblikovanja storitve je ta, da se med samo implementacijo lahko zgodijo 

nepredvidljivi dogodki (odsotnost udeležencev, slabo vreme, odsotnost nekaterih članov tima, 

potrebščine se pokvarijo, udeleženci se ne odzivajo tako, kot je tim načrtoval [so počasnejši 

…]). Ko se zgodijo ti nepredvideni dogodki, mora tim hitro reagirati in izboljšati/spremeniti 

storitev. Zaradi tega je implementacija podvržena nenehnim izboljšavam oziroma je del 

prototipiranja. 

Model oblikovanja ima v tem primeru naslednje faze: 

1. določanje imena projekta, tima, ciljev podjetja in ekonomske zmožnosti (koliko denarja 

je podjetje zmožno potrošiti); 

2. opazovanje potrošnika/udeleženca in analiza pridobljenih podatkov; 

3. viharjenje možganov (tvorjenje novih idej); 
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4. prototipiranje, izpopolnjevanje − ovrednotenje in izboljšanje (nekaj idej) ter 

implementacija storitve; oziroma: 

− določitev konceptov (človeški, tehnološki in ekonomski vidik); 

− pripravljalni dizajn: določitev komponent v paketu in določitev procesa za ustvarjanje 

paketa ter zmanjšanje zapletenosti dizajna; 

− oblikovanje skic, diagramov, simulacij delov storitve ... in testiranje pri udeležencih; 

− izpopolnjevanje − ovrednotenje; 

− izboljšanje (nekaj idej); 

− implementacija storitve. 

Vse navedene faze so podrobneje opisane v nadaljevanju dela. 

 

 

Slika 6: Proces inoviranja 

3.2.1 Struktura oblikovanja 

Celoten proces razvoja koncepta do trga vključuje interdisciplinarni tim, katerega člani 

prihajajo iz različnih področij akademskega sveta in iz samega podjetja oziroma organizacije 

(strokovnjaki).  

Vsak dizajn ima (Slack 2004):  

− ime projekta; 

− skupino ali posameznega managerja; 

− določeno količino denarja; 

− jasne strateške cilje v podjetju.  
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3.2.2 Opazovanje in analiza podatkov 

V tej fazi člani tima oziroma zunanji strokovnjaki skušajo ugotoviti izkušnje in potrebe/želje 

porabnikov/udeležencev bodoče storitve. Obstaja več tehnik opazovanja, in sicer            

(Žižek 2008): 

− sledenje; 

− beleženje obnašanja; 

− opazovanje poti porabnika; 

− snemanje ali pisanje dnevnika; 

− intervjuji z ekstremnimi uporabniki; 

− pripovedovanje zgodb; 

− nefokusne skupine itd. 

Po ugotovitvi potreb/želja udeležencev, mora tim vse ideje predebatirati in analizirati, tako da 

izlušči ključne potrebe udeležencev. 

3.2.3 Viharjenje možganov 

Po analizi podatkov sledi viharjenje možganov, to je hitro pridobivanje inovativnih idej, ki ne 

traja več kot uro.  

Za učinkovito viharjenje možganov obstajajo nekatera pravila, med njimi, da ne spustimo 

nobene ideje, ne kritiziramo idej drugih ljudi, spodbujamo vse ideje, tudi najbolj ekstremne, 

saj so lahko ključ rešitve, ne prekinjamo drugih ljudi, ne smemo biti žaljivi … (Žižek 2008). 

3.2.4 Prototipiranje, izpopolnjevanje in izboljšanje ter implementacija ideje 

Prototipiranja 

Prototipiranje oziroma oblikovanje sledi po viharjenju možganov. Z njim želi tim preveriti 

ideje. Ključno je, da prototipiramo hitro in poceni (Žižek 2008). 

Prototip izdelka je izdelek, ki nima nujno vseh funkcionalnih značilnosti. Namen prototipa je, 

da ga testiramo pri uporabnikih in s tem prikažemo njihove izkušnje ter tako ugotovimo, kako 

različni ljudje na različnih krajih uporabljajo nek izdelek oziroma storitev. S prototipom se 

upodobi različne tipe porabnikov in se vživi v njihovo vlogo.  

Prototip storitve pa je simulacija storitve ali njenih delov, ki želi preveriti sposobnost ključnih 

dejavnikov storitve (okolje, prostor, tim …). Med prototipiranjem tabora gre tim do prostora 

implementacije storitve in preveri, če je ta primeren in katere značilnosti ima (če je razdalja 



 

 40 

med prostorom in reko primerna, če na travniku med obilnimi padavinami zastaja voda, če je 

dovolj suhih dreves itd.). Med prototipiranjem konference pa tim preveri primernost 

konferenčne dvorane (če je dovolj velika, ozvočenje …), prostor za konferenčni izlet, hrano 

itd. Med samim prototipiranjem tim preveri tudi, če so njegovi člani sposobni opraviti vse 

zastavljene naloge (tiskanje brošur, kuhanje kosil in večerij …). Če tega niso sposobni, 

pokliče zunanjega sodelavca/pomočnika (kuharja, oseba, katera natisne brošure …). 

Določitev konceptov 

Ideje, ki jih je tim oblikoval z viharjenjem možganov, je treba oblikovati v koncepte.  

Sprememba ideje v koncept lahko vključuje podrobnosti v obliki, delovanju, namenu in 

koristi storitve. Vsi koncepti niso primerni za nadaljnjo preobrazbo v storitev (Slack 2004). 

Kriteriji, s katerimi morajo ovrednotiti primernost konceptov, so podani v preglednici 1. 

Pripravljalni dizajn 

Ko je tim ustvarili sprejemljiv koncept, sledi faza predhodnega − pripravljalnega dizajna. 

Namen te faze je določiti komponente storitve v paketu in določiti proces za tvorbo tega 

paketa. V predhodnem dizajnu tim zmanjša zapletenost končnega dizajna. 

Določitev komponent v paketu in določitev procesa za ustvarjanje paketa 

Določitev komponent v paketu je prva naloga v fazi pripravljalnega dizajna (Slack 2004). V 

tej fazi tim zbira podatke oziroma določi vsak del paketa oziroma storitve in zaporedje ter 

način, kako bodo ti deli med seboj sestavljeni. Poleg tega določi tudi seznam potrebščin (vseh 

materialov, ki sestavljajo paket).  

Zmanjšanje zapletenosti dizajna 

Ker zapletenost dizajna poveča stroške, nameravajo »dizajnerji« zmanjšati zapletenost s tremi 

pristopi, ki so: 

− standardizacija: s standardizacijo želijo zmanjšati raznovrstnost do meje, ki ima resnično 

vrednost za končnega kupca; 

− moduliranje: pomeni vključitev standardiziranih »pod-komponent«, ki jih lahko 

sestavimo med seboj na različne načine, kar daje možnost sestave več vrst končnih − 

različnih storitev; 

− posploševanje: pomeni uporabo vedno istih elementov v verigi oblikovanja in izvedbe 

storitve.  
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Oblikovanje skic, diagramov, simulacij in testiranje pri udeležencih 

Vse dele − komponente v paketu storitve, ki jih je tim določil in zapisal, jih lahko nato 

pripoveduje v obliki zgodb ali zaigra skeč ali izvede na kak drug način. Tako se tim lažje 

vživi v vlogo uporabnikov storitve. 

Toda to ni dovolj: udeleženci morajo poskusiti storitev in tim jih mora pri tem opazovati. Saj 

le tako lahko tim ugotovi pomanjkljivosti storitve. 

Izpopolnjevanje in izboljšanje ter implementacija ideje 

Ta faza je del prototipiranja, saj med samo implementacijo lahko pride do nepredvidenih 

dogodkov oziroma do odstopanja od predvidenega načrta in posledično do sprememb ter 

izboljšav.  

V tem koraku iz izbranih idej izbere tim le nekaj možnosti ter išče optimalno rešitev oziroma 

izpeljavo storitve. Tudi v tem koraku morajo udeleženci aktivno sodelovati. 

Pri implementaciji ideje pa pride do izpeljave storitve. Pomembno je, da faza implementacije 

združuje znanja posameznikov z različnih področij (Žižek 2008). 

3.3 Kvalitativni in kvantitativni kazalniki parametra kakovosti 

Kakovost storitev lahko merimo na veliko načinov: s številom opravljenih storitev na osebo in 

na dan (Pisani 2008; Tavčar 2005), z odstotkom zamud glede na začrtan čas (CTPI 2010), z 

zadovoljstvom ciljne skupine (Marcucci in Gatta 2005) in tako dalje. Vse omenjene metode 

ocenjujejo le en kriterij storitve (npr. kakovost ali zamude), zato smo se odločili, da bomo 

opisali in nato tudi uporabili spremenjeno metodo skupne učinkovitosti opreme ali metodo 

skupne učinkovitosti tima (v nadaljevanju SUT).  

Kot z metodo SUO tudi z metodo SUT obravnavamo delovanje tima oziroma programa, in ne 

storilnosti posameznikov. Metoda ni namenjena ugotavljanju nepravilnosti in neučinkovitosti, 

temveč ugotavljanju napak pri izvajanju programa storitve.  

Zbiranje in vnašanje podatkov se razlikuje glede na vrsto in tip programa oziroma ciljev 

storitve in jih je treba določiti za vsako storitev posebej. Vedno pa na osnovi zbranih 

podatkov izračunamo tri osnovne parametre skupne učinkovitosti tima, in sicer: 

− razpoložljivost tima − RT, 

− storilnost tima – ST in 

− kakovost izvedene storitve glede na odziv ciljne skupine – KS. 
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Izračun skupne učinkovitosti tima (SUT) 

Do podatka o SUT pridemo na precej enostaven način. Iz zbranih podatkov izračunamo 

posamezne parametre SUT. Le-ti so odstotkovne vrednosti, ki so navadno vedno manjše od 1. 

SUT je produkt vrednosti posameznih parametrov in je potemtakem precej manjši od 1, s 

čimer je zajeto sovplivanje vseh šestih glavnih izgub. 

(5) 

Kjer:  

− RT je razpoložljivost tima,  

− ST je storilnost tima in 

− KS je kakovost storitve. 

RT – razpoložljivost tima 

Kazalnik razpoložljivosti strojev je opredeljen kot razmerje med časom, ko je oprema 

razpoložljiva, in predvidenim oziroma načrtovanim časom za delovanje opreme; razmerje je 

izraženo v odstotkih. Stoodstotna razpoložljivost strojev pomeni, da proizvodni proces teče 

brez zaustavitve (Perme 2007). 

V raziskavi nas je zanimala realizacija programa v celoti. Nanjo vpliva razpoložljivost tima – 

RT (v nadaljevanju bomo uporabili kratico RT) v času, ko od njega zahtevamo aktivnost. To 

je pravočasen začetek pohoda, prisotnost na začetku dejavnosti, izpeljava dejavnosti v celoti. 

Motnje in prekinitve zmanjšujejo razpoložljivost. Pri razpoložljivosti torej merimo časovno 

natančnost izpeljave programa, in sicer s formulo 6. 

(6) 

Zahtevan čas je zahtevano število minut tima, v katerih le-ta opravlja zahtevane naloge. 

Zahtevan čas je čas od planiranega začetka do zaključka programa, pri katerem planiranih 

počitkov (počitki, malice, kosila, večerje, spanje) ne upoštevamo. Če se program prej konča, 

pomeni, da se nekaj ni izvedlo in je potem skupen zahtevan čas krajši. Zamude so seštevek 

vseh časovnih intervalov, v katerih je prišlo do zakasnitev pri izvedbi načrtovanega programa 

oziroma tim ni bil na razpolago (je zamudil ali ga sploh ni bilo). Zamuda je samo takrat, ko se 

nič ne zgodi (odpade predavanje …). 

Torej zamuda je vedno večja ali enaka nič. Ko gre za zamudo manjšo od nič, pomeni, da je 

prišlo do anomalije pri storitvi. Se pravi, da se del storitve ni izvedel, kar zmanjšuje storilnost 

tima − ST, lahko pa pozitivno vpliva na naslednjo nalogo v nizu, kar ima lahko pozitiven 

vpliv na kakovost celotne storitve.  

SUT = RT x ST x KS  

Zahtevan čas – Zamude 
RT = 

Zahtevan čas 
*100 
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Če se naloga zaključi prej in se naslednja naloga začne prej kot je bilo načrtovano, pride do 

improvizacije, kot so prenosi nalog iz enega obdobja v drugo, zaradi nepredvidenih 

dogodkov. To je treba pri ovrednotenju upoštevati kot popravek v programu. 

ST – storilnost tima 

V naši raziskavi stoodstotna storilnost tima – ST (v nadaljevanju bomo uporabili kratico ST) 

pomeni v celoti realiziran plan. Vsako odstopanje od obsega plana ali od časovnih okvirov 

pomeni zmanjšano ST (manjša hitrost tima). 

Pri ST merimo količino opravljenih nalog in jih primerjamo s količino nalog, ki si jih je tim 

zastavil na oblikovalnih sestankih, in sicer s formulo 7. 

 

(7) 

Število v celoti opravljenih nalog tima je število nalog, ki jih tim opravi v celoti v teku 

izvedbe storitve. Izvedljivo število nalog tima ta določi med oblikovalnimi – pripravljalnimi 

sestanki. Število izvedljivih nalog tima štejemo v obdobju, ko je tim razpoložljiv, to je v času 

delovanja (zahtevan čas – zamude). 

KS – kakovost storitve 

V metodi SUO je kakovost parameter, ki ga izračunamo kot količnik med količino uporabnih 

proizvodov in količino vseh proizvodov. Kontrola kakovosti je večinoma odgovornost 

proizvodnje oziroma oddelka kontrole. Izmet je količina proizvodov, ki ne ustrezajo 

predpisani kakovosti (Drstvenšek 2006); torej proizvodnja ni dosegla zastavljenih ciljev.  

V metodi SUT pa je kazalnik kakovosti izvedene storitve glede na odziv ciljne skupine (v 

nadaljevanju bomo uporabili kratico KS − kakovost storitve) opredeljen s ciljnimi zahtevami 

storitve, to so: 

− promocijske – Pr (predstavitev društva, pridobivanje novih članov itd.), 

− izobraževalne − I (izobraževanje udeležencev za osnovno dejavnost prireditelja) in 

− družabne – D (socializacija ali mreženje, motivacija, neformalno izobraževanje, zabava 

in sprostitev). 

Promocijska ciljna zahteva je dolgoročen cilj organizacije/društva, ki ga ne moremo meriti pri 

posamezni storitvi. Ostali dve ciljni zahtevi sta tesno povezani s promocijskem ciljem, saj le 

če bosta ti dve zahtevi izpolnjeni, bo tudi promocijski cilj lahko dosežen. 

ST = 
Št. v celoti opravljenih nalog tima 

Izvedljivo št. nalog tima 
*100 
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Zaradi tega smo kazalnik KS opredelili z izobraževalno − I in družabnostno − D ciljno 

zahtevo (v nadaljevanju bomo uporabili kratici I − izobraževanje in D − družabnost) oziroma 

podrobneje: 

(8) 

Družabnost smo razdelili še na aktivno udeležbo udeležencev − AU storitve in na 

zadovoljstvo ciljne skupine – Z (v nadaljevanju bomo uporabili kratici AU – aktivna udeležba 

udeležencev in Z – zadovoljstvo ciljne skupine). Za odrasle udeležence pa pri družabnosti 

lahko upoštevamo tudi kriterij mreženja (v nadaljevanju M). 

 

   (9) 

 

Torej, če upoštevamo formulo 9 in jo vstavimo v formulo 8, lahko zapišemo naslednjo 

formulo (glej formulo 10) za izračun KS: 

 

(10) 

Ali 

 

 

I – kriterij izobraževanja 

Kako bo tim meril kriterij I je odvisno od storitve do storitve. Torej za posamezno storitev 

mora tim, na oblikovalnih sestankih, določiti »izobraževalne« cilje ter kriterije preverjanja. 

Kriterij I tim izrazi kot odstotek doseženih ciljev glede na vse želene »izobraževalne« cilje 

(glej formulo 11). Stoodstoten I pomeni, da se je ciljna skupina naučila vse, kar jo je želel tim 

naučiti. 

(11) 

AU – aktivna udeležba ciljne skupine 

AU ciljne skupine merimo kvantitativno, in sicer štejemo koliko odstotkov udeležencev se je 

aktivno udeležilo posameznih aktivnosti storitve glede na celotno število udeležencev (glej 

formulo 12). 

(12) 

KS = 
I + D 

2 

KS = 
I + AU + Z 

3 

I = 
Št. doseženih »izobraževalnih« ciljev 

Št. vseh »izobraževalnih« ciljev 
* 100 

AU = 
Št. vseh udeležencev, ki je aktivno sodelovalo pri posameznih dejavnostih 

Št. vseh udeležencev 
* 100 

D = AU + Z 
Ali 

D = AU + Z + M 

KS = 
I + AU + Z + M 

4 
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Z – zadovoljstvo ciljne skupine 

Z ne moremo meriti kvantitativno, temveč samo kvalitativno, in sicer z vprašalnikom. Torej 

kriterij zadovoljstva merimo tako (glej formulo 13), da izračunamo odstotek vseh pozitivnih 

odgovorov vprašalnika glede na število vseh vprašanj. 

 
(13) 

M − mreženje 

Tudi mreženje merimo z vprašalnikom, in sicer udeleženci morajo oceniti koliko sodelovanj 

so sklenili glede na spoznane osebe (glej formulo 14). 

 

(14) 

Povzetek izračuna SUT 

Razpoložljiv čas je čas, v katerem se storitev lahko odvija. To je v primeru naših dveh študij 

primera 24 ur oziroma 1440 minut. Čas, merodajen za merjenje SUT, pa je čas, ko imajo 

udeleženci storitve kako dejavnost, to je razpoložljiv čas, skrajšan za vse načrtovane zastoje, 

vključno s časi za odmore. Vsi nepredvideni zastoji - zamude, ki se zgodijo v času poteka 

storitve, so izgube, ki ta čas skrajšajo na dejanski čas delovanja storitve. V tem času je tim 

sposoben delovati s hitrostjo, ki jo je načrtoval v pripravljalnih oziroma oblikovalnih 

sestankih. Če tim iz katerega koli razloga te hitrosti ne dosega, se maksimalno (načrtovano) 

število nalog tima zmanjša za dejansko velikost. Razliko med obema hitrostma oziroma 

številoma v celoti doseženih nalog tima pa predstavljajo izgube hitrosti, ki zmanjšujejo 

storilnost. Teoretično bi moral tim doseči vse zastavljene cilje. Če se pojavi nek odstotek 

nedoseženih ciljev, se kakovost storitve zmanjša.  

Z analizo izračunanih vrednosti parametrov SUT je mogoče hitro odkriti problematična mesta 

v izpeljavi storitve oziroma programa in izvesti potrebne ukrepe za izboljšanje stanja. V 

spodnji sliki 7 je diagram SUT. 

Z = 
Št. vseh pozitivnih odgovorov 

Št. vseh vprašanj  
* 100 

M 
Št. vseh sklenjenih sodelovanj 

Št. spoznanih oseb 
* 100 
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Slika 7: Diagram skupne učinkovitosti tima – SUT 
Vir: prirejeno po Drstvenšek 2006. 

Razlike med metodo SUO in SUT 

Iz zgoraj opisanega smo ugotovili, da je bistvena razlika med metodo SUO in metodo SUT:  

− metoda SUO je popolna kvantitativna metoda,  

− medtem ko je SUT kvantitavno – kvalitativna. 

Oziroma natančneje: 

− kazalnika RT in ST lahko merimo kvantitativno,  

− kazalnik KS pa je razdeljen na dva dela, in sicer na: kvantitativni del (I) in     

kvantitativno – kvalitativni del (D), kjer AU merimo kvantitativno, Z in M pa 

kvalitativno. 

V prilogi 1 je podana primerjava med metodo SUO in SUT. 

Kvalitativni kazalniki 

Medtem ko kvantitativne kazalnike (ST in RT) merimo objektivno, kazalnike KS merimo 

subjektivno. Ponavadi je edini kriterij KS, ki ga merimo objektivno, kriterij izobraževanja. 

Toda včasih se zgodi, da tudi I merimo subjektivno, v primeru ko morajo udeleženci oceniti, 

koliko so se naučili.  
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Ker so kriteriji KS odvisni od načina merjenja in so rezultati večkrat subjektivni, uvedemo 

ponderiranje parametrov: 

− če je merjenje objektivno (izobraževanje merimo s testom, štejemo, kvantitativno 

merjenje), rezultat merjenja pomnožimo z 1; 

− če je merjenje subjektivno, toda skoraj objektivno (kriterij ocenjuje tim/skupina, imamo 

kvalitativen vprašalnik), rezultat merjenja pomnožimo z 1,25; 

− če je merjenje popolnoma subjektivno (kriterij ocenjuje subjektivno le ena oseba), 

rezultat merjenja pomnožimo z 1,5. 

Za zgoraj omenjeno ponderiranje parametrov smo se odločili med opazovanji storitev. 

Ugotovili smo, da neponderirana formula daje popačene rezultate SUT, ki niso bili v skladu z 

dejanskim stanjem storitve. 
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4 LASTNOSTI USTALJENIH MODELOV OBLIKOVANJA STORITVE 

Da bi potrdili našo osnovno trditev, da se da uspešno oblikovati storitev po načelih 

oblikovalskega razmišljanja, smo opravili tri študije primera oblikovanja in implementacije 

storitev, in sicer v treh nepridobitnih društvih oz. organizacijah. Vse storitve smo želeli 

ovrednotiti s kvantitativno-kvalitativno metodo SUT. Študije primera so potekale na: 

− planinskem poletnem taboru Mladinskega odseka Akademskega planinskega društva 

Kozjak, katerega so se udeležili otroci (člani mladinskega odseka − MO) med petim in 

desetim letom starosti,  

− skavtskem poletnem taboru za volčiče in volkuljice – VV1 Slovenske zamejske skavtske 

organizacije (v nadaljevanju bomo uporabili kratico SZSO − Slovenska zamejska 

skavtska organizacija), 

− mednarodni konferenci iCAT2010, katere so se udeležili mednarodni strokovnjaki na 

področju dodajalnih tehnologij. 

4.1 Poletni tabor Mladinskega odseka Kozjak 

V mesecu maju leta 2009 smo se srečali z načelnico tabora (načelnik-načelnica je vodja 

tima/projekta/tabora). Načelnica nam je povedala, kako že vrsto let (in tudi tokrat) oblikujejo 

poletni tabor. 

Da bi oblikovanje prototipa storitve bolje opisali, smo ga razdelili na več delov, in sicer na: 

1. določanje: imena projekta, tima, ciljev podjetja in ekonomske zmožnosti (koliko denarja 

je podjetje – organizacija/društvo zmožno potrošiti); 

2. opazovanje udeležencev in analiza pridobljenih podatkov; 

3. viharjenje možganov (tvorjenje idej); 

4. prototipiranje, izpopolnjevanje-ovrednotenje in izboljšanje (nekaj idej). oziroma: 

− določitev konceptov (človeški, tehnološki in ekonomski vidik); 

− pripravljalni dizajn: določitev komponent v paketu in določitev procesa za ustvarjanje 

paketa ter zmanjšanje zapletenosti dizajna; 

− oblikovanje skic, diagramov, skečev ... in testiranje pri udeležencih; 

− izpopolnjevanje − ovrednotenje in izboljšanje (nekaj idej). 

Oblikovanju prototipa storitve je sledila implementacija prototipa storitve. Implementacija, to 

je poletni mladinski tabor, je potekala od 25. do 29. julija 2009 v Koči na Loki. 

Implementaciji smo neposredno sledili in jo tudi kvali-kvantitativno ovrednotili z metodo 

SUT. 

_________________________ 
1 Volčiči in volkuljice – VV (v nadaljevanju bomo uporabili kar kratico VV) so najmlajša starostna 
skupina skavtov SZSO. Stari so od 7 do 11 let (SZSO 2002). 
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4.1.1 Določanje: imena projekta, tima, ciljev podjetja in ekonomske zmožnosti 

Ime projekta oziroma tabora je bilo »Planinski tabor za najmlajše; Koča na Loki, od 25. do 

29. 6. 2009« (Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor 2009). 

Med oblikovanjem prototipa storitve je tim sestavljala le ena oseba, to je načelnica tabora. 

Med samo implementacijo oziroma izpeljavo storitve pa je tim sestavljalo 8 voditeljev 

(voditelji so člani tima). Voditelji, poleg tega, da so bili včlanjeni v Alpinistično planinsko 

društvo (v nadaljevanju APD), niso prihajali iz enega in istega področja: med njimi so bili 

živilski tehnologi, strojniki, vzgojitelji itd. 

Načelnica je bila zadolžena za ekonomsko plat storitve − tabora, za nabavo hrane (okrepljena 

malica na izletih) in potrošnega materiala (nagrade). APD je pridobilo zadostno količino 

denarja z raznimi razpisi (Ministrstvo za šport ...) in pa s taborninami. Tabornina je vsota 

denarja, ki jo prispeva vsak udeleženec tabora, s katero voditelji pokrijejo stroške tabora. 

Cilji tabora so vsako leto isti, in sicer spoznavanje življenja v naravi vključeno v planinstvo 

(to je izobraževanje ciljne skupine in pa družabnost ciljne skupine) ter pridobivanje novih 

članov. 

4.1.2 Opazovanje udeležencev in analiza pridobljenih podatkov 

Tabora se je udeležilo 28 pet do desetletnih otrok (srednja starost je bila osem let). Načelnica 

je pri oblikovanju poletnega tabora upoštevala otrokove potrebe, ki jih je ugotavljala s 

celoletnim opazovanjem, saj jih je učila v šoli. Iz pridobljenih podatkov je nato sama določila 

potrebe udeležencev. Primer otrokovih potreb je zmanjšanje njihove egocentričnosti, ki jo je 

upoštevala s tem, da je v program tabora vključila nekaj socialnih iger. 

4.1.3 Viharjenje možganov 

Vodja pri oblikovanju ideje ni uporabila viharjenja možganov ampak je zbirala ideje med 

letom iz raznih virov, in sicer po spletu, od raznih društev, izobraževanj za planince, učiteljic 

v osnovnih šolah, skavtov in tabornikov. Potem ko je vodja zbrala dovolj idej, se je sestala še 

z nekaterimi člani tima, s katerimi si je izmenjala mnenja.  

4.1.4 Prototipiranje, izpopolnjevanje-ovrednotenje in izboljšanje 

Načelnica je, iz izbranih idej in potreb udeležencev, oblikovala dva programa − prototipa 

tabora, in sicer za lepo in za slabo vreme. Kriteriji določanja konceptov so bili predvsem 

človeški, tehnološki in ekonomski vidik. Človeški vidik so predvsem otroci in člani tima; 

načelnica je morala upoštevati predznanje, število in zmožnosti otrok ter članov tima. Poleg 
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človeškega vidika je morala upoštevati še razpoložljivost članov tima (tehnološki vidik) in 

koliko denarja ima na razpolago za izpeljavo storitve (ekonomski vidik). 

Upoštevajoč vse omenjene kriterije, je načelnica oblikovala dokončna dva programa. 

Programa sta imela tri najpomembnejše dele, in sicer izlete, preživetje v naravi (spoznavanje 

rastlin, peka v pečeh in kurjenje ognja) in družabne igre (velika socialna igra − skriti prijatelj, 

joga smeha, stare slovenske igre in spoznavni večer). Vsak dan je bil razdeljen na jutranji in 

popoldanski program. Udeleženci so imeli tudi prosti čas za raziskovanje okolice. Programa 

sta vključevala tekmovanje v pospravljanju, pisanje časopisa, likovne delavnice (kartice, 

spominke), učenje vozlanja, spoznavanje vremenske postaje. 

Glede programa se je načelnica pogovorila z nekaterimi člani tima, nato pa je povabila še 

ostale člane tima na oblikovalski sestanek. Na sestanku je načelnica dodelila vsakemu 

voditelju naloge pred in med izpeljavo storitve ter jim opisala potek storitve. Vsak voditelj je 

bil med izpeljavo storitve zadolžen za 5 otrok.  

Na oblikovalskem sestanku so se dogovorili, da storitve ne bodo testirali pri udeležencih, 

temveč bo podvržena spremembam med izpeljavo (če bo tim opazil, da je potreba po 

spremembah − na primer ritma izpeljave storitve). O spremembah naj bi se dogovarjali na 

večernih sestankih tima. 

Udeležence je načelnica povabila na tabor preko spletne strani APD. 

4.2 Poletni skavtski tabor 

Konec aprila leta 2009 so člani tima začeli oblikovati skavtski tabor. Oblikovalnih sestankov 

je bilo 13. Na število sestankov je vplivalo dejstvo, da treh članov tima skoraj ni bilo 

prisotnih. Ob njihovih prihodih na sestanke so jim morali ostali člani obnoviti vsebino 

prejšnjih sestankov.V naslednjih podpoglavjih smo opisali potek oblikovanja skavtskega 

tabora. 

4.2.1 Določanje imena projekta, tima, ciljev podjetja in ekonomske zmožnosti 

Na prvem oblikovalnem sestanku so voditelji določili temo tabora, ime projekta, člane tima in 

njihove funkcije ter njihove cilje (poleg ciljev podjetja). 

Temo storitve »Egipčani«, je tim določil že pred sestankom, in sicer si jo je izmislil član tima, 

ki jo je nato predlagal na sestanku in so jo člani tima tudi odobrili. Ime tabora pa so določili 

med sestankom z viharjenjem možganov.  
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Člani tima so bili: voditelji − strokovnjaki (8 skavtskih voditeljev), ki so udeležence vodili 

celo leto in so jih zato dobro poznali; vzgojiteljica, ki je bila zadolžena za kuhinjo in 

duhovnik. 

Člani tima se v življenju ne ukvarjajo samo s skavtizmom, temveč so že zaposleni na različnih 

področjih ali še študirajo. Torej lahko trdimo, da je bil tim multidisciplinaren.  

Kot smo že povedali na začetku tega poglavja, so si voditelji porazdelili funkcije (npr. 

funkcijo načelnice, podnačelnice, blagajnika, odgovornega za čistočo itd.). Vsak član tima je 

bil odgovoren tudi za izpeljavo enega dne storitve. 

Za ekonomsko izvedbo storitve je skrbel član tima, ki je imel funkcijo blagajnika. 

Cilja organizacije sta vzgoja in druženje udeležencev. Z dosego omenjenih dveh ciljev pa 

SZSO lahko doseže še svoj tretji cilj, to je pridobivanje novih članov. Sami člani tima so 

izbrali še en cilj, in sicer, da bi v storitev vključili več duhovnosti. To so skušali doseči z 

izbiro teme storitve, ki je bila svetopisemska zgodba Jožefa. 

4.2.2 Opazovanje udeležencev in analiza pridobljenih podatkov 

Člani tima so opazovali udeležence skozi celo leto, saj so jih vodili na celoletnih tedenskih 

sestankih. Iz celoletnega opazovanja in pa iz prebiranja evalvacije prejšnjega tabora so 

voditelji ugotovili pomanjkljivosti na naslednjih področjih (Šinigoj 2009): 

− disciplina, 

− povezanost in strpnost, 

− vzgoja k prehrani (da niso izbirčni), 

− izražanje (petje, skeči). 

Iz potreb po odpravi teh pomanjkljivosti so voditelji med prvim oblikovalskim sestankom, 

zastavili naslednje »izobraževalne« cilje (Šinigoj 2009): 

− točnost pri zborih, 

− vsi jejo vse, 

− VV se naučijo vsaj 10 pesmi, 

− VV so čisti, 

− urejenost kroja, 

− čistoča šotorov. 
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4.2.3 Viharjenje možganov 

Iz opisanih potreb udeležencev in nato ciljev storitev so voditelji oblikovali nekaj idej 

storitve. Pri oblikovanju idej so najprej uporabili tehniko viharjenja možganov, da bi našli 

naslov storitve. Izbrali so ime Tutan Tabor 2009. Iz teme in ciljev tabora so nato oblikovali 

ideje oziroma storitev. 

4.2.4 Prototipiranje in izpopolnjevanje − ovrednotenje ter izboljšanje 

Izbrane ideje je tim oblikoval v dva prototipa-programa, in sicer za lepo in slabo vreme. 

Kriteriji zbiranja prototipov so bili predvsem človeški, tehnološki in ekonomski vidik. 

Človeški vidiki so predvsem otroci in člani tima; tim je moral upoštevati predznanje, število 

in zmožnosti otrok ter članov tima. Poleg človeškega vidika je tim moral upoštevati še svojo 

razpoložljivost (tehnološki vidik) in koliko denarja ima na razpolago za izpeljavo storitve 

(ekonomski vidik). 

Upoštevajoč vse omenjene kriterije, je tim v teku trinajstih oblikovalnih sestankov oblikoval 

program. Program je bil razdeljen po posameznih dnevih. Programe po dnevih je tim 

oblikoval posamezno oziroma vsak del dneva je bil paket zase. Posamezen dan pa je bil 

razdeljen še na posamezne dele. 

Izpopolnjevanje idej je potekalo na vseh oblikovalskih sestankih, saj je na vsakem sestanku 

načelnica tabora sproti obnovila, kaj so že oblikovali. Na tak način so člani tima lahko opazili 

morebitne napake in jih odpravili. Voditelji so si šli ogledati tudi taborni prosto zato, da so 

ocenili ustreznost prostora in si ogledali okolico (za izlet). 

Na oblikovalnih sestankih so se voditelji zmenili, da storitve ne bodo testirali pri udeležencih, 

temveč bo podvržena spremembam med samo izpeljavo (npr.: če bo tim opazil, da je potrebno 

kaj spremeniti, ker to udeležencem ni ustrezalo - ritem izpeljave storitve, bo spremenil). 

Zmenili so se, da se bodo o spremembah dogovorili med izpeljavo storitve na večernih 

sestankih.  

Udeležence so voditelji povabili na tabor s pismom, ki so jim ga dali na zadnjem tedenskem 

sestanku. 

Oblikovanju prototipa storitve je sledila implementacija storitve. Implementacija, to je poletni 

skavtski tabor, je potekala od 5. do 8. avgusta 2009 v Kredu pri Kobaridu. Implementaciji 

smo neposredno sledili in jo kvali-kvantitativno ocenili z metodo SUT. 
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4.3 Mednarodna konferenca 

Konec novembra 2009 so člani tima začeli oblikovati mednarodno konferenco iCAT2010. 

Oblikovalskih sestankov je bilo pet. V naslednjih podpoglavjih je opisan potek oblikovanja 

konference. 

4.3.1 Določanje imena projekta, tima, ciljev podjetja in ekonomske zmožnosti 

Na prvem oblikovalskem sestanku so se člani tima dogovorili, katere naloge bo opravil 

posamezen član organizacijskega odbora/tima. Tema projekta oziroma ime projekta pa je že 

vrsto let kar iCAT konferenca.  

Cilji organizatorjev konference so bili: 

− spremljanje hitrega razvoja dodajalnih tehnologij in prenos teh informacij v slovensko 

okolje; 

− prenos in izmenjava znanja med industrijsko in akademsko sfero, kar pomeni, da imajo 

prednost predvsem teme, ki imajo tudi uporabno plat in ne zgolj raziskovalne. 

Člani tima so bili: strojniki, oblikovalci, umetniki, ekonomisti, managerji. Za ekonomsko 

zmožnost storitve je skrbel en član tima. 

4.3.2 Opazovanje udeležencev in analiza pridobljenih podatkov 

Iz evalvacije konference iCAT iz leta 2008, katero so izpolnili udeleženci konference, so člani 

tima določili naslednje cilje: 

− mreženje (mreženje, načrtovanje medsebojnih sodelovanj med univerzo in industrijo, 

različnimi univerzami ter med različnimi industrijami) cilj se glasi: udeleženci pridobijo 

nova spoznanja in načrtujejo medsebojna sodelovanja; 

− izobraževanje (novosti, novi prototipi, članki, ideje) cilj se glasi: udeleženci preko 

predavanj, predstavitev prototipov in člankov spoznajo novosti; 

− zadovoljstvo: cilj se glasi: udeleženci so zadovoljni s konferenco z vseh vidikov (s 

hotelom, hrano in pijačo, turističnimi svetovanji [kje najdejo odprte trgovine, bare, 

restavracije, zanimivosti ...] izletom, predavanji, prostorom, pomočjo-prijaznostjo 

organizatorjev [dovolj informacij o hotelu, o konferenci ...], spletno stranjo in tako dalje). 

4.3.3 Viharjenje možganov 

Po opazovanju udeležencev in določanju njihovih ciljev, je tim s pomočjo viharjenja 

možganov določil nekaj programov in pa možnih ciljev izleta. 
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4.3.4 Prototipiranje in izpopolnjevanje − ovrednotenje ter izboljšanje 

Od različnih idej, ki jih je tim oblikoval s pomočjo viharjenja možganov, je nato izbral eno 

idejo. To idejo je nato izpopolnjeval do začetka konference. Enkrat na mesec oziroma enkrat 

na dva meseca je tim šel v hotel, kjer se je nato vršila konferenca. V hotelu si je ogledal 

konferenčne prostore, ozvočenje, prostore za kosilo, malico in večerjo. Poleg tega si je 

ogledal tudi tovarno, v katero so odpeljali udeležence na konferenčni izlet. 

Tim je udeležence povabil na konferenco z e-pošto, preko medijev, z elektronskimi obvestili 

in osebno.  

Po izpopolnjevanju je sledila implementacija, ki je bila podvržena izboljšavam, in kvali-

kvantitativnemu ovrednotenju z metodo SUT. 
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5 PRIMERJAVA MODELOV OBLIKOVANJA STORITEV Z MODELOM 

STORITVE PO NAČELIH OBLIKOVALSKEGA RAZMIŠLJANJA 

V tem poglavju bomo skušali primerjati model oblikovanja storitve po načelih oblikovalskega 

razmišljanja in ustaljene modele oblikovanja poletnega tabora Mladinskega odseka Kozjak, 

poletnega skavtskega tabora in mednarodne konference iCAT2010. Poiskali bomo tudi 

ključne elemente oblikovalskega razmišljanja. 

5.1 Poletni tabor Mladinskega odseka Kozjak 

Ko primerjamo oblikovanje planinskega poletnega tabora z oblikovanjem storitve po metodi 

oblikovalskega razmišljanja, lahko ugotovimo, da (glej tudi preglednico 3): 

− Raziskovano storitev je na začetku oblikovala samo načelnica tabora in je nato dodelila 

funkcije, kar ni po principu oblikovalskega razmišljanja, kjer mora ves tim oblikovati 

storitev že od vsega začetka. Menimo, da bi bil tim lahko zelo uspešen oziroma bi lahko 

oblikoval zelo inovativno storitev, saj je bil tim, ki je izpeljal storitev, tak kot »zahteva« 

oblikovanje po metodi oblikovalskega razmišljanja: sestavljen iz članov iz različnih 

področij, kateri so bili tudi strokovnjaki na področju oblikovanja poletnega tabora. 

− V opazovani storitvi je bila izpeljana druga faza modela oblikovanja storitve po metodi 

oblikovalskega razmišljanja, to je opazovanje potrošnika in nato analiza podatkov. 

− Tudi ostale faze so bile izpeljane kot »zahteva« oblikovalsko razmišljanje. 

− Edina faza (poleg določitve tima), ki ni bila izpeljana po principu oblikovalskega 

razmišljanja, je viharjenje možganov oziroma oblikovanje idej. Načelnica je pri 

oblikovanju idej uporabila predvsem iskanje idej preko spleta, učiteljic, skavtov, 

tabornikov, planinskih šol itd., ni pa izpeljala timskega viharjenja možganov. 

5.2 Poletni skavtski tabor 

V tem poglavju bomo primerjali oblikovanje skavtskega tabora z modelom oblikovanja 

storitve po principu oblikovalskega razmišljanja (glej tudi preglednico 3). 

Če primerjamo oba modela oblikovanja, lahko opazimo, da so skavtski voditelji oblikovali 

storitev po principu oblikovalskega razmišljanja: 

− Na začetku je tim določil ime projekta in funkcije tima.  

− Tim je bil sestavljen iz strokovnjakov oblikovanja skavtskega tabora, poleg tega pa so 

bili ti člani tima tudi iz različnih področij. 

− Po celoletnem opazovanju udeležencev je tim tvoril ideje z metodo viharjenja možganov. 

Viharjenje možganov so člani tima uporabili predvsem pri tvorjenju imena tabora, nato 

pa so uporabili to tehniko med oblikovalnimi sestanki pri določitvi komponent v paketu.  
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Torej pri celotni analizi modela oblikovanja skavtskega tabora lahko vidimo, da se ujema z 

oblikovanjem storitve po principu oblikovalskega razmišljanja. Edina pomanjkljivost, ki smo 

jo opazili, je bila ta, da princip oblikovalskega razmišljanja pravi, naj bo prototipiranje hitro, 

pri skavtskem taboru pa je tim potreboval kar 13 sestankov, da je oblikoval relativno 

kvalitetno storitev. Zaradi odsotnosti so se sestanki zavlekli, odsotni člani pa se niso počutili 

del skupine-tima in (celo na začetku implementacije) niso poznali poteka storitve. 

5.3 Mednarodna konferenca iCAT 

Če primerjamo oba modela oblikovanja, lahko opazimo, da so člani organizacijskega odbora 

mednarodne konference oblikovali storitev po principu oblikovalskega razmišljanja (glej 

preglednico 3): 

− Na začetku je tim določil funkcije tima.  

− Tim je bil interdisciplinaren. 

− Iz evalvacije udeležencev prejšnje konference je tim tvoril ideje z metodo viharjenja 

možganov. Viharjenje možganov so člani tima uporabili predvsem pri oblikovanju 

programa konference. 

Torej pri celotni analizi modela oblikovanja konference lahko vidimo, da se ujema z 

oblikovanjem storitve po principu oblikovalskega razmišljanja.  

5.4 Povzetek primerjave ustaljenih modelov z modelom oblikovanja storitve po 

principu oblikovalskega razmišljanja 

Če povzamemo, lahko rečemo, da so vsi ustaljeni modeli oblikovanja storitve podobni 

modelu po oblikovalskem razmišljanju. Edina razlika med oblikovanji storitev pa je ta, da: 

− je pri oblikovanju planinskega tabora uporabljala princip oblikovalskega razmišljanja le 

ena oseba (načelnica), 

− pri oblikovanju skavtskega tabora in konference pa ves tim. 

V prvem primeru storitev ni bila oblikovana po principu oblikovalskega razmišljanja. V 

drugem in tretjem primeru pa lahko trdimo, da so bile pri oblikovanju storitve uporabljene vse 

prvine metode oblikovalskega razmišljanja.  

Torej, iz te primerjave lahko trdimo, da tudi storitve lahko oblikujemo po principu 

oblikovalskega razmišljanja. V nadaljevanju pa bomo ugotovili, če je izvedba oblikovane 

storitve kakovostna. 
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Preglednica 3: Primerjava oblikovanja vseh treh storitev z modelom oblikovanja 

storitev po principu oblikovalskega razmišljanja 

Oblikovalsko razmišljanje APD VV iCAT 

določitev imena projekta da da da 

določitev tima samo na koncu oblikovanja da da 

določitev ciljev podjetja in ekonomsko 

zmožnost 
da da da 

opazovanje potrošnika/udeleženca in analiza 

pridobljenih podatkov 
da da da 

viharjenje možganov (oblikovanje idej) ne da da 

določitev konceptov (človeški, tehnološki in 

ekonomski vidik) 
da da da 

pripravljalni dizajn:  

določitev komponent v paketu in določitev 

procesa za ustvarjanje paketa; zmanjšanje 

zapletenosti dizajna; 

da da da 

oblikovanje skic, diagramov, skečev ... in 

testiranje pri udeležencih 
da da da 

izpopolnjevanje − ovrednotenje in izboljšanje 

(nekaj idej) ter implementacija storitve 
da da da 
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6 IZVEDBA STORITVE 

6.1 Poletni tabor Mladinskega odseka Kozjak 

Implementacija − izvedba storitve je potekala od 25. 6. do 29. 6. 2009 v Koči na Loki. Sami 

smo se udeležili storitve kot neposredni opazovalci in izpeljali merjenja kvali-kvantitativnih 

kazalnikov in določanje obstoja elementov tima ter timskega dela. Med oblikovalnimi 

sestanki tim ni določil, kako bo meril dosego zastavljenih ciljev, zato smo to naredili sami. 

6.1.1 Izvedba storitve 

Ugotovili smo, da je storitev uspela, opazili pa smo, da je prihajalo med izvedbo do mnogih 

prilagajanj in napak, ki ne bi bila potrebna, če bi bila storitev bolje oblikovana. Temeljna 

pomanjkljivost storitve je bila odsotnost tima (voditelji se niso čutili del tima), posledično 

člani tima niso bili pripravljeni (slaba komunikacija) in zato je prišlo do nezaupanja. To 

trditev smo poskušali potrditi z vprašalnikom za voditelje. 

6.1.2 Merjenje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov 

Bistvo študije na terenu je bilo merjenje zakasnitev (razpoložljivost − RT), števila v celoti 

opravljenih nalog tima (storilnost − ST) in kakovost storitve (KS). KS, ki jo lahko delimo na 

izobraževalni − I in družabni − D del, slednjo lahko delimo še na aktivno udeležbo – AU in 

zadovoljstvo – Z. M − mreženja nismo merili, saj je bil za udeležence storitve, 

najpomembnejši kriterij Z (pri otrocih lahko trdimo, da je mreženje skrito v zadovoljstvu). 

Torej KS smo merili tako, da: 

− smo opazovali AU ciljne skupine, 

− smo s kvizom po skupinah preverili koliko se je ciljna skupina naučila v teku storitve 

(izobraževalni del), 

− po končani storitvi smo pripravili še vprašalnik za ciljno skupino, ki je vseboval 

vprašanja glede družabnosti in glede izobraževanja. 

Vse te rezultate smo nato vključili v SUT in kvantitavino-kvalitativno ovrednotili tabor. 

RT - razpoložljivost tima 

RT smo izračunali s formulo 6, ki smo jo opisali na strani 42 oziroma RT smo merili z 

opazovanjem zamud v programu glede na začrtan program. 

Med potekom storitve je prišlo do določenih sprememb v programu (premaknili so določene 

»naloge« tima iz jutra na popoldne in obratno), kar smo upoštevali pri merjenju RT. 
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V prilogi 2 smo izračunali in podali zamude v programu. V omenjeni prilogi smo podali tudi 

podatke zamud na dan, zahtevan čas na dan in pa RT za posamezen dan ter za celotno 

storitev. RT za celotno storitev (skupaj) smo izračunali, tako da smo sešteli RT posameznega 

dneva in delili s številom dni storitve. 

Iz rezultatov (priloga 2) lahko vidimo, da je prišlo do zamud le prvi (42-minutna zamuda) in 

drugi dan (60 minut). Ostale dneve ni prišlo do zamud. Zaradi zamud prvih dveh dni je bila 

skupna RT 97,45 %. 

Razlogi za zamude so bili predvsem slabo vreme in neenotnost tima (člani tima so vedno 

čakali na ukaze načelnice, ker sami niso dobro poznali programa). To trditev smo skušali 

utemeljiti z vprašalnikom za voditelje. Rezultate omenjenega vprašalnika bomo podali v 

naslednjih straneh. 

ST - storilnost tima 

Pri merjenju ST smo opazovali, če je tim opravil vse naloge, ki si jih je zastavil na 

oblikovalnih sestankih. Pridobljene podatke smo nato vstavili v funkcijo 7, ki smo jo opisali 

na strani 43. 

V prilogo 2 smo vstavili število vseh izvedljivih nalog tima, število v celoti opravljenih nalog 

in ST za posamezen dan ter za vso storitev. 

Kot je razvidno iz priloge 2, je tim izvršil 79,07 % zastavljenih nalog. Med študijo primera 

smo opazili, da je tim opravil vse naloge, ki so bile na odprtem (kljub slabemu vremenu), ni 

pa opravil nalog v notranjosti koče. Razlogov je verjetno veliko, toda na misel nam pride le 

to, da je tim opazil, da so bili otroci preveč utrujeni in jih je zato pustil več časa počivati. 

Zaradi istega razloga je tim spremenil oziroma izboljšal program v teku implementacije (npr. 

otroke je poslal prej spat in nekaterih nalog ni opravil). 

KS - kakovost storitve 

Kakovost smo opredelili s ciljnimi zahtevami storitve, to so izobraževanje in družabnost 

oziroma, če družabnost razdelimo, izobraževanje – I, aktivna udeležba udeležencev storitve − 

AU in zadovoljstvo ciljne skupine – Z. Za izračun KS smo uporabili formulo 10, ki smo jo 

opisali na strani 44. 

I in AU smo merili že na terenu, in sicer z opazovanjem, koliko otrok se aktivno udeleži 

oziroma sledi posamezni dejavnosti in pa s spraševanjem − kvizom. Kriterij Z udeležencev pa 

smo merili z vprašalnikom, ki smo ga poslali posameznim staršem. 
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I - izobraževanje 

Kriterij I lahko izrazimo kot odstotek doseženih ciljev glede na vse želene »izobraževalne« 

cilje (glej formulo 11 na strani 44). Stoodstoten I pomeni, da se je ciljna skupina naučila 

vsega, kar jo je želel tim naučiti. Ker med oblikovanjem storitve tim ni določil cilje, smo jih 

sami določili med izpeljavo tabora. Teme izobraževanja so bile: 

− poti, 

− vreme, 

− preživetje v naravi, 

− zaščitene rastline, 

− poznavanje kraških pojavov,  

− gore. 

Ker je bila ciljna skupina sestavljena iz osnovnošolcev in nismo želeli pripraviti klasične 

šolske naloge, smo preverili število doseženih »izobraževalnih« ciljev s kvizom –

tekmovanjem. Udeleženci so bili razdeljeni na štiri skupine, in sicer na: Zvezdice (najmlajši), 

Bue Shark (fanti, ki med tekmovanjem niso imeli nobenega voditelja zraven), Bele konje in 

na Delfine. Otroci so lahko odgovarjali skupaj na vprašanja, člani tima pa so skušali voditi 

kviz tako, da je vsak otrok odgovoril vsaj na eno vprašanje. 

Zaradi zgoraj omenjene mladosti udeležencev, smo formulo 11 za izračun izobraževanja 

spremenili tako: 

(15) 

Med tekmovanjem – kvizom smo opazili, da so vsi otroci odgovorili vsaj na eno vprašanje. 

Menimo pa, da je bil kviz − tekmovanje preveč dolgo (38 minut), ker je koncentracija otrok 

na koncu padla in posledično tudi njihova udeležba pri kvizu. Udeležba otrok pri kvizu je bila 

tako na koncu le 73 %. 

Odgovore smo ocenjevali od nič do ena, kjer je nič pomenila popolnoma napačen, polovica 

nepopoln, ena pa točen odgovor. Odgovore smo med seboj primerjali in smo najpopolnejšemu 

odgovoru dali maksimalno število točk. Pri enem odgovoru smo dali tudi četrt točke več kot 

maksimum ocene, ker je ena skupina zapisala več kot je bilo zahtevano.  

V spodnji preglednici so podani rezultati odgovorov glede na skupine. Izračunali smo tudi 

skupno število pravilnih odgovorov in kriterij izobraževanja – I glede na posamezno 

vprašanje, skupino in temo. Poleg tega smo podali tudi skupen odstotek izobraževanja – I. 

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da so se največ naučili otroci iz skupine Belih Konjev s 

17,75 pravilnimi odgovori oziroma s 93,4 % I. Vse štiri skupine skupaj pa so pravilno 

I = 
Št. pravilnih odgovorov 

Št. vseh vprašanj 
* 100 
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odgovorile na 17 odgovorov, kar je 89,10 % izobraževanja. Ker smo izobraževanje merili 

kvantitativno oziroma s testom, ostane rezultat nespremenjen. 

Preglednica 4: Rezultati preverjanja doseženih izobraževalnih ciljev (kviza-

tekmovanja) 

Vprašanja Skupine I (%) 

Tema Vprašanja Zvezdice 
Blue 

shark 

Beli 

konji 
Delfini 

Glede na 

vprašanje 

Glede na 

temo 

1 0,5 0,5 1 0,5 62,5 
Poti 

2 1 1 1 1 100,0 
81,25 

3 1 1 1 1 100,0 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 50,0 Vreme 

5 1 1 1 1 100,0 

83,3 

6 1 1 1,25 1 106,3 

7 0,5 1 1 0,5 75,0 

8 1 1 1 1 100,0 
Preživetje v naravi 

9 1 1 1 1 100,0 

95,3 

10 1 1 1 0,5 87,5 
Zaščitene rastline 

11 1 1 1 1 100,0 
93,75 

12 1 1 1 1 100,0 

13 1 0 0 1 50,0 

14 0,5 0,5 1 0,5 62,5 

15 1 1 1 1 100,0 

16 1 1 1 1 100,0 

Poznavanje kraških 

pojavov 

17 1 1 1 1 100,0 

85,42 

18 1 1 1 1 100,0 
Gore 

19 1 1 1 1 100,0 
100,0 

Št. pravilnih odgovorov na 

skupino 
17,0 16,5 17,75 16,5   

Št. pravilnih odgovorov 16,93   

I (%) glede na skupino 89,5 86,8 93,4 86,8   

I (%) 89,10  

AU – aktivna udeležba ciljne skupine 

AU ciljne skupine merimo kvantitativno. V ta namen smo prešteli koliko odstotkov 

udeležencev se je aktivno udeležilo posameznih aktivnosti storitve glede na celotno število 

udeležencev. Za izračun smo uporabili formulo 12, ki smo jo obravnavali na strani 44. 

V prilogi 2 smo podali odstotek udeležencev, ki so aktivno sodelovali v posameznem dnevu. 

Nato pa smo izračunali še povprečen odstotek AU. Dodati moramo pripombo, da morda prvi 

dan zjutraj (ko so bili zraven na izletu še starši) nismo dobro izmerili AU. 

Iz priloge 2 lahko vidimo, da je aktivna udeležba otrok skozi ves tabor približno 79,90 %. 
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Z – zadovoljstvo ciljne skupine 

Z nismo mogli meriti kvantitativno, temveč samo kvalitativno. Zato smo po končani storitvi 

poslali vprašalnik udeležencem. Kriterij zadovoljstva smo merili, tako da smo izračunali 

odstotek vseh pozitivnih odgovorov vprašalnika glede na število vseh vprašanj (glej formulo 

13 na strani 45). 

Ker so bili udeleženci osnovnošolci, vprašalnika nismo poslali njim, temveč njihovim 

staršem. Vprašalnik smo oblikovali tako, da smo starše udeležencev posredno spraševali o 

zadovoljstvu njihovih otrok na taboru, na primer z vprašanjem o tem, koliko so govorili o 

določenih dejavnostih na taboru. 

Vprašalnik smo razdelili na zadovoljstvo ciljne skupine in informativna vprašanja. 

Informativna vprašanja so bila vprašanja na temo pridobivanja novih članov ter mnenja o 

zahtevnosti storitve. Vprašanja o zadovoljstvu pa smo razdelili na zadovoljstvo staršev in 

njihovih otrok, ki se tabora nato niso udeležili in na zadovoljstvo otrok – udeležencev tabora. 

V spodnjih vrsticah so prikazana vprašanja glede na temo. Zaradi boljšega pregleda smo v 

spodnjih vrsticah zapisali le naslov teme: 

− A) Družabnost – zadovoljstvo staršev in njihovih otrok, ki se niso udeležili tabora. 

− B) Družabnost – zadovoljstvo udeležencev. 

− C) Pridobivanje novih članov. 

− D) Razno. 

V raziskovalne namene (za SUT) smo upoštevali le dva dela, in sicer A in B. Zadovoljstvo 

ciljne skupine iz vprašalnika smo torej izračunali tako, da smo sešteli odstotka dela A in B ter 

delili z dva. Formulo 16 izračuna smo podali v spodnjih vrsticah. 

 

(16) 

Rezultate vprašalnika za starše smo zbrali v preglednice, ki jih lahko vidite v prilogi 3. 

Del A (zadovoljstvo staršev) 

V delu A, v prilogi 3, je predstavljen odstotek zadovoljstva staršev (to je označeno kot del A 

%) na posamezno vprašanje in srednja vrednost zadovoljstva staršev. Zadovoljstvo staršev 

smo izračunali tako, da smo število DA-jev delili s številom vprašalnikov (vprašalnikov je 

bilo 11) (glej formulo 17). 

 

Z = 
del A (%) + del B (%) 

2 
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(17) 

Iz preglednice je razvidno, da je bilo zadovoljstvo staršev udeležencev 87,44 %. Najmanjši 

odstotek zadovoljstva je bil pri ogledu Snežne jame (deseto vprašanje). Tak rezultat lahko 

opravičimo s tem, da nekateri starši sploh niso odgovorili na vprašanje. 

Del B (zadovoljstvo udeležencev) 

V delu B v prilogi 3 pa smo prikazali koliko odstotkov otrok, ki so govorili o določeni stvari, 

je imelo pozitivno mnenje o tej – to je zadovoljstvo udeležencev (del B). Nato smo izračunali 

srednjo vrednost (vse skupaj).  

Zadovoljstvo otrok (del B) smo izračunali, tako da smo število otrok, ki so govorili pozitivno 

(lepo), delili s številom vprašalnikov, to je z 11 in pomnožili s sto (glej formulo 18). 

 

(18) 

Iz priloge 3 je razvidno, da je bilo zadovoljstvo udeležencev 73,61 %, medtem ko je 75,37 % 

govorilo o posameznih dejavnostih storitve. Udeleženci so najmanj govorili oziroma jim ni 

bilo všeč (zadovoljstvo je bilo enako ali pod 50 % − v preglednici smo označili z rdečo 

barvo): 

− kako so bili razdeljeni po skupinah, 

− vremenska postaja, 

− kviz po skupinah in 

− licitacija oblek. 

Všeč (zadovoljstvo je bilo enako ali nad 90 % - v preglednici smo označili z zeleno barvo) pa 

jim je bilo: 

− koča na Loki in njena okolica, 

− vodniki (člani tima), 

− njihova skupina,  

− grajenje peči,  

− pohod na Raduho, 

− adrenalinska žičnica in 

− Snežna jama. 

del A (%) = Št. DA 
11 

* 100 

del B (%) = 
Št. DA (so govorili lepo) 

11 
* 100 
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Izračun kakovosti storitve − KS 

Iz meritev med storitvijo in z vprašalnikom za ciljno skupino smo ugotovili, da je I 89,10 %, 

AU 79,90 %. Z pa moramo še izračunati.  

Če vstavimo rezultate dela A in dela B v formulo 16 za Z, ki je na strani 62, dobimo, da znaša 

Z 80,53 %. Ker smo Z merili kvalitativno z vprašalnikom, bomo rezultat pomnožili z 1,25. 

Torej Z znaša 100,66 %. 

Sedaj, ko imamo vrednosti I, AU in Z, lahko vstavimo te vrednosti v formulo 10, ki smo jo 

opisali na strani 44 in izračunamo KS, katera znaša 89,89 %. Iz tega rezultata lahko trdimo, da 

sta bila cilja storitve (izobraževalna in družabna zahteva) izpolnjena 89,89 %. 

6.1.3 Izračun SUT – ovrednotenje učinkovitosti storitve 

Iz zbranih podatkov smo izračunali posamezne parametre SUT (RT, ST in KS). Sedaj lahko 

izračunamo še SUT, ki je produkt vrednosti posameznih parametrov. 

Torej, če vstavimo posamezne vrednosti (RT je 0,9745, ST je 0,7907 in KS je 0,8989) v 

formulo 5 na strani 42, lahko izračunamo SUT, ki znaša 0,6926 oziroma 69,26 %. Menimo, 

da je eden izmed razlogov za relativno nizek rezultat tudi ta, da je bil tim neuspešen. To 

trditev smo skušali utemeljiti z vprašalnikom za voditelje (tim). 

Rezultate SUT oziroma posamezne dele kazalnika lahko gledamo v luči, kaj bi se lahko še 

dalo izboljšati. Na tak način lahko vidimo, da tim lahko izboljša svojo storitev še za 20,93 %. 

Kakovost storitve lahko tim izboljša za 11,11 %, svojo razpoložljivost pa za 2,55 %. 

6.1.4 Merjenje obstoja elementov tima in timskega dela 

Pri opazovanju oziroma med študijo primera smo videli, da voditelji niso delovali kot enoten 

tim, ampak kot skupina posameznikov. Kljub temu pa smo bili mnenja, da so voditelji imeli 

vse potenciale, da bi postali pravi vroči tim, ki ima naslednje karakterje: vizionar, posrednik 

pri pogajanjih, borec proti praznoverju, človek, ki daje utrip, rokodelec, tehnolog, podjetnik in 

človek, ki sprejema kompromise (Žižek 2008; Brown 2008). 

Menimo, da so bile v vodstveni skupini tudi prave osebe za oblikovanje inovativnega tabora, 

to so: antropolog, eksperimentator, navzkrižni opraševalec, preskakovalec, sodelavec, arhitekt 

izkušenj, dizajner okolja, skrbnik/negovalec, pripovedovalec zgodb in direktor (Žižek 2008; 

Margerison, McCann in Davies 1986; Brown 2008). 

Naša opažanja smo želeli potrditi z vprašalnikom. 
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Vrsta študij (Campion, Medsker in Higgs 1993; Campion, Papper in Medsker 1996; Barrick 

idr. 1998) je dokazala, da obstajajo povezave med sestavo tima in učinkovitostjo le tega. 

Sestavo tima oziroma obstoj elementov tima lahko merimo npr. z anketo po Margerison-

McCannovi teoriji. Anketa je sestavljena iz 64 vprašanj (Casubolo 2011). Poleg karakterjev 

sta še dve značilnosti, ki vplivata na učinkovitost tima, ti sta pristop do tveganja in vrednote 

(TMS 2011). Zaradi teh značilnosti je zelo težko določiti osebe tima le z omenjeno anketo. 

Poleg ravnokar omenjene pomanjkljivosti ankete, imamo še eno značilnost, ki se pojavi v 

vročih timih; to je prisotnost »T-ljudi« (Skalar Komljanc 2007). Zato smo se odločili, da 

bomo s pomočjo obstoječe literature (Žižek 2008; Margerison, McCann in Davies 1986; 

Brown 2008), sami oblikovali vprašalnik za tim. V omenjenem vprašalniku smo želeli tudi 

izvedeti, ali je bila vodstvena skupina uspešna ali ne (Žižek 2008; Brown 2008), ali so bili 

pripravljalni sestanki uspešni ali ne (Žižek 2008) in če je pri izvedbi deloval tim ali skupina 

posameznikov. Vprašanja glede obstojnosti tima ali pa skupine posameznikov smo oblikovali 

tudi s pomočjo obstoječe literature (Dyer 1987; Maddux 1992; Čuk 2002). 

Vprašalnik smo razdelili na dva dela, in sicer na: 

− prvi del, kjer smo spraševali, ali: 

− je pri izvedbi storitve deloval tim ali skupina posameznikov (del A), 

− je bil tim/skupina uspešna (del B) in  

− so bili pripravljalni sestanki uspešni (skupina je bila uspešna) (del C),  

− drugi del vprašalnika, kjer smo želeli izvedeti, ali: 

− so bili karakterji vročega tima (del D) in 

− so obstajale osebe za oblikovanje inovativnega tabora (del E).  

Ali je pri izvedbi storitve deloval tim ali skupina posameznikov? (del A) 

V delu A priloge 6 smo prikazali vprašanja vprašalnika in kaj pomeni pritrdilen odgovor na 

vprašanje. Ojačili smo odgovore, ki niso ustrezali našim zahtevam (delovala je skupina 

namesto tim). 

Iz priloge je razvidno, da je pri izvedbi storitve deloval tim. Toda ta tim je bil v določenih 

trenutkih bolj podoben skupini, saj člani tima ciljev niso določili skupaj in niso sodelovali pri 

pomembnih odločitvah glede tabora. Torej iz teh rezultatov bi lahko trdili, da je pri izvedbi 

storitve deloval neidealen tim. 

Ali je bil tim/skupina uspešna? (del B) 

Iz dela B priloge 6 lahko opazimo, da je bil tim uspešen razen izjem, in sicer:  

− voditelji se niso dovolj časa poznali, da bi si med seboj zaupali, 
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− voditelji niso verjeli v sposobnosti ostalih oziroma niso menili, da vsakdo lahko naredi 

nemogoče, 

− aktivnosti se niso pričeli in zaključile točno in 

− časa za aktivnosti je primanjkovalo. 

Zaradi tega lahko trdimo, da je deloval nepopolno uspešen tim, kar se je nato odrazilo tudi pri 

merjenju oziroma izračunu SUT. 

Ali so bili pripravljalni sestanki uspešni (skupina je bila uspešna)? (del C) 

S pomočjo tretjega dela vprašalnika za voditelje (rezultati so v delu C priloge 6), smo 

ugotovili, da so voditelji imeli pripravljalne sestanke, ki so bili koristni, toda pričeli in končali 

se niso točno. Poleg tega je zmanjkalo časa za sestanke. To je privedlo, da se voditelji niso 

dovolj dobro spoznali in si zaradi tega niso zaupali ter je prišlo zato do zelo nizke skupne 

učinkovitosti tima. 

Ali so bili karakterji vročega tima? (del D) 

V četrtem delu vprašalnika za voditelje smo želeli izvedeti, ali so obstajali vsi karakterji 

vročega tima ali ne.  

Voditeljem smo zastavili nekaj vprašanj; oni pa so morali prekrižati ime voditelja, za katerega 

so menili, da ima značilnosti vprašanja. V vprašalniku nismo podali razlage k vprašanju 

(kateri karakter predstavlja posamezno vprašanje), da ne bi preveč usmerili odgovorov 

posameznikov. Za boljše razumevanje pa smo v preglednici 5 pri posameznem vprašanju 

predstavili, katere karakterje vročega tima predstavljajo. 

V delu D priloge 6 so prikazani odgovori na vprašanja iz četrtega dela vprašalnika.  

Kot je razvidno iz preglednice, ima lahko posamezen karakter več vprašanj, torej je 

posamezna oseba lahko dobila iz enega vprašalnika tudi več točk. Zaradi tega smo točke 

istega karakterja sešteli. 

Iz rezultatov v prilogi 6 lahko razberemo, da voditelji niso bili del vročega tima, saj je skoraj 

vse karakterje imela samo ena oseba (to je bila načelnica tabora – vodja storitve). Vodja 

storitve je imela naslednje karakterje: vizionar, človek, ki daje utrip, rokodelec, tehnolog, 

podjetnik in človek, ki sprejema kompromise. Ostale osebe, kot je razvidno iz rezultatov, so 

imele samo naslednje karakterje vročega tima: posrednik pri pogajanju, rokodelec, tehnolog in 

človek, ki sprejema kompromise. Nobeden izmed udeležencev pa ni imel značilnosti borca 

proti praznoverju.  



 

 67 

Menimo, da je prišlo do tako slabih rezultatov zato, ker se voditelji niso dovolj časa poznali. 

Kljub temu smo mnenja, da rezultati prikazujejo realno sliko karakterjev voditeljev, ki so bili 

na taboru. 

Iz dela D vprašalnika lahko pridemo do zaključka, da voditelji niso bili del vročega tima in da 

je vodja tima imela vse karakterje oziroma skoraj vse karakterje vročega tima. Torej: voditelje 

je povezovala samo načelnica oziroma voditelji so bili del skupine, ne pa tima, saj če bi odšel 

vodja, vroči tim ne bi več obstajal. 

Preglednica 5: Karakterji vročega tima in ustrezna vprašanja 

KARAKTERIJI VPRAŠANJA 

1. Si je upal misliti drzno 
vizionar 

2. Je predvideval, kaj sledi določenim odločitvam 

3. Je posredoval med različnimi mnenji 

posrednik pri pogajanju 4. Je s svojimi čistimi mnenji in hitrimi reakcijami peljal skupino 

po pravi poti 

borec proti praznoverju 5. Je bil vedno proti 

6. Se je loteval različnih področij 
človek, ki daje utrip 

7. Je reševal različne zagate pri oblikovanju 

rokodelec 8. Je oblikoval ideje v izdelke 

tehnolog 
9. Je spremljal določeno področje, kjer je s svojim znanjem vplival 

na kakovost dela 

10. Je eksperimentiral, kako čim hitreje vihariti možgane, 

prototipirati in ustvariti inovacije podjetnik 

11. Je bil eden od glavnih akterjev v oblikovanju tabora 

človek, ki sprejema kompromise 
12. Je praktično uporabljal izkušnje enega področja in teorijo 

drugega področja 

Ali so obstajale osebe za oblikovanje inovativnega tabora? (del E) 

V petem oziroma zadnjem delu vprašalnika za voditelje pa smo želeli izvedeti, če so obstajale 

osebe za oblikovanje inovativnega tabora – storitve. Kot v prejšnjem delu, tudi v tem delu 

nismo povedali voditeljem, kaj pomenijo posamezna vprašanja. Za boljše razumevanje pa 

smo sedaj prikazali rešitve v preglednici 6. 

Tudi v tem delu so za značilnosti posameznih oseb voditelji dobili več rezultatov (kot v 

prejšnjem delu), zato smo točke seštevali.  

Iz rezultatov petega dela vprašalnika, ki so prikazani v delu E priloge 6, je razvidno, da je 

skoraj vse značilnosti oseb sposobnih oblikovanja inovativne storitve, imela načelnica tabora. 

Nihče izmed voditeljev ni imel značilnosti preskakovalca. Nekateri voditelji pa so imeli 

značilnosti navzkrižnega opraševalca, dizajnerja okolja in negovalca/skrbnika. 
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Preglednica 6: Osebe za oblikovanje inovativnega tabora in ustrezna vprašanja 

OSEBE VPRAŠANJA 

antropolog 
13. Je opazoval otroke, jih vprašal, kaj želijo, se učil na tem in poskusil vključiti v 

program 

14. Je naredil idejo optimalno 

15. Je iz ideje na papirju naredil optimalno dejavnost eksperimentator 

16. Je pripomogel k izdelavi tabora brez napak 

17. Je raziskoval rešitve na enem področju in jih je nato uspešno vključil v tabor 
navzkrižni 

opraševalec 
18. Je imel zelo širok spekter poznavanja različnih področij in globoka, specifična 

znanja na najmanj enem ozkem področju 

19. Je želel poskusiti narediti nekaj, kar še ni bilo narejeno 
preskakovalec 

20. Je hotel tvegati pri določeni inovativni ideji 

21. Je usmerjal proces oblikovanja tabora oziroma izpeljave tabora 

22. Je k sebi združeval voditelje različnih profilov, ki so sodelovali za končni cilj 

23. Mu je bila pomembnejša skupina kot lastni dosežki 
sodelavec 

24. Je pomagal drugim in je pri tem zapostavil svoje delo 

arhitekt izkušenj 25. Je hotel oblikovati tabor, tako da se ga bodo udeleženci spomnili 

dizajner okolja 26. Je pripomogel na katerikoli način k boljšemu občutku voditeljev v skupini 

skrbnik/negovalec 
27. Si je vzel čas za poslušanje voditeljskih težav in je poskušal s toplim 

pristopom najti in odpraviti vzroke težav 

pripovedovalec 

zgodb 

28. Se je vprašal, kako bi lahko določeno aktivnost naredili zabavnejšo in 

zanimivejšo za udeležence 

29. Je skrbel, da se je oblikovanje in nato izvedba tabora pomikala v smeri 

zastavljenega cilja 

30. Je vodil in navdušil voditelje 

31. Je razvijal kemijo med voditelji 

direktor 

32. Je znal motivirati voditelje 

Zaključki 

Iz rezultatov vprašalnika za voditelje smo ugotovili, da so voditelji imeli premalo časa za 

učinkovite sestanke in da bi se dovolj dobro spoznali med seboj. To je privedlo do tega, da je 

le vodja tima – načelnica imela značilnosti osebe, ki bi oblikovala inovativen tabor in 

karakterje vročega tima. Iz tega sledi, da če bi vodja tima odšla, ne bi bilo več skupine – tima 

voditeljev. Torej zato lahko trdimo, da so bili voditelji del skupine. Menimo, da je to, da 

voditelji niso bili tim, privedlo do zelo nizke SUT. 
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6.2 Poletni skavtski tabor 

Implementacija − izvedba storitve je potekala od 5. 8. do 12. 8. 2009 v Kredu pri Kobaridu. 

Sami smo se udeležili storitve kot člani tima oziroma kot načelnica tabora. Storitev smo 

opazovali neposredno. Med oblikovalnimi sestanki smo vodili tim na tak način, da je določil, 

kako bo točkoval udeležence, kar smo nato izkoristili pri merjenju SUT. 

6.2.1 Izvedba storitve 

Ker smo pri izvedbi storitve sodelovali kot vodje tima, menimo, da je najbolje, da kar 

citiramo mnenja ostalih članov tima, ne pa samo svojega mnenja.  

Citat prevzemamo iz Načelniškega poročila (Semi 2009):  

»Ocena tabora: Tema je bila zanimiva, lepo vzdušje. Voditelji smo delali kot enotna skupina. Na 

splošno je tabor uspel. 

Mnenje o izvedbi in poteku programa: Pozitivnih plati storitev je bilo veliko, na primer: 

udeleženci so sami nesli velike nahrbtnike do tabornega prostora, izlet je zelo uspel, VV so se 

naučili igrati škeče, končni nastop mumije v piramidi je uspel, tematika je bila posrečena, 

posrečena je bila tudi lega travnika, duhovnost je bila dobro izpeljana. 

Za razmislek (ni rečeno, da so negativne plati): avtobus je zgrešil mesto, od koder smo startali 

proti tabornem prostoru, voditelji morajo biti vsaj 15 minut prej na mestu odhoda, paziti moramo 

na podrobnosti (velike ali male črke v sporočilih), za duhovnost so volčiči uničili pol gozda, 

napaka pri označevanju poti za dan obiskov, predmete mora skriti, kdor gre z volčiči na 

postojanko, da ne pride do težav (ne najdemo predmeta), logistika za prostor – oddaljeno od 

ceste, vmes reka, težko dostopno, šibka prisotnost roverjev na sestankih pred taborom … 

Zastavljeni cilji vodstva in varovancev: točnost in urejenost: za nekatere se je stanje na koncu 

tabora izboljšalo, za druge ne; postati skupina: volčiči so se med seboj spoprijateljili in ustvarili 

skupnost; vsi jedo vse: uspelo nam je, saj so se tekom tabora izboljšali v prehranjevanju in so 

jedli tudi zelenjavo; VV se naučijo vsaj 10 pesmi in se naučijo delati škeče: uspelo …« 

6.2.2 Merjenje kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov 

Kot v raziskavi storitve MO, smo tudi v raziskavi storitve SZSO merili zakasnitve (RT), 

število v celoti opravljenih nalog tima (ST) in KS. Pri KS smo merili I, AU in Z ciljne 

skupine. Tudi pri tej študiji primera nismo merili mreženja − M, saj je tudi tukaj M vključeno 

v Z. Pri kriteriju I smo upoštevali cilje, ki so si jih zastavili voditelji oziroma tim na 

pripravljalnih – oblikovalnih sestankih; kot tudi pri kriteriju AU. Kriterije ocenjevanja I in 

AU so si zastavili sami voditelji. Pri Z ciljne skupine pa smo pripravili vprašalnika za 
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starše/ciljno skupino, ki smo ga poslali trinajstim staršem po e-pošti. Vse te rezultate smo 

vključili v SUT in izračunali odstotek skupne učinkovitosti tima oziroma storitve. 

RT - razpoložljivost tima 

Kot smo že zapisali v prejšnjem poglavju, smo RT izračunali s formulo 6, ki smo jo opisali na 

strani 42. Torej RT smo merili z opazovanjem zamud v programu glede na začrtan program. 

Med potekom storitve je prišlo do določenih sprememb v programu (premaknili so določene 

»naloge« tima iz jutra na popoldne in obratno ali kar na naslednji dan), kar smo upoštevali pri 

merjenju RT. Tim je spremenil program predvsem zato, ker je opazil, da so bili otroci utrujeni 

(pustil jih je spati več časa …). 

RT za celotno storitev (skupaj) smo izračunali, tako da smo sešteli RT posameznega dneva in 

delili s številom dni storitve (priloga 2). 

Iz priloge 2 je razvidno, da je bila razpoložljivost tima med storitvijo 97,67 %. Najmanjša 

razpoložljivost je bila v ponedeljek 11. 8., takrat je prišlo do 75 minutne zamude.  

ST - storilnost tima 

Pri merjenju ST smo opazovali, če je tim opravil vse naloge, ki si jih je zastavil na 

oblikovalnih sestankih. Pridobljene podatke smo nato vstavili v funkcijo 7, ki smo jo opisali 

na strani 43. 

V prilogi 2 smo podali število vseh izvedljivih nalog tima, število v celoti opravljenih nalog 

ter ST za posamezen dan ter za vso storitev. 

Na taboru so voditelji oziroma tim izpolnili 94,32 % zastavljenih nalog oziroma storilnost 

tima je bila 94,32 % (priloga 2). Najslabši storilnosti sta bili v ponedeljek in v torek, ko sta 

bili 86,96 % in 78,26 %. Kljub temu menimo, da je bila storilnost tima dobra verjetno zato, 

ker so bili voditelji tim, to bomo skušali dokazati v naslednjih poglavjih. 

KS - kakovost storitve 

KS smo tudi v tem primeru izračunali s formulo 10, ki smo jo opisali na strani 44. 

Na pripravljalnih sestankih si je tim zastavil cilje za izobraževanje in aktivno udeležbo ter 

kriterije ocenjevanja. Zadovoljstvo udeležencev pa smo merili z vprašalnikom, ki smo ga 

poslali posameznim staršem. 
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I - izobraževanje 

Kriterij izobraževanja – I lahko izrazimo kot odstotek doseženih ciljev glede na vse želene 

»izobraževalne« cilje (glej formulo 11 na strani 44). Stoodstoten izobraževalni kriterij 

pomeni, da se je ciljna skupina naučila vse, kar jo je želel tim naučiti. Tim je določil naslednje 

»izobraževalne« cilje (Šinigoj 2009): 

− točnost – t (maksimum je bilo 6 točk na dan na osebo, to pomeni 156 točk na dan 

[6*26]), 

− vsi jedo vse - h (maksimum so bile 3 točke na dan oz. 78 točk [3*26]), 

− VV se naučijo vsaj 10 pesmi – sarabanda (so preverili z igro »sarabanda«-to je 

tekmovanje v spoznavanju pesmi le s prvimi notami), 

− čistoča − č (maksimum 3 točke na dan oz. 78), 

− urejenost kroja – u (maksimum ena točka na dan oz 26), 

− čistoča šotorov – pregled šotorov (ocenjevali so s pregledom šotorov – udeleženci so 

lahko dobili maksimum 2 točki na dan oz 8 točk [4skupin*2]). 

Torej I smo izračunali s formulo 19, ki se glasi: 

 

(19) 

Vse vrednosti so že v odstotkih. 

Cilj čistoče šotorov so voditelji ocenjevali − točkovali po vaseh, saj so bili udeleženci ponoči 

razdeljeni v pet vasi (Napata, Tebe, Memphis, Amarna in Meroe). Cilj, da se VV naučijo 10 

pesmi − sarabanda, pa so voditelji ocenjevali po skupinah (čez dan so udeleženci bili 

razdeljeni v 4 skupine: kače, mačke, sokoli in krokodili). Ostale cilje pa so točkovali glede na 

posameznika. Točkovanja so potekala skoraj vsak dan (tim ni ocenjeval udeležencev za dan 

obiskov, to je v nedeljo in zadnji dan).  

Cilje, da jedo vse – h, točnost – t, urejenost kroja – u in čistočo – č je tim ocenjeval, tako da je 

število vseh točk na dan delil s številom vseh možnih točk na dan. Na tem mestu bomo podali 

primer (glej formulo 20) za izračun cilja čistoče − č; ista formula pa velja tudi za ostale cilje. 

(20) 

Število možnih točk za posamezen cilj je tim določil že na pripravljalnih – oblikovalnih 

sestankih, in sicer za posamezno količino je dodelil maksimum točk, nato pa je pomnožil s 27 

oziroma 26 prve štiri dni. 

Dnevne odstotke za posamezen cilj smo nato sešteli in delili s številom dni (to je šest). Iz 

spodnje preglednice 7 je razvidno, da je bila čistoča udeležencev najslabša (77,09 %). 

Najboljše pa je uspel cilj točnosti (95,46 %).  

I = 
 t+ h + sarabanda + č + u + pregled šotorov 

6

č = 
Št. točk na dan 

Št. možnih točk na dan 
* 100 
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Kot smo že povedali, je tim ocenjeval cilj urejenosti šotorov po petih vaseh. Največje možno 

število točk na dan je bilo dve točki, torej 12 točk v celi storitvi na skupino. Tudi v tem 

primeru smo odstotke izpolnjenega cilja izračunali, tako da smo delili vse točke s številom 

možnih točk in pomnožili s sto. Vse skupaj je bil cilj urejenosti šotorov izpolnjen le za 35 %. 

Razloga za tako nizki rezultat si ne znamo razlagati. 

Preglednica 7: Vrednosti posameznih izobraževalnih ciljev 

Izobraževalni cilji Vse skupaj % 

H: hrana 92,18 

T: točnost 95,46 

U: urejenost 85,57 

Č: čistoča 77,09 

Sarabanda 65,00 

Pregled šotorov 35,00 

Cilj, da bi se udeleženci naučili vsaj 10 pesmi, je tim preverjal z igro »sarabanda«. Odstotke, 

koliko so se udeleženci - skupine naučile, smo izračunali, tako da smo sešteli točke dveh 

skupin in delili s številom pesmi (to je z 10). Udeleženci so se naučili oziroma so prepoznali 

65,00 % vprašanih pesmi. Eden izmed razlogov za tako nizek odstotek je ta, da je bilo 

premalo pevskih vaj, kjer bi se lahko udeleženci naučili pesmi. 

Sedaj, ko smo izračunali posamezne izobraževalne cilje, lahko izračunamo I s pomočjo 

formule 19, ki smo jo opisali na strani 71. Ko vstavimo vrednosti posameznih ciljev (glej 

preglednico 7) dobimo, da znaša I 75,05 %. Tak rezultat je rezultat posameznih ciljev, od 

katerih sta bila dva cilja (pregled šotorov oziroma urejenost šotorov in da se otroci naučijo 10 

pesmi) zelo nizka (pod 70,00 %). Čistoča posameznikov je bila tudi nizka (77,09 %), medtem 

ko je bil cilj, da udeleženci jedo vse, uresničen 95,46 %. Ker je bil kriterij I merjen 

subjektivno (na večernih sejah so se voditelji odločili, koliko točk dajo posameznim osebam), 

bomo rezultat pomnožili z 1,25. Torej I znaša 93,81 %. 

AU – aktivna udeležba ciljne skupine 

Pri AU je tim meril (Šinigoj 2009):  

− delavnost posameznikov (maksimum dve točki na dan za posameznika) in 

− delavnost po skupinah oziroma aktivna udeležba − AU pri programu in dežurstvih 

(maksimum 2 točki za program in dve točki za dežurstva na dan na skupino). 
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Torej lahko rečemo, da je formula 21 za merjenje AU v tem primeru naslednja: 

 

(21) 

Delavnost posameznikov so voditelji ocenjevali skoraj vsak dan (razen v nedeljo 9. 8. 2009 in 

zadnji dan). Odstotek delavnosti posameznikov smo izračunali, tako da smo sešteli za vsak 

dan točke, ki so jih zbrali udeleženci in delili z možnimi točkami ter pomnožili s sto. Skupen 

odstotek delavnosti posameznikov pa smo izračunali iz srednje vrednosti delavnosti za vsaki 

dan (glej formulo 22). 

 

(22) 

Izračunane odstotke smo podali v prilogi 2, iz katere je razvidno, da je bila delavnost 

posameznikov 59,86 %.  

V isti prilogi smo podali srednji vrednosti točkovanji tima za aktivno udeležbo otrok pri 

dežurstvih in programu. Ti dve količini so voditelji ocenjevali po skupinah. Odstotke 

posameznih količin smo izračunali, tako da smo skupno število točk delili s številom možnih 

točk na skupino in pomnožili s sto. Tako smo dobili, da je bila aktivna udeležba otrok pri 

dežurstvih 41,07 %, AU pri programu pa 71,43 %. 

Iz formule 21 na strani 73 smo izračunali, da je bila AU 57,45 %. Otroci so se najmanj 

udeležili dežurstev (41,07 % AU), največ pa programa (71,43 % AU). AU oziroma delavnost 

posameznikov pa je bila 59,86 %. Tudi AU je tim meril oziroma ocenil skoraj subjektivno, 

zato bomo rezultat pomnožili z 1,25. AU pri storitvi je bila 71,81 %. 

Z – zadovoljstvo ciljne skupine 

Zadovoljstvo ciljne skupine − Z nismo mogli meriti kvantitativno, temveč samo kvalitativno. 

Zato smo po končani storitvi poslali vprašalnik udeležencem. Torej kriterij zadovoljstva smo 

merili, tako da smo izračunali odstotek vseh pozitivnih odgovorov vprašalnika glede na 

število vseh vprašanj (glej formulo 13 na strani 45). 

Ker so bili udeleženci osnovnošolci, nismo vprašalnika poslali njim, temveč njihovim 

staršem. Vprašalnik smo oblikovali, tako da smo spraševali starše udeležencev, ali so morda 

opazili, da so bili njihovi otroci zadovoljni in da so veliko govorili o določenih dejavnostih. 

Vprašalnik smo razdelili na zadovoljstvo ciljne skupine in informativna vprašanja. 

Informativna vprašanja so bila vprašanja na temo pridobivanja novih članov ter mnenja o 

AU = 
Delavnost posameznikov (%) + AU pri programu (%) + AU pri dežurstvih (%) 

3 

Delavnost posameznikov na dan = 
Število točk na dan 

Število možnih točk na dan 
*100 
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zahtevnosti storitve. Vprašanja o zadovoljstvu pa smo razdelili na zadovoljstvo staršev in na 

zadovoljstvo otrok – udeležencev tabora. 

V spodnjih vrsticah so zaradi boljšega pregleda prikazani le naslovi tem: 

− A) Družabnost – zadovoljstvo staršev. 

− B) Družabnost – zadovoljstvo udeležencev. 

− C) Pridobivanje novih članov. 

− D) Razno. 

V raziskovalne namene (za SUT) smo upoštevali le dva dela, in sicer del A-B. Zadovoljstvo 

ciljne skupine iz vprašalnika smo torej izračunali, tako da smo sešteli odstotka dela A in B ter 

ju delili z dva (glej formulo 16 na strani 62). 

Vprašalnik smo poslali 13 staršem po e-pošti. Odgovorilo nam je 9 staršev. Rezultate 

vprašalnikov za starše smo zbrali v prilogi 4. 

Del A (zadovoljstvo staršev) 

V delu A priloge 4 je prikazan odstotek zadovoljnih staršev (del A %) na posamezno 

vprašanje in srednjo vrednost zadovoljstva staršev (glej formulo 23). Zadovoljstvo staršev 

smo izračunali, tako da smo število DA-jev delili s številom vprašalnikov (vprašalnikov je 

bilo 9). 

 

(23) 

Iz priloge 4 je razvidno, da je bilo zadovoljstvo staršev udeležencev 94,44 %. Najmanjši 

odstotek zadovoljstva je bil pri igri za starše in otroke (77,78 %), verjetno zato ker nekateri 

sploh niso odgovorili na vprašanje. 

Del B (zadovoljstvo udeležencev) 

V delu B priloge 4 smo prikazali zadovoljstvo udeležencev (del B). Zadovoljstvo otrok (del 

B) smo izračunali, tako da smo število otrok, ki so pohvalili tabor (govorili lepo), delili s 

število vprašalnikov, to je z 9 in pomnožili s sto (glej formulo 24). 

 

(24) 

Iz priloge 4 je razvidno, da je bilo zadovoljstvo udeležencev 53,83 %, medtem ko je 63,17 % 

pripovedovalo staršem (govorilo) o posameznih dejavnostih storitve.  

del A (%) = 
Št. DA 

9 
* 100 

del B (%) = Št. DA (so govorili lepo) 

9 
* 100 
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Udeleženci so najmanj govorili oziroma jim ni bilo všeč (zadovoljstvo je bilo enako ali pod 

50 % − v preglednici smo označili z rdečo barvo): uganka pred zvezdnato kačo, dolina 

mrtvih, kako so bili razdeljeni po skupinah, ocenjevanje po skupinah, zbujanje, zbori, tišina, 

zaboji/škatle, egipčanski kroj, priprava egipčanskih jedi, egipčanska večerja, egipčanski kviz, 

pisanje pozitivnih in negativnih stvari, zaključni boj pri veliki igri, sarabanda, miselne igre − 

uganke, podiranje šotorov in zgradb, čiščenje tabornega prostora in Pesem slovesa.  

Všeč (zadovoljstvo je bilo enako ali nad 80 % − v preglednici smo označili z zeleno barvo) pa 

so jim bili: taborni prostor, obroki in mumija. 

Izračun kakovosti storitve 

Iz izračunov smo ugotovili, da je izobraževanje – I 93,81 %, aktivna udeležba – AU pa je 

71,81 %. Zadovoljstvo ciljne skupine – Z pa moramo še izračunati s pomočjo formule 16 na 

strani 62. 

V našem primeru je Z 74,14 % oziroma, če pomnožimo z 1,25 (ker je bil vprašalnik 

kvalitativen), dobimo, da znaša Z 92,68 %. 

Če vstavimo omenjene vrednosti v formulo 10, ki smo jo opisali na strani 44, dobimo, da 

znaša vrednost KS 86,10 %. Iz tega rezultata lahko trdimo, da sta bila cilja storitve 

(izobraževalna in družabna zahteva) izpolnjena za 86,10 %. Pri kriteriju kakovosti storitve je 

dal najmanjši delež cilj aktivne udeležbe, največ pa izobraževalni cilj. 

6.2.3 Izračun SUT – ovrednotenje učinkovitosti storitve 

Iz zbranih podatkov smo izračunali posamezne parametre SUT (RT, ST in KS). 

Sedaj lahko izračunamo še SUT, ki je produkt vrednosti posameznih parametrov (glej formulo 

5 na strani 42) in znaša 0,7931 oziroma 79,31 %. 

Menimo, da je eden izmed razlogov za tako relativno nizek rezultat tudi ta, da so bili 

udeleženci prvič na taboru. Kljub takemu rezultatu SUT, menimo, da je bil tim uspešen. 

Odraz uspešnosti tima lahko opazimo pri rezultatih razpoložljivosti in storilnosti tima. To 

trditev smo skušali utemeljiti z vprašalnikom za voditelje (tim). 

6.2.4 Merjenje obstoja elementov tima in timskega dela 

Menimo, da so bili voditelji del uspešnega tima in da so imeli vse potenciale, da bi postali 

pravi vroči tim in prave osebe za oblikovanje inovativnega tabora. Da bi dokazali te trditve, 

smo voditeljem oziroma članom tima poslali vprašalnik. V omenjenem vprašalniku smo želeli 
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tudi izvedeti, ali so bili pripravljalni sestanki uspešni ali ne. Ta vprašalnik je bil enak 

vprašalniku, ki smo ga dali skavtskim voditeljem. 

Ali je pri izvedbi storitve deloval tim ali skupina posameznikov? (del A) 

V delu A priloge 6 smo prikazali vprašanja vprašalnika in pa kaj pomeni pritrdilen odgovor na 

vprašanje. Ojačili smo odgovore, ki niso ustrezali našim zahtevam (delovala je skupina 

namesto tim). 

Iz priloge je razvidno, da je pri izvedbi storitve deloval tim. Le pri pripravi tabora je polovica 

voditeljev opravljala sama naloge, druga pa ne. Kljub temu odgovoru lahko trdimo, da je pri 

izvedbi storitve deloval idealen tim. 

Ali je bil tim/skupina uspešna? (del B) 

Iz dela B priloge 6 lahko opazimo, da je bil tim uspešen razen izjem, in sicer:  

− voditelji niso verjeli v sposobnosti ostalih oziroma niso menili, da vsakdo lahko naredi 

nemogoče, 

− organizacijski sestanki včasih niso bili usmerjeni in učinkoviti, 

− voditelji se niso znašli v vlogi svetovalca, 

− aktivnosti se niso pričele in zaključile točno in 

− časa za aktivnosti je primanjkovalo. 

Menimo, da so se te negativne plati odrazile pri kakovosti storitve. Zaradi tega lahko trdimo, 

da tim ni bil popolnoma uspešen. 

Ali so bili pripravljalni sestanki uspešni (skupina je bila uspešna)? (del C) 

S pomočjo tretjega dela vprašalnika za voditelje (rezultati so v prilogi 6 – del C), smo 

ugotovili, da so voditelji imeli uspešne pripravljalne sestanke. Edina negativna plat, po 

mnenju članov tima je bila ta, da je zmanjkovalo časa za dodatne sestanke. 

Ali so bili karakterji vročega tima? (del D) 

Iz rezultatov v prilogi 6 lahko razberemo, da voditelji niso bili del vročega tima, saj je skoraj 

vse karakterje imela samo ena oseba. Vodja storitve je imela samo karakter podjetnika skupaj 

z dvemi drugimi osebami. Nobeden izmed udeležencev pa ni imel značilnosti borca proti 

praznoverju in človeka, ki sprejema kompromise. 
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Menimo pa, da rezultati res prikažejo realno sliko karakterjev tima oziroma vseh voditeljev 

skupaj. 

Iz dela D vprašalnika lahko pridemo do zaključka, da voditelji niso bili del vročega tima in da 

je le en voditelj imel vse karakterje oziroma skoraj vse karakterje vročega tima.                  

Torej: voditelje je povezovala samo ena oseba oziroma voditelji so bili del skupine, ne pa 

tima, saj če bi odšel ta voditelj, ne bi obstajal več vroči tim. 

Ali so obstajale osebe za oblikovanje inovativnega tabora? (del E) 

V petem oziroma zadnjem delu vprašalnika za voditelje pa smo želeli izvedeti, ali so obstajale 

osebe za oblikovanje inovativnega tabora – storitve. Kot v prejšnjem delu, tudi v tem delu 

nismo povedali voditeljem, kaj pomenijo posamezna vprašanja. 

Tudi v tem delu smo za značilnosti posameznih oseb dobili več rezultatov (kot v prejšnjem 

delu), zato smo točke seštevali. 

Iz rezultatov petega dela vprašalnika, ki so prikazani v prilogi 6 – del E, je razvidno, da je 

vodja tima imela značilnosti sodelavca in direktorja. Vse ostale značilnosti oseb so imele le 

druge tri osebe. Največ značilnosti je imel isti voditelj, kateri je imel tudi največ karakterjev 

vročega tima. 

Zaključki 

Iz rezultatov vprašalnika za voditelje smo ugotovili, da so voditelji imeli učinkovite sestanke 

in so bili del učinkovitega tima. Značilnosti oseb za oblikovanje inovativnega tabora in 

karakterje vročega tima pa je imela samo ena oseba (največ) oziroma štiri osebe. Menimo, da 

je eden izmed razlogov teh rezultatov tudi ta, da so ostali voditelji sodelovali prvič pri 

oblikovanju storitve in še niso poznali postopkov oblikovanja. Ti rezultati so morda privedli 

do nizkih rezultatov SUT. Toda te trditve ne moremo dokazati. 

6.3 Mednarodna konferenca iCAT 

Implementacija mednarodne konference iCAT se je odvijala med 22. in 24. septembrom 2010 

v hotelu Perla v Novi Gorici. Konference se je udeležilo med 70 in 82 svetovno znanih 

strokovnjakov na področju dodajalnih tehnologij. 
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6.3.1 Izvedba storitve 

Med samo konferenco, ki je po našem mnenju uspela, je prišlo do nekaterih sprememb v 

programu oziroma do zakasnitev. Do zakasnitve je prišlo predvsem zaradi predolgih malic in 

predolgega kosila. Eno predavanje pa je odpadlo, ker predavatelj ni prišel na konferenco. 

6.3.2 Merjenje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov 

Bistvo študije na terenu je bilo merjenje zakasnitev (razpoložljivost − RT), števila v celoti 

opravljenih nalog tima (storilnost − ST) in kakovost storitve (KS).  

Iz vprašalnika, katerega smo izročili udeležencem zadnji dan konference (izpolnjenih 

vprašalnikov je bilo 38), smo ugotovili, da se je največ udeležencev udeležilo konference 

zaradi mreženja (31 %). Zaradi tega razloga in pa zato ker so bili vsi udeleženci strokovnjaki 

na področju dodajalnih tehnologij, smo se odločili, da ne bomo ocenili kriterija izobraževanja, 

ampak kriterij mreženja − M. Poleg tega menimo, da se je vsak udeleženec, ki se je aktivno 

udeležil konference, nekaj naučil. 

Torej KS lahko delimo na: 

− mreženje − M (merili smo z vprašalnikom: udeleženci so morali oceniti, koliko oseb so 

spoznali in koliko sodelovanj so sklenili –glej formulo 14 na strani 45); 

− aktivno udeležbo – AU (ocenili smo jo tako, da smo izračunali srednjo vrednost med 

številom oseb na začetku in na koncu predavanj [šteli]);  

− zadovoljstvo – Z (merili smo ga z vprašalnikom). 

Vse te rezultate smo nato vključili v SUT in kvantitavno-kvalitativno ovrednotili tabor. 

RT - razpoložljivost tima 

Kot smo že zapisali v prejšnjem poglavju, smo RT izračunali s formulo 6, ki smo jo opisali na 

strani 42. Torej RT smo merili z opazovanjem zamud v programu glede na začrtan program. 

Prvi dan je prišlo do 35 minutne zamude predvsem zaradi predolgih malic. Kar se tiče malic, 

moramo povedati, da je v povprečju prišlo vedno do 15 minutne zamude. Drugega dne pa je 

prišlo do 6 % zamude (55 minut), predvsem zaradi odsotnosti drugega predavatelja. Tretjega 

dne pa je prišlo do zamud predvsem zaradi predolgih malic (dvajset minutna zamuda) in 

kosila (dvaindvajset minutna zamuda). 

V povprečju pa je bila razpoložljivost tima 94,22 %; oziroma tim − program je bil za 5,78 % 

začrtanega časovnega programa v zamudi (glej prilogo 2).  
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ST - storilnost tima 

Med konferenco je bilo opravljeno 94,33 % celotnega programa oziroma 5,67 % programa ni 

bilo opravljenega. Natančneje, odpadli so trije izleti za spremljevalce (glej prilogo 2). 

KS - kakovost storitve 

Kakovost storitve smo definirali kot odstotek vsote ciljev. Cilji pa so bili naslednji: 

− aktivna udeležba udeležencev (vsi udeleženci prisostvujejo vsem predavanjem)� to smo 

merili s štetjem oseb; 

− zadovoljstvo udeležencev (to smo merili z vprašalnikom); 

− mreženje (to smo določili z vprašalnikom). 

M – mreženje 

Odstotek novih sodelovanj − mreženje − M smo izmerili z vprašalnikom, in sicer smo 

udeležence vprašali, koliko oseb so spoznali in koliko sodelovanj so sklenili. Iz vprašalnika je 

razvidno (priloga 5), da so udeleženci v povprečju spoznali 8 novih oseb. S 75,14 % teh 

spoznanih oseb pa bodo sodelovali. Ker so posamezni udeleženci ocenili subjektivno, koliko 

oseb so spoznali, bomo rezultat mreženja pomnožili z 1,5. Torej mreženje znaša 112,71 %. 

AU – aktivna udeležba ciljne skupine 

Pri izračunu odstotkov aktivne udeležbe − AU smo upoštevali, da je bilo prvi dan 80 (zjutraj) 

oziroma 82 udeležencev, drugi dan 80 (čeprav prijavljenih je bilo 88), tretji dan pa 70 

udeležencev (naročili smo 70 kosil). 

Med študijo primera smo opazili, da se je število udeležencev na popoldanskih konferencah 

znatno zmanjšalo v primerjavi z jutranjimi predavanji. 

Srednja vrednost med vsemi izračuni je 71,02 % (glej prilogo 2); torej udeleženci so aktivno 

sodelovali − sledili 71,02 % predavanjem oziroma na 28,98 % predavanjih niso bili prisotni. 

(Zanimivo bi bilo tudi izračunati, koliko so udeleženci spraševali [baje kar veliko, saj se je 

skoraj večina predavanj vedno zavlekla]). 

Z – zadovoljstvo ciljne skupine 

Zadovoljstvo udeležencev smo merili oziroma ocenili z vprašalnikom. 

Udeleženci so bili s konferenco 84,08 % zadovoljni – Z. Najbolj so bili zadovoljni s sobami v 

hotelu, konferenčno dvorano, splošnimi informacijami, registracijskim procesom, 
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otvoritvenim predavanjem, prijaznostjo organizatorjev in njihovo pomočjo in s konferenčno 

večerjo ter s prostorom, kjer je ta potekala. Najmanj pa so bili zadovoljni s kosili, malicami, z 

izbiro in izvedbo izleta. 

78,5 % udeležencem se je zdelo vse primerno (cena sobe, konferenčna kotizacija, dolžina 

konferenčne večerje itd). Omeniti moram, da je 42,31 % udeležencev odgovorilo, da je bila 

konferenčna ekskurzija predolga (ostali so dejali, da je bila dolžina poti primerna). 

Ker je bil vprašalnik kvalitativen in so udeleženci ocenili subjektivno, bomo rezultat Z 

pomnožili z 1,25. Torej Z udeležencev je bilo 105,10 %. 

Izračun kakovosti storitve 

Iz izračunov smo ugotovili, da je M 112,71 %, AU 71,02 % in Z 105,10 %. Če vstavimo 

omenjene vrednosti v formulo 10, ki smo jo opisali na strani 44 (namesto I vstavimo M), 

dobimo, da znaša vrednost KS 92,28 %. Iz tega rezultata lahko trdimo, da se kakovost storitve 

lahko izboljša še za 7,72 %. 

6.3.3 Izračun SUT – ovrednotenje učinkovitosti storitve 

Iz zbranih podatkov smo izračunali posamezne parametre SUT (RT, ST in KS). Sedaj lahko 

izračunamo še SUT, ki je produkt vrednosti posameznih parametrov (glej formulo 5 na strani 

42) in znaša 0,8202 oziroma 82,02 %. Torej konferenca se lahko izboljša še za 17,98 %. 

Menimo, da je tako dober rezultat posledica prisotnosti vročega tima (to smo skušali potrditi z 

vprašalnikom za člane organizacijskega odbora − tima). 

6.3.4 Merjenje obstoja elementov tima in timskega dela 

Menimo, da so bili voditelji del uspešnega tima in vročega tima ter da so imeli vse prave 

osebe za oblikovanje inovativnega tabora. Da bi dokazali te trditve, smo voditeljem oziroma 

članom tima poslali vprašalnik. V omenjenem vprašalniku smo želeli tudi izvedeti, če so bili 

pripravljalni sestanki uspešni ali ne. Ta vprašalnik je bil enak vprašalniku, ki smo ga dali 

skavtskim voditeljem. 

Ali je pri izvedbi storitve deloval tim ali skupina posameznikov? (del A) 

V delu A priloge 6 smo prikazali vprašanja vprašalnika in pa kaj pomeni pritrdilen odgovor na 

vprašanje. Ojačili smo odgovore, ki niso ustrezali našim zahtevam (delovala je skupina 

namesto tima). 
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Iz priloge 6 je razvidno, da je pri izvedbi storitve deloval tim. Le pri pripravi tabora so člani 

tima opravili sami nalogo. Kljub temu odgovoru lahko trdimo, da je pri izvedbi storitve 

deloval idealen tim. 

Ali je bil tim/skupina uspešna? (del B) 

Iz dela B priloge 6 lahko opazimo, da je bil tim popolnoma uspešen. Menimo, da so se ti 

rezultati nato odražali pri kakovosti storitve, saj je bila ocena KS zelo dobra. 

Ali so bili pripravljalni sestanki uspešni (skupina je bila uspešna)? (del C) 

S pomočjo tretjega dela vprašalnika za voditelje (rezultati so v prilogi 6 – del C), smo 

ugotovili, da so voditelji imeli uspešne pripravljalne sestanke. Edina pomanjkljivost je bila ta, 

da se dejavnosti niso začele in končale ob predvideni uri. 

Ali so bili karakterji vročega tima? (del D) 

Iz rezultatov v prilogi 6 lahko razberemo, da so bili voditelji skoraj del vročega tima, saj so 

kar tri osebe na devet imele karakterje, značilne za vroči tim. Zanimivost pri teh ugotovitvah 

je, da je en član tima (kljub temu, da je večina članov ocenila, da ni tako – verjetno je bilo 

vprašanje slabo zastavljeno in so ga voditelji razumeli kot negativen karakter in ga niso 

upoštevali) imel karakter borca proti praznoverju, kar v prejšnjih dveh študijah primera nismo 

zasledili. Ostale karakterje je imel predsednik organizacijskega odbora in en član tima. Kljub 

temu so tudi ostali člani imeli precej visoke vrednosti.  

Menimo, da rezultati prikazujejo realno sliko karakterjev tima oziroma vseh voditeljev skupaj. 

Iz D dela vprašalnika lahko pridemo do zaključka, da so bili voditelji skoraj del vročega tima. 

Ali so obstajale osebe za oblikovanje inovativne konference? (del E) 

V petem oziroma zadnjem delu vprašalnika za voditelje pa smo želeli izvedeti, če so obstajale 

osebe za oblikovanje inovativne konference – storitve. Kot v prejšnjem delu, tudi v tem delu 

nismo povedali voditeljem, kaj pomenijo posamezna vprašanja. 

Tudi v tem delu so za značilnosti posameznih oseb dobili več rezultatov (kot v prejšnjem 

delu), zato smo točke seštevali. 

Iz rezultatov petega dela vprašalnika, ki so prikazani v prilogi 6 – del E, je razvidno, da je 

imel vodja tima skoraj vse značilnosti oseb. Le pri dveh značilnostih oseb sta druga dva člana 

tima dobila isto število točk kot predsednik, to je pri osebnosti arhitekta izkušenj in 
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skrbnika/negovalca. Pri osebnosti eksperimentatorja pa te značilnost ni imel predsednik, 

temveč drugi član organizacijskega odbora. 

Zaključki 

Iz rezultatov vprašalnika za voditelje smo ugotovili, da so voditelji imeli učinkovite sestanke 

in so bili del učinkovitega tima ter skoraj del vročega tima. Značilnosti oseb za oblikovanje 

inovativne konference pa je imela samo ena oseba (to je vodja tima). Menimo, da so ti 

rezultati privedli do visokih rezultatov SUT. Če pa bi posamezni člani tima imeli posamezne 

osebnosti za oblikovanje inovativne konference, bi bil SUT še višji. Toda te trditve ne 

moremo dokazati. 
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7 SKLEP 

Da bi potrdili tezo o uporabnosti načel oblikovalskega razmišljanja pri oblikovanju storitev 

smo vzpostavili analogije med koncepti oblikovalskega razmišljanja pri oblikovanju snovnih 

izdelkov in oblikovanjem storitev (prvi cilj). Nato smo oblikovali model načrtovanja storitve 

po načelih oblikovalskega razmišljanja (drugi cilj) in izvedli tri študije primera na treh 

različnih storitvah (četrti cilj). Študija je zajemala sodelovanje pri pripravljalnih dejavnostih 

(oblikovanje storitve), sodelovanje pri izvedbi storitve, zajemanje podatkov za ovrednotenje 

ter analizo zbranih podatkov po metodi SUT.  

Pri opazovanju oblikovanja storitev in primerjavi z modelom oblikovanja po metodi 

oblikovalskega razmišljanja (peti cilj), smo ugotovili, da sta bili druga in tretja storitev 

oblikovani po principu oblikovalskega razmišljanja, prva pa le delno. Edina razlika med 

oblikovanji storitev pa je bila: 

− je pri oblikovanju planinskega tabora uporabljala princip oblikovalskega razmišljanja le 

ena oseba (načelnica), 

− pri oblikovanju skavtskega tabora in konference pa ves tim. 

Na osnovni tezi raziskave, da lahko tudi storitve, tako kot izdelke, oblikujemo po načelih 

oblikovalskega razmišljanja, smo razvili ustrezen model ovrednotenja učinkovitosti in 

uspešnosti oblikovane storitve. Izbrana metoda ovrednotenja učinkovitosti je bila spremenjena 

metoda skupne učinkovitosti opreme oziroma metoda skupne učinkovitosti tima (drugi cilj). 

Odgovarjajoči kvalitativni in kvantitativni kazalniki parametra kakovosti izvedbe storitve so 

bili: razpoložljivost tima, storilnost tima in kakovost storitve. Kriterij kakovosti storitve smo 

razdelili na kriterij izobraževanja, zadovoljstva, mreženja in aktivne udeležbe (tretji cilj). 

V prvi študiji primera smo kriterij izobraževanja merili s kvizom po skupinah, aktivno 

udeležbo pa s štetjem udeležencev pri posamezni dejavnosti. Pri drugi študiji primera pa je 

tim med pripravljalnimi-oblikovalnimi sestanki določil izobraževalne in družabne cilje, ki jih 

je želel doseči in ustrezne kriterije ocenjevanja (točkovanje posameznikov oziroma skupin). 

Tudi tretji študiji primera je tim določil cilje in ustrezne kriterije ocenjevanja (kvalitativen 

vprašalnik). 

V vseh treh študijah primera smo zadovoljstvo udeležencev merili z vprašalnikom za ciljno 

skupino (otroci in starši oziroma udeleženci konference), ki je vseboval vprašanja glede 

družabnosti in glede izobraževanja. Vprašanja so bila zastavljena posredno in nesugestivno, s 

čimer je bila zagotovljena objektivnost zbranih rezultatov.  

Iz prvotnih rezultatov učinkovitosti storitev smo ugotovili, da rezultati niso prikazovali realne 

slike. To se je zgodilo zaradi subjektivnega ocenjevanja določenih parametrov pri kriteriju 

KS. Da bi se izognili subjektivnosti smo uvedli ponderiranje, in sicer: delno subjektivne 
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rezultate smo pomnožili z vrednostjo 1,25; popolnoma subjektivne rezultate/vrednosti pa z 

1,5. 

Pomemben dejavnik storitve je izvedbeni tim, ki mora izpolnjevati kriterije tako imenovanega 

»vročega tima«. Ta naj bi bil sestavljen iz različnih značajev: vizionar, posrednik pri 

pogajanjih, borec proti praznoverju, človek, ki daje utrip, rokodelec, tehnolog, podjetnik in 

človek, ki sprejema kompromise. 

Poleg tega morajo imeti osebe, ki oblikujejo storitev, še značilnosti za oblikovanje inovativne 

storitve: antropolog, eksperimentator, navzkrižni opraševalec, preskakovalec, sodelavec, 

arhitekt izkušenj, dizajner okolja, skrbnik/negovalec, pripovedovalec zgodb in direktor. 

Pomemben del raziskave je bilo ugotavljanje sestave in izhodišč izvedbenega tima za 

učinkovito in uspešno storitev (peti cilj). V ta namen, s pomočjo obstoječe literature (Žižek 

2008; Margerison, McCann in Davies 1986; Brown 2008; Dyer 1987; Maddux 1992; Čuk 

2002), smo pripravili anketo za člane tima, ki je združevala elemente osebnostnega testa in 

klasičnega vprašalnika. Z njo smo želeli ugotoviti, ali je pri oblikovanju in izvedbi storitve 

deloval tim ali le skupina posameznikov in to dejstvo postaviti v korelacijo z rezultatom o 

učinkovitosti tima. Anketo za člane tima smo razdelili na dva dela, in sicer na: 

− prvi del, kjer nas je zanimalo, ali: 

− je pri izvedbi storitve deloval tim ali skupina posameznikov (del A), 

− je bil tim/skupina uspešna (del B) in  

− so bili pripravljalni sestanki uspešni (del C),  

− drugi del ankete, kjer smo želeli izvedeti, ali: 

− so bili v timu prisotni vsi značaji vročega tima (del D) in 

− so obstajale osebe za oblikovanje inovativne storitve (del E).  

Vprašalnik je pokazal pomembno razliko med študijami, saj so pri prvi študiji le nekateri 

člani tima imeli pripravljalni sestanek, pri drugi študiji so imeli kar 13 pripravljalnih 

sestankov, pri tretji študiji pa 5 sestankov. Prepričani smo, da je en sestanek premalo, 13 

sestankov je preveč, 5 pa ravno prav. 

Iz preglednice 8 je razvidno, da je bila RT najboljša v drugi študiji primera, ST in KS pa v 

tretji študiji primera. 

Iz ankete za voditelje (oziroma za člane tima) smo ugotovili, da so bili člani druge in tretje 

študije primera del uspešnega tima, v prvi študiji primera pa del skupine, oziroma če smo 

natančnejši, člani druge študije primera so bili del skoraj uspešnega tima. Iz ugotavljanja SUT 

lahko to dobro opazimo pri kriteriju ST, ne pa v KS. V prvih dveh študijah pa se je pokazalo, 

da je skoraj vse značaje vročega tima in značilnosti oseb za oblikovanje inovativne storitve 
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imela ena oseba, ki je dejavnost tudi vodila, iz česar sklepamo, da se pravi (vroči) tim pri 

oblikovanju storitve ni vzpostavil. To pripisujemo dejstvu, da so pri oblikovanju obeh storitev 

manjkala predvsem načela oblikovalskega razmišljanja, ki bi zagotavljala učinkovitejšo 

izvedbo in uspešnejšo storitev. V tretji študiji primera pa je skoraj obstajal vroči tim, osebnost 

za inovativno storitev pa je imela samo ena oseba. 

Preglednica 8: Rezultati študij primerov 

Kriteriji 
1. študija primera 

- planinski tabor 

2. študija primera 

- skavtski tabor 

3. študija primera - 

iCAT konferenca 

RT (%) 97,45 97,67 94,22 

ST (%) 79,07 94,32 94,33 

I (%) oz. M (%) (pri iCAT) 89,10 93,81 112,71 

AU (%) 79,90 71,81 71,02 

Z (%) 100,66 92,68 105,10 

KS (%) 89,89 86,10 92,28 

SUT (%) 69,26 79,31 82,02 

Del A vprašalnika za tim Ne Da Da 

Del B vprašalnika za tim Ne Ne Da 

Del C vprašalnika za tim Ne Da Da 

Del D vprašalnika za tim Največ ena oseba Največ ena oseba Skoraj vroči tim 

Del E vprašalnika za tim Največ ena oseba Največ ena oseba Največ ena oseba 

Pri izdelavi naloge so se pojavile naslednje resnejše pomanjkljivosti, ki so omejile 

verodostojnost rezultata naloge: 

− Pri ovrednotenju izobraževalnega cilja 6-10 letnih otrok smo izpeljali vprašalnik v obliki 

skupinske igre. Na tak način nismo ocenjevali posameznika ampak celotno skupino. 

− Dodatna pomanjkljivost pri ocenjevanju kriterija izobraževanja je bila ta, da nismo 

preverili začetnega znanja otrok. 

− Tudi pri kriteriju aktivne udeležbe je prišlo do pomanjkljivosti, saj nismo utegnili v 

vsakem trenutku opazovati koliko udeležencev se res aktivno udeleži oziroma sodeluje 

pri posamezni aktivnosti. 

− Menimo, da je največjo težavo predstavljal vprašalnik ocenjevanja zadovoljstva ciljne 

skupine otrok s storitvijo. Največja omejitev pri tem ocenjevanju je bila starost otrok, saj 

menimo, da otroci težko kritično ovrednotijo določeno storitev. Zato smo se odločili, da 

vprašalnik zastavimo tudi otrokovim staršem. V vprašalniku so starši odgovarjali na 

vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo in o odzivih njihovih otrok na določene aktivnosti. 

Iz tega smo nato sklepali o uspešnosti storitve glede kriterija družabnosti. Sklepanje pa ni 

bilo popolnoma točno, saj nismo upoštevali, da določeni otroci, kljub temu, da so se 

zabavali, morda tega niso povedali staršem. 

− Tudi pri ovrednotenju elementov tima je prišlo do pomanjkljivosti, in sicer v določenih 

predelih je bila anketa nerazumljiva. V bodočnosti bo potrebno izpopolniti anketo za tim. 
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Osnovna omejitev naloge oziroma raziskave je, da za študijo primerov nismo izbrali 

popolnoma novih storitev temveč organizacijo ustaljenih storitev, ki ima le določene 

inovativne elemente. 

Kljub zgoraj omenjenim pomanjkljivostim oziroma omejitvam menimo, da je raziskava 

prispevala k dokazu, da je princip oblikovalskega razmišljanja možno uspešno uporabiti tudi 

pri oblikovanju storitve in da je storitev mogoče ovrednotiti s prirejeno metodo ugotavljanja 

skupne učinkovitosti tima, ki je bila razvita v ta namen. Torej menimo, da je prispevek naloge 

k znanosti dokaz analogij med izdelki in storitvami ter metoda SUT. Metoda SUT je dober 

popoln pokazatelj kakovosti storitve (vsebuje kriterije zadovoljstva, storilnosti in 

razpoložljivosti), kljub temu pa jo bo treba izboljšati (pomanjkljivosti pri izbiri kriterijev 

ocenjevanja), tako da bi prišla v prakso pri oblikovanju storitev. Zanimivo bi bilo ugotoviti na 

katere kriterije SUT (razpoložljivost, storilnost tima in kakovost storitve vpliva), vendar tega 

v dani situaciji ni bilo mogoče storiti. 
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Priloga 1 

 

PRIMERJAVA MED SUO IN SUT 

 





Priloga 2 

 

IZRAČUNI RT, ST IN AU PRI IMPLEMENTACIJAH 

 
Zamude / dan 

(min) 

Zahtevan čas 

(min) 
RT % Št. nalog 

Št. 

opravljenih 
ST % AU % 

25.06.2009 42 706 94,05 17 12,45 73,24 100 

26.06.2009 60 885 93,22 16 14 87,50 74,6 

27.06.2009 0 900 100,00 21 14 66,67 92,3 

28.06.2009 0 900 100,00 13 11 84,62 74,2 

29.06.2009 0 150 100,00 6 5 83,33 / 

P
L

A
N

IN
SK

I 
T

A
B

O
R

 

VSE 

SKUPAJ 
RT = 97,45% ST = 79,07% 

AU = 

79,90% 

05.08.2009 30 780 96,15 16 16 100,00 

06.08.2009 20 810 97,53 17 16 94,12 

Dežurstva 

= 41, 07% 

07.08.2009 0 825 100,00 13 13 100,00 

08.08.2009 0 660 100,00 21 20 95,24 

09.08.2009 15 660 97,73 14 14 100,00 

Program 

= 71,43% 

10.08.2009 0 710 100,00 23 20 86,96 

11.08.2009 75 690 89,13 23 18 78,26 

12.08.2009 0 615 100,00 13 13 100,00 

Delavnost 

= 59,86% 

SK
A

V
T

SK
I 

T
A

B
O

R
 

 RT = 97,67% ST = 94,32% 
AU = 

57,45% 

22.09.2010 35 800 95,62 17 16 94,12 79,09 

23.09.2010 55 920 94,02 18 17 94,44 75,68 

24.09.2010 42 602 93,02 18 17 94,44 58,30 iC
A

T
 

 RT = 94,22% ST = 94,33% 
AU = 

71,02% 

 

 
 





Priloga 3 

 

REZULTATI ANKETE ZA CILJNO SKUPINO: TABOR MLADINSKEGA ODSEKA 
APD KOZJAK (VPRAŠALNIK ZA STARŠE) 

DEL A 

VPRAŠANJE del A (%) 

1. Vam in Vašim otrokom je bila všeč pot do koče pod Raduho? 100,00 

2. Vam in Vašim otrokom je bila všeč koča pod Raduho? 100,00 

3. Vam in Vašim otrokom je bil všeč jutranji izlet? 100,00 

4. Vam in Vašim otrokom je na izletu bil všeč razgled? 100,00 

5. Vam in Vašim otrokom je na izletu bila všeč narava? 100,00 

6. Vam in Vašim otrokom je bila všeč planšarija? 90,91 

7. Vam in Vašim otrokom je bila všeč hrana na planšariji? 100,00 

8. Ste jedli kosilo v koči? 

9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili DA: Vam je bila všeč hrana? 
90,91 

10. Vam je bil všeč ogled Snežne jame? 80.00 

11. Vam je bilo všeč to, kar so organizirali za Vas voditelji (izlet na planšarijo, ogled Snežne jame …)? 100,00 

VSE SKUPAJ 87,44 

DEL B 

So Vaši otroci govorili o … ? Če ste odgovorili DA: Jim je bilo všeč – so govorili lepo? Del B (%) 

1. koči na Loki 100,00 

2. okolici koče (»dvorišče«, živali …) 90,91 

3. skupnih ležiščih v koči 72,73 

4. obrokih v koči 81,82 

5. malicah na pohodih 54,55 

6. vodnikih 100,00 

7. svoji skupini 90,91 

8. ostalih skupinah 54,55 

9. pospravljanju ležišč in ocenjevanju 72,73 

10. kako so bili razdeljeni v skupine (igra s pazlom –sliko) 45,45 

11. pravljicah za lahko noč 72,73 

12. jutranji telovadbi 72,73 

13. izletu na Lanež 63,64 

14. mlaki s pupki in paglavci 81,82 

15. vremenski postaji in merjenju temperature, vlage … 45,45 

16. predavanju o preživetju v naravi 54,55 

17. grajenju peči 90,91 

18. plesih in igrah (pistolero, kankan, al etan go go,ledene babe …) 81,82 

19. pohodu na Raduho 100,00 

20. krstu na Raduhi 81,82 

21. risanju in urejanju planinskih dnevnikov 72,73 

22. risanju razglednic 72,73 

23. adrenalinski žičnici 100,00 

24. pripravi in peki pizze 81,82 

25. Snežni jami 100,00 

26. ogledu jame s karbidovkami 81,82 

27. kvizu po skupinah (razna vprašanja po temah) 45,45 

28. licitaciji oblek 18,18 

29. odhodu in poti do Maribora 54,55 

30. zaščitenih rastlinah 63,64 

31. živalih, ki so jih videli na taboru 81,82 

VSE SKUPAJ 73,61 

 





Priloga 4 

 

REZULTATI VPRAŠALNIKA ZA STARŠE – SKAVTI 

DEL A 

VPRAŠANJE del A (%) 

Vam in Vašim otrokom je bil všeč dan obiskov? 100,00 

Vam in Vašim otrokom je bilo všeč prekoračenje zvezdnate kače (beri visečega mosta)? 100,00 

Vam in Vašim otrokom je bila všeč sv. Maša? 100,00 

Vam in Vašim otrokom je bila všeč igra za starše in otroke? 77,78 

Vam in Vašim otrokom je bil všeč taborni prostor? 88,89 

Vam in Vašim otrokom je bila všeč reka? 100,00 

Vam in Vašim otrokom je bil všeč piknik na tabornem prostoru? 100,00 

Vam in Vašim otrokom je bil všeč taborni ogenj? 88,89 

VSE SKUPAJ 94,44 

DEL B 

So Vaši otroci govorili o..? del B (%) 

o tabornem prostoru 88,89 

o prihodu na taborni prostor 66,67 

o uganki pred zvezdnato kačo 22,22 

o zvezdnati kači 77,78 

o dolini mrtvih 33,33 

kako so bili razdeljeni po šotorih 66,67 

o ocenjevanju po šotorih /vaseh 66,67 

kako so bili razdeljeni po skupinah 44,44 

o ocenjevanju po skupinah (»hrošči«) 22,22 

o ocenjevanju posameznikov (»pašte) in napredovanju (oblačila) 66,67 

o plačevanju obrokov s »paštami« 66,67 

o dežurstvih 55,56 

o voditeljih / faraonovi družini 66,67 

o obrokih 88,89 

o zbujanju 22,22 

o jutranji telovadbi 77,78 

o glavnem zboru 55,56 

o ostalih zborih 44,44 

o dviganju in spustu zastave 77,78 

o tabornem ognju 77,78 

o plesih (kan kan …) 55,56 

o tišini 22,22 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

DEL B 

So Vaši otroci govorili o ... ? del B (%) 

o postavljanju zgradb 66,67 

o Jožefovi zgodbi 55,56 

o varčevanju zaradi suše 33,33 

o pravljicah za lahko noč 77,78 

o posebni pijači za glavobole (»intruglio«) 11,11 

o Raju, kateri je puščal sporočila 55,56 

o mumiji 88,89 

o zabojih /škatlah? 44,44 

o egipčanskem kroju 33,33 

o pevskih vajah (nove pesmi) 55,56 

o škečih 66,67 

o pripravi tipičnih egipčanskih jedi 33,33 

o egipčanski večerji 22,22 

o egipčanskem quizu 11,11 

o izletu do Napoleonovega mosta 55,56 

o umivanju in kopanju v Nilu 66,67 

o kopanju v Koritih 77,78 

o pripravi na sv. Mašo in pogovoru z duhovnikom 66,67 

o pripravi na taborni ogenj za starše 55,56 

o pisanju pozitivnih in negativnih vidikov tabora 33,33 

o pisanju razglednic 55,56 

 o nedeljskem nočnem pohodu (ko so našli pisma za veliko igro) 77,78 

o veliki igri (iskali so žezla ter se bojevali med skupinami) 55,56 

o zaključnem boju (skalpiranju) 33,33 

o labirintu 55,56 

o »sarabandi« (so morali uganiti, katere pesmi igrajo voditelji) 22,22 

o miselnih igrah (ugankah …) 44,44 

o iskanju grobnice in sarkofaga 66,67 

o piramidi 77,78 

o obelisku 77,78 

kako je prišla mumija v piramido 55,56 

o zakladu v piramidi 66,67 

o podiranju šotorov in zgradb 33,33 

o čiščenju tabornega prostora 22,22 

o Pesmi slovesa 33,33 

o povratku domov 66,67 

VSE SKUPAJ 53,83 

 
 



Priloga 5 

 

REZULTATI VPRAŠALNIKA ZA UDELEŽENCE KONFERENCE 
Vam je bila všeč konferenca? 

absolutno 89,47% Z = 89,47% 

Ste bili zadovoljni s/z …? 

Hotelskimi sobami 96,09% 

Dostopnostjo 87,12% 

Prijaznostjo 86,11% 

Kosili 69,59% 

Malicami 70,14% 

Ozvočenjem v dvorani 93,24% 

Konferenčno dvorano 93,92% 

Prostorom za malice 86,81% 

Informacijami 92,76% 

Spletno stranjo 84,87% 

Popolnostjo spletne strani 86,49% 

Pogostostjo obvestil 77,86% 

Popolnostjo obvestil 78,68% 

Registracijskim postopkom 91,22% 

Otvoritvo 93,38% 

Pomočjo organizatorjev 92,57% 

Prijaznostjo organizatorjev 97,37% 

Razstavnim prostorom 86,49% 

Razstavljalci 85,00% 

Predavanji 87,86% 

Garpa sekcijo 78,95% 

Turističnimi informacijami 71,09% 

Informacijami o izletih 74,26% 

Izbiro izletov 70,00% 

Konferenčnim izletom 69,00% 

Sprejemom v podjetju 77,08% 

Ogledom podjetja 75,00% 

Ice breaking party 82,50% 

Konferenčno večerjo 92,74% 

Prostorom konferenčne večerje 96,88% 

Degustacijo vin 85,00% 

Kulturnim programom 84,26% 

Ogledom kleti 86,36% 

Prevozi 84,17% 

Z =84,26% 

Ceno sobe 73,33% 

Kotizacijo 90,91% 

Dolžino nagrajevanja 90,32% 

Časovno dolžino večerje 68,75% 

Časovno dolžino Ice breackParty 90,00% 

Časovno dolžino izleta 57,69% 

Z = 78,50 % 

VSE SKUPAJ Z = 84,20% 

Koliko oseb ste spoznali? 8 

Koliko sklepov ste sklenili s temi osebami? 6 
M = 75,14 % 
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REZULTATI VPRAŠALNIKA ZA TIM (VSE TRI ŠTUDIJE PRIMERA) 
 APD VV iCAT 

DEL A  

Delovala je: VPRAŠANJA DA NE DA NE DA NE 

skupina Pri pripravi tabora ste opravili sami zastavljene naloge? 1 5 5 5 6 1 

tim Ste dajali predloge, kako opraviti naloge? 6 1 8 2 7 0 

tim Poznali ste cilje tabora in vodstvene skupine? 5 2 9 0 7 0 

tim Cilje ste določili vsi skupaj? 2 4 7 3 4 3 

tim Drug drugemu ste zaupali? 5 2 9 0 6 1 

tim 
Spodbujali ste druge, da so prosto izrazili svoje mnenje, predloge, občutke in 

nesoglasja? 
5 2 

6 2 6 1 

tim Trudili ste se, da ste razumeli stališče vsakega izmed voditeljev? 5 2 8 1 7 0 

 Pri izvedbi tabora je prišlo do konflikta? 5 2 1 8 1 6 

tim 
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili DA: Trudili ste se, da ste konflikt 

razrešili hitro in konstruktivno? 
3 2 

1 0 1 0 

tim Ste sodelovali pri pomembnih odločitvah glede tabora? 3 4 8 2 5 2 

tim 
Menite, da načelnik-vodja mora sam sprejeti končno odločitev, ko je treba 

hitro ukrepati? 
5 2 

9 1 5 2 

DEL B 

Tim je uspešen: VPRAŠANJA DA NE DA NE DA NE 

da 
Z ostalimi voditelji ste se poznali že dovolj časa, tako da ste bili z njimi 

sproščeni in ste jim zaupali? 
2 5 8 3 

6 1 

da Veselili ste se dela s temi voditelji in ste se počutili del skupine? 6 0 10 0 7 0 

da Med seboj ste si zaupali? 6 1 10 0 7 1 

da 

Cilji in vrednote vodstvene skupine so bili plod skupnih pogovorov in 

skupnega oblikovanja. So bili odraz razmišljanj in vrednot vsakega izmed 

voditeljev? 

3 3 8 1 

7 0 

da 
Zavedali ste se, da ste se morali za harmonijo in slogo v skupini neprestano 

truditi? 
6 2 5 4 

6 1 

da Bili ste zavzeti za izpolnjevanje ciljev, ki ste si jih v skupini zastavili? 7 0 10 0 6 1 

da 
Ste bili pripravljeni storiti vse, kar je bilo v vaši moči in najbolje, da bi dosegli 

zastavljene cilje. To ste pričakovali tudi od ostalih voditeljev? 
7 0 9 1 

7 0 

da 
Celotno delovanje vodstvene skupine je potekalo v sproščenem in 

prijateljskem vzdušju? 
7 0 10 0 

7 0 

da Voditelji ste se med seboj podpirali? 6 1 10 0 7 0 

da 
Ko je bila potrebna kritika, ste jo oziroma so jo povedali strpno in 

dobronamerno. Na enak način so bile pripombe in opozorila tudi sprejeta? 
7 0 9 0 

7 0 

da Načelnik je bil zgled v navadah in načinu dela? 5 2 8 1 6 0 

da 
Načelnik vam je nudil dovolj in pravšne informacije, da ste lahko napredovali 

in se izboljšali? 
4 3 7 1 

6 0 

da 

Načelniku ni bilo potrebno pritiskati na vodstveno skupino. Skupina je bila 

dovolj sposobna, da si je postavila sama cilje, ki so bili prilagojeni njenim 

zmožnostim? 

4 3 9 1 

5 2 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 APD VV iCAT 

DEL B  

Tim je 

uspešen: 
VPRAŠANJA 

D

A 

N

E 

D

A 
NE 

D

A 

N

E 

da 
V vodstveni skupini ste bili vsi prepričani, da vsak voditelj je sposoben narediti 

»nemogoče«? 
2 4 2 6 

6 1 

da Med sabo ste si nudili pomoč, če je bila potrebna? 7 0 10 0 7 0 

da 
Nihče od skupine ni zahteval, da bi na slepo priznavali avtoriteto načelnika. 

Dobrodošli so bili novi, alternativni in kreativni pristopi? 
7 0 10 0 

7 0 

da 
Ali ste vsi voditelji imeli konstruktiven odnos do dela, pogovorov, aktivnosti. Nihče 

ni rušil dosežkov drugih voditeljev? 
7 0 10 0 

7 0 

da Ali ste imeli redno in odkrito komunikacijo? 6 1 10 0 5 3 

da 
Organizacijski sestanki so bili usmerjeni in učinkoviti. Niste zapravljali časa s 

pomenkovanjem o vsemogočem, ampak ste se držali pripravljenih tem? 
4 3 4 5 

6 2 

da 

Je bila vsaka informacija in novo znanje, o kateri koli zadevi, ki je bila pomembna za 

vaše delo, dobrodošla in sprejeta brez iskanja »skritih namenov« njenega 

posredovalca? 

6 1 9 0 

7 0 

da 
Ste radi poslušali mnenje posameznega voditelja, o njem ste premišljevali in pustili, 

da je na vas vplivalo? 
6 1 10 0 

7 0 

da Ste se znašli tudi v vlogi svetovalca? 5 2 4 6 7 1 

da 
Načelnik je bil del skupine. Bil je blizu voditeljem. Ni igral vloge odmaknjenega 

vladarja, ampak je pustil, da je dihal in živel s skupino? 
6 1 9 1 

6 0 

da 
Odziv voditeljev je načelniku govoril, kaj je delal narobe in v katerih stvareh je bil 

dober. Teh informacij ni odrival, ampak se je po njih ravnal in se je skušal izboljšati? 
6 1 7 2 

7 0 

da V vodstveni skupini ste se pustili drug drugega oblikovati in spreminjati? 3 4 6 3 7 0 

da So vam bili cilji in filozofija skupine jasni? 6 1 9 0 7 0 

da 
Načelnik je bil pravi (voditeljske sposobnosti, posluh za soljudi in veliko mero 

predanosti)? 
6 1 8 1 

6 0 

da Načelnik je znal motivirati ali spodbujati voditelje? 5 2 6 3 5 1 

ne Niste dobro vedeli kaj morate delati in zakaj naj bi to delali? 2 5 2 7 0 7 

ne Včasih ste se vprašali: Kaj bomo delali danes? 3 4 3 6 0 7 

ne So posamezni voditelji vedeli nekaj o programu kar večina ni vedela? 2 5 4 5 3 4 

ne Včasih ste se vprašali:Kaj delam tukaj? 0 7 0 10 0 7 

ne Včasih ste delali zaman (vaše naloge ali na sestankih)? 0 7 2 8 1 6 

ne So nekateri govorili preveč in niste utegnili priti do besede? 2 5 3 8 1 6 

da Je bil program dobro pripravljen? 5 2 9 0 6 1 

da Aktivnosti so se pričele ob uri in se zaključile točno? 1 6 5 5 4 3 

da Časa za aktivnosti ni zmanjkalo? 2 5 2 7 

da Ali je načelnik odstopil oder drugim? 6 1 6 3 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

 APD VV iCAT 

DEL C 

Sestanek je bil uspešen: VPRAŠANJA DA NE DA NE DA NE 

da Ali ste imeli pripravljalne sestanke? 4 3 8 0 6 1 

ne Določeni sestanki so bili nekoristni? 0 3 2 6 1 5 

da 
Zapisnik, material in skupna opravila so bila dobro 

pripravljena? 
2 2 

8 0 4 2 

ne 
Na sestankih ste se samo pogovarjali, niste pa se nič 

zmenili? 
0 4 

2 7 1 5 

da So se sestanki pričeli ob uri in se zaključili točno? 1 3 5 3 3 3 

da Časa za sestanke ni zmanjkalo? 0 3 1 7 4 1 

 

 

 APD VV iCAT 

DEL D 

KARAKTERJI 1 2 3 4 5 6 7 8 
N

ač 

Ni

hč

e 

1 2 3 4 

N

ač

. 

5 6 7 8 9 

N

ih

če 

1 2 3 Pre 4 5 6 7 8 

Ni

hč

e 

vizionar 2 2 2 3 7 6 3 3 10 1 2 11 6 6 8 0 0 4 9 2 2 4 8 1 9 6 5 7 1 4 0 

posrednik pri 

pogajanju 
0 0 2 3 5 6 2 1 5 0 2 9 4 4 6 0 0 3 6 1 5 0 5 1 10 0 2 3 5 4 0 

borec proti 

praznoverju 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

človek, ki daje 

utrip 
4 4 3 5 6 6 3 3 10 1 0 17 1 3 9 0 0 7 9 0 1 1 10 0 9 5 4 6 1 3 0 

rokodelec 2 2 3 2 5 4 3 2 5 0 5 9 3 1 5 2 1 3 5 0 0 2 6 0 3 3 1 1 0 2 0 

tehnolog 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 1 8 4 3 4 0 1 4 6 1 0 4 6 1 4 4 5 2 3 2 0 

podjetnik 0 0 0 1 0 2 0 1 7 4 0 11 0 1 11 1 0 2 11 0 4 0 8 0 6 1 2 5 1 1 3 

človek, ki 

sprejema 

kompromise 

1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 4 0 3 0 3 4 2 1 2 1 1 

Del E 

antropolog  2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 1 3 4 2 3 0 2 2 4 1 4 1 4 0 5 2 2 2 1 1 0 

eksperimentator 3 3 4 5 6 6 2 5 9 3 2 18 3 4 10 3 2 5 
1

2 
2 5 

8 

1

4 1 13 7 

1

1 9 4 5 1 

navzkrižni 

opraševalec 
1 1 2 2 3 5 0 1 5 2 1 12 4 2 6 0 0 4 8 1 6 

0 7 0 8 5 3 4 3 4 2 

preskakovalec 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 10 2 1 3 0 0 1 5 0 8 1 1 0 8 1 0 2 0 3 2 

sodelavec 3 3 3 3 6 5 2 4 16 2 5 16 
1

0 
9 19 5 6 

1

1 

1

6 
0 9 

3 

1

2 2 19 6 5 8 5 8 3 

arhitekt izkušenj 0 0 1 1 2 1 0 0 6 0 6 9 7 6 7 5 6 8 9 1 0 2 6 0 6 3 3 3 1 2 0 

dizajner okolja 2 3 3 4 3 4 3 4 4 0 6 6 8 5 5 2 4 4 6 0 1 2 3 1 4 2 3 3 1 3 1 

skrbnik/negovale

c 
1 1 2 4 1 3 1 3 4 0 1 4 6 3 4 1 1 3 7 0 1 

0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 

pripovedovalec 

zgodb 
1 1 2 4 3 2 1 2 5 0 2 8 2 3 5 2 2 3 6 0 1 

1 4 0 5 2 1 3 1 1 0 

direktor 2 1 1 2 8 8 1 2 11 6 2 16 5 4 20 2 2 4 
1

7 
0 7 

1 4 0 18 6 2 8 0 2 4 
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SLOVARČEK 

Aktivna udeležba udeležencev pri storitvi: je ciljna zahteva storitve. Izračunamo jo, tako da 

preštejemo, koliko odstotkov udeležencev se je aktivno udeležilo posameznih aktivnosti 

storitve glede na celotno število udeležencev. 

Availability: pomeni razpoložljivost. 

Brainstorming : pomeni viharjenje možganov. 

D.school: je ena prvih industrij, ki je začela s pospešenim uvajanjem oblikovalskega 

razmišljanja v svoje delovanje. D.school razredi so izobraževalne enote, sestavljene 

iz pestrih interdisciplinarnih študentskih in mentorskih skupin. Vanje sta vključeni 

tako akademska kot gospodarska sfera, ki skupaj uvajata novo kulturo »design 

thinking« (Nagy 2007). 

Delovna skupina: glej tim. 

Design thinking: je pristop k razvoju inovativnih, konkurenčnih izdelkov in storitev 

(Nagy 2007). Gre za princip, ko vedno poskušamo gledati stvari s treh vidikov: ali se 

stvar da tehnološko narediti, ali jo ljudje želijo imeti (ali je zaželena), ali ima 

ekonomski rep in glavo (Žižek 2008). 

Dizájn: je dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, 

estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje: ukvarjati se z dizajnom 

/ razstava dizajna. Oziroma: je dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti 

med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje: 

ukvarjal se je z designom / pohištvo ima dober design (SSKJ 2008). 

Dizajnerski način razmišljanja: glej design thinking. 

Dizajnersko razmišljanje: glej design thinking. 

Dizajnerski tim: glej oblikovalski tim oziroma tim. 

Družabnost kot ciljna zahteva: ta ciljna zahteva je sestavljena iz aktivne udeležbe 

udeležencev pri storitvi in na zadovoljstvo ciljne skupine. 

Družabnost: glej družabnost kot ciljna zahteva. 

Implementacija: je končna faza oblikovanja, pri kateri se dokončno uresniči rešitev v 

praksi in odpravi problemsko stanje (Nagy 2007). 
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Izdelek: se nanaša na stvar kot predmet (tv, stol, pralni stroj ...). Vsak izdelek oziroma 

proizvod je definiran z: namenom, trgom in tehnologijo. 

Izobraževanje: glej kriterij izobraževanja. 

Kakovost izvedene storitve glede na odziv ciljne skupine: glej kakovost storitve. 

Kakovost storitve :nam pokaže, v kolikšni meri je tim dosegel ciljne zahteve storitve, to 

so: promocijske, izobraževalne in družabne. 

Kakovost: je parameter, ki ga izračunamo kot količnik med količino uporabnih 

proizvodov in količino vseh proizvodov (Drstvenšek 2006). 

Koncept: je komplet pričakovanih koristi, ki jih kupec kupi oziroma koncept določa 

obliko, delovanje in vse predloge dizajna in koristi, ki jih bo zagotavljal              

(Slack 2004). 

Kriterij izobraževanja: je ciljna zahteva storitve in je odvisen od storitve do storitve. 

Izrazimo ga kot odstotek doseženih ciljev glede na vse želene »izobraževalne« cilje. 

Metoda Overall Equipment Efficiency: pomeni metoda skupne učinkovitosti opreme. 

Metoda Overall Tim Efficiency: pomeni metoda skupne učinkovitosti tima. 

Metoda skupne učinkovitosti opreme: se uporablja za ovrednotenje produktivnosti na 

ravni opreme in je pomemben ključni kazalnik uspešnosti, ki privede podjetje do 

tega, da pregleda vse vidike zmogljivosti sredstev, s ciljem zagotoviti največjo 

možno korist vsakega dela opreme, ki jo je podjetje kupilo in plačalo (Perme 2007). 

Metoda skupne učinkovitosti tima: je spremenjena metoda skupne učinkovitosti opreme. 

Načelnik-načelnica tabora: je vodja tima. 

Oblikovalski tim: glej tim. 

Oblikovalsko razmišljanje: glej design thinking. 

Oblikovanje: je faza, katera sledi viharjenju možganov. S to hitro fazo želimo preveriti 

ideje, ki smo jih dobili in služi sestavljanju delujočih modelov, ki omogočajo boljšo 

predstavo (vizualizacijo) oziroma vpogled v možne rešitve nekega problema ter 

hkrati pospešijo odločanja in inoviranja (Žižek 2008). 

Paket: vsebuje sestavne dele (komponente), ki zagotavljajo zagotovitev koristi 

definiranih v konceptu oziroma določi podrobno zbirko posameznih komponent 
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proizvoda ali storitve, ki so potrebne za zagotovitev in podporo koncepta           

(Slack 2004). 

Performance: pomeni storilnost. 

Proces: je logično zaporedje pod-procesov (nalog) z opredeljenim rezultatom in vložkom 

v prostoru in času. Rezultat procesa je izdelek ali storitev, ki zadovoljuje potrebe 

določenega prejemnika rezultata – kupca (Podlogar 2005). Določa odnos med 

komponentami izdelkov in storitev oziroma proces je način, s katerim se bo koncept 

izvršil (Slack 2004). 

Proizvod: nanaša se na stvar kot predmet (tv, stol, pralni stroj) (Slack 2004). 

Promocija: glej promocijska ciljna zahteva. 

Promocijska ciljna zahteva: je dolgoročen cilj organizacije / društva, ki ga ne moremo 

meriti pri posamezni storitvi. Ostali dve ciljni zahtevi (izobraževanje in družabnost) 

sta tesno povezani s promocijskem ciljem, saj le če bosta ti dve zahtevi izpolnjeni, bo 

tudi promocijski cilj lahko dosežen. 

Prototip: je praktičen model zamisli. S prototipom je omogočena predstavitev rešitve 

problema tako dizajnerskemu timu kot končnemu uporabniku. Namen prototipa je, da 

ga testiramo pri uporabnikih in s tem prikažemo njihove izkušnje ter tako ugotovimo, 

kako različni ljudje na različnih krajih uporabljajo neko storitev (izdelek)           

(Žižek 2008). 

Prototipiranje: glej oblikovanje. 

Quality: pomeni kakovost. 

Razmíšljati: je usmerjati dejavnost v zavesti v kaj a) da bi prišlo do jasnosti, zaključkov: 

razmišlja, zakaj se je to zgodilo; razmišljati o življenjskih vprašanjih; o njem, star. 

njega velikokrat razmišlja / vso noč je razmišljal b) da bi se spoznala primernost, 

posledice česa: dolgo je razmišljal, kaj naj stori, kako naj se odloči c) sploh: razmišlja 

o sreči, ki ga čaka razmišljajóč -a -e: razmišljajoč o tem, kam naj gre, je stopil na 

ulico; razmišljajoč človek; njegov razmišljajoči značaj (SSKJ 2008). 

Razpoložljivos: je količnik med dejanskim in zahtevanim obratovalnim časom 

(Drstvenšek 2006). 

Razpoložljivost tima: nam pokaže kako časovno točno je tim izpeljal program storitve. 

Refining: pomeni izpopolnjevanje. 
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Sarabanda: to je tekmovanje v spoznavanju pesmi le s prvimi notami. 

Skupina: je hotena zveza ljudi ali združba ljudi, ki jo sestavi vodja skupine. Skupina neha 

obstajati, ko ni vodje. Ko član skupine odide, ga skupina oziroma vodja skupine 

nadomesti s kakim drugim članom. V skupini je nenadomestljiv le vodja. 

Storilnost: je količnik med dejansko proizvedenim obsegom proizvodnje in teoretično 

izvedljivim obsegom proizvodnje (Drstvenšek 2006). 

Storilnost tima: nam pokaže, če je tim opravil vse naloge, ki si jih je zastavil na 

oblikovalnih sestankih. 

Storitev: je nesnoven proizvod, kateri zahteva določene dejavnosti, ki niso fizično 

oprijemljive (Leonard idr. 1991). Se nanaša na neko izkušnjo (večer v diskoteki, 

vožnja z avtobusom) (Slack 2004). 

Tabornina: je vsota denarja, ki jo da vsak udeleženec tabora, s katero voditelji pokrijejo 

stroške. 

Tim: je delovna skupina, katera je brez hierarhije (vsi člani so enakopravni) (imamo vitko 

skupino). Tim neha obstajati, ko je bil cilj dosežen ali ko neha obstajati. Ko član tima 

odide, tim razpade, saj so vsi člani nenadomestljivi. 

Učinkovitost (proizvodnje): pomeni, da delamo stvari dobro in prav (Zgoznik 1999). 

Uspešen tim: je tisti tim, ki sledi svojemu poslanstvu in s tem poslanstvu podjetja ter 

samostojno ali v sodelovanju z drugimi deli podjetja zadovoljuje potrebe svojih 

članov in vseh, ki so (znotraj ali zunaj podjetja) odvisni od delovanja tima               

(Čuk 2002). 

Uspešnost (proizvodnje): pomeni, da delamo prave stvari (Zgoznik1999). 

Viharjenje možganov: je hitra metoda pridobivanja inovativnih idej. 

Voditelj-voditeljica: je član-članica tima. 

Volčiči in volkuljice: so najmlajša starostna skupina skavtov SZSO. Stari so od 7 do 11 let 

(SZSO 2002). 

Vroči tim: je tisti tim, ki se projekta vedno loti z vnaprej jasno določenim ciljem in 

vnaprej določenim rokom za izdelavo nekega projekta. Člani skupine so projektu 

popolnoma predani. Organizacija skupine ni hierarhična, njeni člani pa spoštujejo in 

sprejemajo mnenja vseh sodelujočih (Žižek 2008). 
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Zadovoljstvo ciljne skupine: je ciljna zahteva storitve. Zadovoljstvo ne moremo meriti 

kvantitativno, temveč lahko samo kvalitativno, in sicer z vprašalnikom. Torej kriterij 

zadovoljstva merimo tako, da izračunamo odstotek vseh pozitivnih odgovorov 

vprašalnika glede na število vseh vprašanj. 

Zadovoljstvo: glej zadovoljstvo ciljne skupine. 


