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III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava kreativno razmišljanje kot konkurenčno prednost 

posamezne organizacije, pri čemer je temeljni poudarek na notranji klimi, načinu 

urejenosti medsebojnih razmerij in odprtosti organizacije za nove izzive. Ker je danes v 

poplavi vsemogočih idej težko biti svojevrsten in poseben, je zato vzpodbujanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti pri zaposlenih v organizacijah še toliko pomembnejše. 

Zato  diplomska naloga kot ključni dejavnik kreativnega razmišljanja obravnava 

zaposlene in poudarja pomen pravega izobraževanja, navaja primere dobre prakse iz 

tujine ter se s kratko študijo primera dotakne priznanega slovenskega podjetja na 

področju designa. S kratko primerjavo poskuša ugotoviti, v kolikšni meri se teoretična 

stališča izvajajo v praksi.  

Ključne besede: design, ustvarjalnost, inovativnost, kreativno razmišljanje, 

podjetništvo, reševanje problema 

SUMMARY  

This degree paper deals with design thinking as a competitively benefit of each 

organization and gives the main emphasis on organization's inside climate, orderliness 

of interactive relationships and openness to new challenges. It is very hard to be unique 

and special these days, especially in the flood of all sorts of ideas. That is why a spur of 

creativity and innovation with employees is so important. This degree paper deals with 

employees as the main factor of design thinking process and emphasize the meaning of 

the right education, gather cases of good practice from abroad and present a very 

recognized slovenian company from design domain with a little case study. With 

research tries to show, how much theory is actually used in a practice.   

Key words: design, creativeness, innovation, design thinking, entrepreneurship, problem 

solving 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Kreativno razmišljanje ali design thinking, kot se v angleščini izraz pogosteje 

uporablja, je danes ključ do uspeha vsakega podjetja ali posameznika, ki želi na 

inovativen način razviti in predstaviti svoj izdelek/storitev/idejo/rešitev.  

Človeški kapital in ustvarjalnost v današnjem času močno pridobivata na svoji 

vrednosti. Gre predvsem za dejstvo, da naša družba prehaja iz industrijske preko 

informacijske v ustvarjalno. Zapleteni tehnološki in informacijski sistemi niso več 

dovolj, za učinkovitejše rezultate in rešitve je potreben drugačen način razmišljanja. 

Konec prejšnjega tisočletja je postala inovativnost glavna konkurenčna prednost, 

podjetništvo pa predstavlja glavni element inovativnega poslovanja in uspešnega 

gospodarjenja. V naprednejših podjetjih so se razvile enote, ki temeljijo na človeški 

ustvarjalnosti in dajejo zaposlenim proste roke pri ustvarjanju morebitnih novih 

inovacij. Gre za kreativno razmišljanje, drugačen pristop k razvoju konkurenčnih in 

inovativnih izdelkov/storitev/rešitev. Kar je pri kreativnemu načinu razmišljanja 

najpomembneje, je to, da združuje znanja z več področij in jih sintetizira v skupno 

celoto. Človeško znanje, ustvarjalnost in izvirnost so ključni temelji za gospodarsko 

rast. Želja po nečem novem, boljšem, zmogljivejšem, hitrejšem, lepšem,... v ljudeh 

prebuja nov elan, da produktivnost potiskajo na višjo stopnjo, hkrati pa pripomorejo 

tudi k boljšemu življenjskemu standardu. Gospodarstvo je na trgu samostojnejše in bolj 

konkurenčno, če premore visoko stopnjo inovativnosti. To pomeni, da ima izvirne 

izdelke in storitve, ki so hkrati še zavarovane s patenti in licencami. Ker je gospodarstvo 

uspešno, pridobiva na moči in povezovanju s tujimi vlagatelji - je privlačnejše za 

vlaganje tujega kapitala in sklepanje poslov na tujih trgih. 

S pospešenim uvajanjem kreativnega razmišljanja v svoje delovanje je prva začela 

institucija Stanford Hasso Plattner Institute of Design, ki je v praksi bolj poznana pod 

imenom "Stanford D.School". V njihove razrede so bili vključeni študenti in profesorji 

iz različnih vej znanosti, povabili pa so tudi sodelavce iz gospodarstva. Tako je nastala 

zanimiva akademsko-gospodarska celota, ki je na podlagi kreativnega razmišljanja 

iskala nove konkurenčne rešitve za že obstoječe trge in trge, na katere so podjetniki šele 

vstopali. Gre za tri vidike, ki jih kreativno razmišljanje poskuša povezati v končno idejo 

- tehnološki, človeški in poslovni. Končna rešitev mora že od začetka poudarjati dodano 

vrednost nečesa novega (tehnološki vidik), biti mora uporabna (človeški vidik) ter 

prijazna do končnega uporabnika (poslovni vidik). Tako celotna miselna pot sodelujočih 

pri omenjenem razmišljanju že od začetka stremi h končni rešitvi - zadostiti vsem trem 

vidikom. 

 »Ko začnemo razumevati, kaj je inovativnost in inovacija, se zavedamo, da 

moramo biti ves čas fleksibilni in prilagodljivi, saj je sprememba edina konstanta. Treba 
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je znati prepoznavati priložnosti in na nove načine obravnavati ter reševati probleme. Ni 

vse le v »mojem izdelku« in »moji viziji«, pomembnejše so resnične potrebe in želje 

uporabnikov, ki jih je treba ves čas budno spremljati in opazovati«, o inovativnosti 

razmišlja Stepahnie Stern, študentka visoke tehnologije na Stanfordski univerzi. (Skalar 

Komljanc 2007) 

Pogoj za inovacije, ki bi poudarjale dodano vrednost nečesa, je torej vzpostavitev 

močnega tima ljudi različnih smeri, ki poizkuša raziskati presek različnih pogledov na 

problem. Neznana področja pa ne smejo biti ovira, temveč izziv po odrivanju nečesa 

novega. Zaradi različnih socialnih in psiholoških dejavnikov pa ni nujno, da je tim pri 

odkrivanju novih rešitev vedno uspešen . 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je analiza zaposlenih, ki se s pomočjo kreativnega 

razmišljanja vsakodnevno spopadajo s problemi in poskušajo do rešitev priti na 

inovativen način.  

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so: 

- definirati pojem kreativnega razmišljanja, 

- opozoriti na pomen izobraževalnih institucij pri razvoju kreativnega 

razmišljanja, 

- proučiti zaposlene, ki sodelujejo v procesu kreativnega razmišljanja. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so: 

- v obravnavanem podjetju analizirati profil zaposlenih, 

- primerjati obravnavano podjetje s teoretičnimi temelji na področju zaposlenih. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Teoretična zasnova naloge bo slonela na pregledu in študiju predvsem tuje 

literature s področja kreativnega razmišljanja. Pomagala si bom tudi z različnimi članki 

in gradivom v domačem in tujem jeziku, pri katerih bom uporabila metodo analize 

sestavljenih besedil. Z metodo sinteze in metodo kompilacije bom v enovito celoto 

povezala proučevane odlomke oziroma povzela rezultate že obstoječih stališč, spoznanj 

in opazovanj drugih avtorjev.  

Iz teoretičnega dela diplomske naloge bom izpeljala empirični del, v katerem se 

bom poslužila metode zbiranja primarnih podatkov. Pri študiji primera bom najprej 

uporabila metodo nestrukturiranega opazovanja in pripovedovalno metodo beleženja 

podatkov – svoja opažanja bom pisala prosto v stavkih. Na osnovi opažanj in lastnih 

predpostavk bom sestavila vprašalnik in z metodo kognitivnega intervjuja izprašala 

predstavnika obravnavanega podjetja. Pri tem bom uporabila tako tehniko razmišljanja 

na glas, kjer bo intervjuvanec ubesedil vsa svoja razmišljanja ob vprašanju, kot tudi 
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tehniko besednega preverjanja, kjer bom tekom intervjuja postavljala še dodatna 

vprašanja, ki se mi bodo porajala ob njegovih odgovorih. S primerjalno analizo bom 

nato primerjala teoretične navedbe in izsledke študije primera na področju zaposlenih, 

ki sodelujejo pri procesu kreativnega razmišljanja.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Izhajala bom iz predpostavke, da so ključni dejavnik kreativnega razmišljanja 

ljudje. Rezultati njihovega dela  so lahko boljši, če je skupina ljudi uigrana in sodeluje 

med seboj, oziroma slabši, če pride do nesodelovanja med različnimi posamezniki v 

skupini. 

Predvidevam, da pri obsegu strokovne literature ne bom imela težav, saj je na voljo 

veliko sodobne literature, ki obravnava kreativno razmišljanje in področja, ki jih 

kreativno razmišljanje. Večji problem je v dostopnosti strokovne literature, saj gre po 

večini za dela ameriških pisateljev in novejše izdaje. V slovenskih knjižnicah jih je zelo 

malo, zato si bom pomagala z ameriškimi spletnimi knjigarnami. Prav tako bom s 

pomočjo strokovnih in znanstvenih člankov poskušala pridobiti novejše in čim 

izvirnejše podatke, ki se navezujejo na temo moje diplomske naloge. 
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2 USTVARJALNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 

Pravzaprav bi lahko rekli, da imamo že vse, pa vendarle se na trgu kar naprej 

pojavljajo nove in uspešne zamisli ustvarjalnih ljudi, ki so izvirni v mišljenju in 

delovanju. V zadnjih desetih letih se je iz Združenih držav Amerike v Evropo razširila 

vrsta postopnih sprememb v družbo in gospodarstvo, ki so uvedle nov sistem dela in 

življenja. Florida (2006) meni, da vstopamo v ustvarjalno dobo, ker je le-ta primarna 

gonilna sila gospodarstva tako v ZDA kot tudi v razvitejših evropskih državah. Vse več 

ljudi se preživlja z ustvarjalnim delom, število ljudi v izredno ustvarjalnih poklicih, kot 

so arhitekti, inženirji, znanstveniki, umetniki, pisatelji, igralci, načrtovalci,… pa vse bolj 

narašča. Leta 1900 so zaposleni s svojim kreativnim delom predstavljali približno deset 

odstotkov delovne sile v ZDA. Do leta 1980 je ta številka narasla na skoraj dvajset 

odstotkov, danes pa ustvarjalni sektor zaposluje že več kot trideset odstotkov delovne 

sile, kar pomeni skoraj štirideset milijonov zaposlenih. 

Leta 1960 je Herbert Simon, ekonomist in Nobelov nagrajenec, ki je prav tako 

prispeval velik prispevek k področju kognitivne psihologije, računalništva in robotike, 

napovedal avtomatizacijo vsega rutinskega pisarniškega in tovarniškega dela. Novi svet 

dela naj bi bil po njegovih napovedih ustvarjen na področjih upravljanja, inovativnosti 

in designa. 

2.1 Ustvarjalnost in inovacija 

Dotaknimo se najprej pojma ustvarjanja. Ustvarjalnost različni avtorji pojmujejo 

različno, skupna točka vseh pa je, da gre za neko ustvarjanje oziroma produciranje  

novih idej. Današnji čas torej zahteva neprestano ustvarjanje in iskanje novih rešitev. Za 

podjetje, ki tekmuje na trgu in se trudi preživeti, je inoviranje ključnega pomena. Kaj 

sploh je inovacija? 

Inovacija je lahko nova ideja, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek 

ali predmet z novimi funkcijami. Vse sodobne družbe z razvitim gospodarstvom si 

prizadevajo, da imajo čim več inovacij, zato v te namene investirajo velika finančna 

sredstva. Moč držav se danes meri tudi po številu prijavljenih, še bolj pa uporabljenih 

inovacij (Wikipedija 2010). Ob tej definiciji bi dodala, da je inovacija lahko tudi 

izboljšan izdelek, storitev ali proces.  

Skalar Komljanc (2007) inovacije obravnava kot gonilno silo za razne gospodarske 

spremembe in razvoj v sodobnem gospodarstvu. Seveda pa niso kar samoumevne in ne 

rastejo na drevesu – v nastajanje idej, ki se kasneje lahko razvijejo v inovacije, je 

potrebno vložiti ogromno znanja, ustvarjalnosti, motivacije in kapitala. Zato je toliko 

pomembneje, da v podjetjih skrbijo za ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj idej, 

čeprav je v manjših podjetjih to prevečkrat oteženo zaradi pomanjkanja kapitala.  
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Različne poslovne šole ustvarjajo bolj ali manj uspešne poslovneže, ki pa so v prvi 

vrsti izvrševalci in pod prevelikim pritiskom naučenega. Poraja se problem, da 

primanjkuje kreativnih posameznikov, ki bi ustvarjali nova znanja in nove rešitve ter s 

tem pomagali pri ustvarjanju dodane vrednosti za potencialne kupce. Florida (2006) je 

mnenja, da so kreativnost in sposobnost inoviranja ter iskanja novih rešitev vedno bolj 

iskane sposobnosti na trgu dela, saj iz informacijske dobe prehajamo v ustvarjalno 

družbo. 

2.2 Pomen človekovega intelekta in idej 

Za ustvarjalno družbo so pomembni človekov intelekt in ideje. Florida prav tako 

zagovarja misel, da so danes človekovi možgani edini pravi vir razvoja, naša edina 

prednost pa so naše ideje, naše znanje in naša ustvarjalnost. Zelo moderno je govoriti o 

družbi znanja in ustvarjalni ekonomiji, ljudi, ki se ukvarjajo z umskim in ustvarjalnim 

delom, pa bi lahko imenovali ustvarjalni sloj oziroma ustvarjalni razred. Florida 

zatrjuje, da bo bogastvo narodov odvisno od tega, ali bodo znali vzgojiti, pritegniti in 

obdržati talente. Vendar pa se ustvarjalni ljudje s svojimi idejami vred lahko razvijajo 

bolj ali manj le v ustvarjalnem okolju, ki ga opredeljujejo trije temeljni pogoji oziroma 

t. i. trije T-ji: tehnologija, toleranca in talent.  

K tehnologiji spada intelektualcem prijazna infrastruktura, ki zajema tako razne 

načine povezovanja s svetom kot tudi kakovost bivanja, kulturno ponudbo, knjižnice, 

športne objekte, muzeje ipd. Ob raziskovanju tega področja naletimo na pojem bilbajski 

učinek, ki razlaga koncentracijo ustvarjalne populacije na nekem območju. Gre za 

območja, ki take ljudi pritegnejo z določenimi javnimi zgradbami. Vendar pri tem ne 

govorimo o nogometnih stadionih in avtocestah (čeprav tudi igrajo določeno vlogo), 

temveč o raznih knjižnicah, šolskih ustanovah, širokopasovnem internetu ipd. 

Drugi magnet, ki pritegne ustvarjalne ljudi, je toleranca. Gre za okolja, kjer ni 

pritiskov, kjer ljudje niso zapostavljeni zaradi barve kože, spola ipd. Florida je iskal 

zanimivo povezavo med homoseksualno populacijo in visokotehnološko industrijo, 

zaradi česar je dvignil kar veliko prahu. Z analizo različnih okolij je ugotovil, da je za 

ustvarjalno okolje potrebna raznolikost. Njegova trditev je, da večji, kot je delež 

homoseksualne populacije v celotni populaciji nekega okolja, bolj je okolje odprto za 

drugačnost in zato tudi toliko bolj odprto za nove ideje. 

Kot tretji dejavnik, ki pa je morda najpomembnejši, pa Florida navaja druge talente 

oziroma druge ustvarjalne posameznike. Na kratko bi lahko rekli, da se ustvarjalni 

ljudje in intelektualci radi družijo z ljudmi, ki so prav tako ali pa še ustvarjalnejši in 

pametnejši. 
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2.3 Koliko ustvarjalnosti želijo podjetja izkoristiti? 

Pravzaprav pa je vprašanje, ki si ga Florida (2006) zastavlja, koliko ustvarjalnosti 

podjetja dejansko želijo izkoristiti. Glede na osebni razgovor s 316 delavci iz Silicon 

Valleya so v letu 2004 naredili študijo. Devet od desetih vprašanih je izjavilo, da so 

ustvarjalni izven dela. 49 odstotkov vprašanih je bilo vključenih v razne umetniško-

ustvarjalne dejavnosti (npr. igranje glasbenih instrumentov), 38 odstotkov pa je imelo 

kak ustvarjalni hobi (npr. modelarstvo). Vendar pa je samo 40 odstotkov vprašanih ob 

naslednjem vprašanju odgovorilo, da njihovo delo zahteva veliko ustvarjalnosti, kar 20 

odstotkov pa, da njihovo delo ne zahteva prav nič ustvarjalnosti. Zanimivo je tudi 

dejstvo, da več kot tri četrtine visokokvalificiranih delavcev odgovarja, da njihovo delo 

zahteva veliko ustvarjalnosti, a le manj kot polovico vprašanih nadrejeni spodbujajo k 

temu. 

Zanimivo pa je dejstvo, ki ga rad omenja Ernest Dichter (1993) – inovacijo namreč 

priporočamo, hkrati pa se je bojimo. Če bi vprašali različne ljudi o inovacijah, bi jih 

večina zagotovo podprla, a le v teoriji. Takoj, ko bi stvari morali realizirati, bi si vsak 

izmislil tisoč in en razlog, zakaj morda inovativnost ne bi bila dober predlog: projekt 

presega finančne zmožnosti, nekaj podobnega smo poskušali že v preteklosti, v naši 

državi zaradi določenih problemov to ni izvedljivo ipd. Avtor pravi, da za takšnimi 

izgovori v resnici tičita strah pred neuspehom in lenoba. Že res, da so inovativna dejanja 

zelo tvegana in v resnici lahko tudi pogubna, vendar pa za lenobo ni opravičila. Treba bi 

bilo spremeniti način razmišljanja, kar pa mnogim predstavlja pravi napor. Samo, če so 

ljudje pogumni, da se spoprimejo z novimi in neraziskanimi stvarmi, lahko na 

nepredvidene situacije bolje in pravilno reagirajo. Prav tako je to pomembno pri 

sodobnem trženju – ljudje so bili vedno navajeni sprejemati le tisto, kar je očem vidno. 

Vendar pa si je problem treba predstavljati kot ledeno goro, ki svoj največji del skriva 

pod gladino. V današnjem času je potrebno upoštevati prav nevidne stvari, potisnjene v 

podzavest. Skrivnostno nas privlačijo, vendar nam obenem vlivajo tudi strah. 

2.4 Družbena odgovornost 

Avtorji v t. i. zelenem dokumentu Evropske komisije z naslovom Kaj je družbena 

odgovornost podjetij?1 opozarjajo na problem, da se koncepta družbene odgovornosti 

držijo po večini le velike in multinacionalne korporacije, čeprav je koncept zastavljen za 

vse velikosti in tipe organizacij, ne glede na panogo delovanja. Celo nasprotno, 

Evropska komisija poudarja mala podjetja kot najmočnejši pogon ekonomije in 

zaposlovanja v Evropi. Glavni problemi podjetij, ki kažejo na zelo spretno izogibanje 

prevzemanju kakršne koli odgovornosti, so neplačevanje dohodkov, plačilna 

                                                
1 Evropska unija. Evropska komisija 2001  



Ustvarjalna in družbeno odgovorna družba 

8 

nesposobnost, kršenje pravic zaposlenih in zavračanje odgovornosti za (najpogosteje) 

slabe poslovne rezultate.  

Če bi se poglobili v obstoječo literaturo s področja družbene odgovornosti, enotne 

definicije pojma družbene odgovornosti ne bi našli, prav tako pojma striktno ne definira 

niti zeleni dokument Evropske komisije. Temeljna značilnost, ki jo lahko razberemo iz 

vseh definicij in je opredeljena tudi v zelenem dokumentu, pa govori o družbeni 

odgovornosti kot o poskusu reševanja družbenih in socialnih problemov. Za natančnejšo 

razlago si  bom izposodila opredelitev družbene odgovornosti, kot jo v svojih razpravah 

navaja dr. Jernej Letnar Černič (2009) iz Evropskega univerzitetnega inštituta: 

»družbeno odgovornost lahko opredelimo kot predanost gospodarske družbe  

spoštovanju temeljnih človekovih pravic, zagotavljanju pravne države, preprečevanju 

korupcije, varstvu okolja, etičnemu obnašanju, ekonomskemu razvoju, izboljšanju 

kakovosti življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in celotne družbe. Pojem družbene 

odgovornosti od gospodarskih družb zahteva, da se čim dejavneje vključujejo v skrb za 

delovno in osebno zadovoljstvo zaposlenih kot tudi v skrb za delovanje ožje in širše 

družbene skupnosti.« 

Gre torej za zmes zakonsko določenega delovanja in prostovoljnega poslovnega 

obnašanja nekega podjetja v okolju. Na podjetju je, ali bo le-to izpolnjevalo zgolj 

minimalne zakonske standarde ali pa bo s pomočjo sodelovanja zaposlenih pomagalo 

pri uresničevanju širših gospodarskih in socialnih ciljev v neki okolici. Večja kot je 

naklonjenost podjetja k prej omenjenim prostovoljnim dejanjem, večjo stopnjo družbene 

odgovornosti to podjetje premore. Sestavljalci "zelenega dokumenta" so obnašanje 

podjetij glede na načelo družbene odgovornosti razdelili v tri skupine: 

1.  družbena obveza: podjetja v tej skupini se držijo predvsem načel, ki jih 

opredeljujejo razni zakoni in predpisi, vedejo se tako, kot je odrejeno. 

2.  družbena odgovornost: podjetja v tej skupini se poleg zakonov in predpisov 

držijo še priporočljivih dejanj s področja sociale in etike in se vedejo tako, kot 

je priporočljivo. 

3.  družbena odzivnost: podjetja v tej skupini delujejo preventivno, ustvarjajo 

proaktiven mehanizem in se na spremembe v okolju odzivajo, vedejo pa se 

tako, kot je od njih pričakovano. 

Vse tri skupine spadajo med družbeno odgovorna podjetja, gre le za različno 

stopnjo vpletenosti podjetja v družbeno odgovornost. Poleg tega lahko iz »zelenega 

dokumenta« razberemo, da so danes podjetja iz prvih dveh skupin nekaj povsem 

samoumevnega in so za delovanje naše družbe nujna, medtem ko se tretja skupina šele 

dobro razvija. Največ poudarka je seveda na slednji, v kateri avtorji klasifikacije vidijo 

vir konkurenčne prednosti.  
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Vse pa je odvisno od časa in družbe, v katerih se podjetje nahaja - časi se venomer 

spreminjajo in tudi družbe so si med seboj različne. Gre za splošno sprejemljivost nekih 

odnosov, načel in dejanj, ki se iz časa v čas in iz družbe v družbo spreminjajo. Prav tako 

pa se s spreminjanjem splošne sprejemljivosti lahko spreminja tudi koncept družbene 

odgovornosti. Skupni imenovalec tako časa kot družbe je, da vedno obstaja vrsta 

odnosov med ljudmi in raznimi institucijami, ki temeljijo na t. i. družbenih pogodbah. 

Kot v enem izmed svojih del ugotavljata avtorja Steiner in Steriner (2003), družbena 

odgovornost podjetij temelji prav na teh družbenih pogodbah, saj »... gre za niz splošno 

sprejemljivih odnosov, zavez in dolžnosti, ki zadevajo vpliv in moč podjetij na 

družbeno blaginjo in obče dobro. [...] Družbeno odgovorno podjetje je torej tisto, ki 

dosega želene učinke v družbi v smislu moralnih, ekonomskih, legalnih, etičnih in 

drugih družbenih pričakovanj.« (Steiner in Steiner 2003)  

Ni dovolj, da se podjetja družbene odgovornosti samo zavedajo, najtežje je seveda 

vsa ta načela izvajati v praksi in jih prenašati na zaposlene. Zavedati se morajo, da jim 

družbeno odgovorna ravnanja prinašajo pomembno konkurenčno prednost, saj vedno 

več podjetij stremi k izbiranju svojih poslovnih partnerjev na podlagi meril družbene 

odgovornosti. Poveča se učinkovitost zaposlenih in s tem tudi produktivnost, možnosti 

za tržno uspešnost so veliko večje, prav tako pa si podjetje pridobi ugled tako pri svojih 

zaposlenih kot tudi pri ostalih akterjih v širši družbi. Interese podjetja morajo usmeriti v 

dolgoročno uspešnost in trajnostni razvoj, ali povedano drugače, podjetje mora težiti k 

masimiranju dobička in ob tem ne pozabiti na vključenost vseh dejavnikov in vplivov v 

svoje načrte. Če o družbeni odgovornosti govorimo bolj konkretno, lahko navedemo 

nekaj primerov: vsi zaposleni morajo skrbeti za maksimalno možno kakovost izdelkov 

in storitev, cenovna politika mora biti poštena, oglaševanje podjetja mora biti v etičnih 

okvirih tako človekovih kot osebnostnih pravic potrošnikov, družbeno neodgovorno 

ravnanje kaznujejo, do svojih zaposlenih in poslovnih partnerjev se podjetje obnaša 

spoštljivo in pošteno, plačuje davke itd. 

Če so odnosi in razmerja med zaposlenimi in drugimi dejavniki v podjetju dobri, 

potem bodo zaposleni delali dobro in boljše, krepila se bo tudi pripadnost podjetju. V 

primeru, da podjetje ustvarja ugodno klimo in okolje za razvoj novih idej in inovacij, 

lahko vse zgoraj našteto vzpodbudi inovativno dejavnost zaposlenih, ki si bodo bolj 

prizadevali za uspešnost tako svoje kariere kot tudi uspešnost podjetja. 

2.5 Kako inovativno podjetništvo vpliva na gospodarstvo? 

Kakorkoli že, podjetja se danes zavedajo pomena inovativnosti in nič ne preseneča, 

da je konec prejšnjega tisočletja postala glavna konkurenčna prednost na trgu. Skalar 

Komljanc (2007) meni, da podjetništvo predstavlja glavni element inovativnega 

poslovanja, s tem pa tudi uspešnega gospodarjenja. Da se lahko ustvarijo presežki 

prihodkov nad odhodki in da se lahko uresničijo zastavljeni cilji nekega podjetja, mora 
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podjetništvo v poslovnem sistemu ustvarjati pravo infrastrukturo in pogoje za inovacije. 

Temeljna pogoja za preživetje in uspeh podjetja sta ustvarjalnost in inovativnost. 

Glede na to, da boljši in uporabnejši izdelki na trgu pritegnejo veliko kupcev, je 

inovativnost vsekakor lepa prednost določenega gospodarstva. Taki izdelki razširjajo trg 

in imajo ključno prednost, da so na tam prvi in do prihoda podobnih izdelkov tudi edini. 

Za dvig ugleda podjetja oziroma blagovne znamke so zaslužne tudi inovacije nižjega 

razreda. Te se kažejo predvsem v izboljšavah že obstoječih in tradicionalnih izdelkov, ki 

prinašajo različne prihranke – od manjše porabe materialov, zmanjšanja časa 

določenega delovnega procesa in hitrejše proizvodnje do smotrnejše izrabe prostora in 

strojev. 

Skalar Komljanc (2007) opozarja, da inovacija poleg višje prodajne cene prinaša 

tudi večjo bruto dodano vrednost na zaposlenega (BDV). Če je gospodarstvo 

inovativno, ustvarja višjo BDV, hkrati pa tudi višji delež bruto domačega proizvoda 

(BDP) in prispevek višjih davkov državi. Govorimo o višjem davku na dodano vrednost 

(DDV), večji amortizaciji, kot znaša delež BDV in višjih drugih dajatvah. Če se BDV 

veča, se viša tudi donosnost, kar pomeni, da ima podjetje možnost ustvarjanja novih 

delovnih mest z večjim vlaganjem v nove obrate. Da pa je gospodarstvo lahko 

inovativno, mora izvajati različne ukrepe za povečevanje konkurenčnosti. 

Najpomembnejši viri pri doseganju tega cilja so človeški kadri, zagonski kapital in 

promocijska sredstva na trgu. 

Kar se Stanovniku (2001) zdi pomembno pri inovativnih podjetjih, je to, da ne 

kupujejo, temveč prodajajo licence, know-how in storitve svojih zaposlenih v fazi 

zaganjanja proizvodnje pri kupcu. Več storitev, kot podjetja prodajo, uspešnejša so in 

zato nagnjena k povečevanju svojega vpliva in aktivnosti na trgu. 
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3 KREATIVNO RAZMIŠLJANJE 

3.1 Design 

Ob omejeni razpoložljivi literaturi še vedno ni določena prava definicija designa in 

aktivnosti, ki jih le-ta zajema. To niti ni presenetljivo, saj se raziskovalno področje 

designa šele ustvarja. Ne glede na mlado raziskovalno področje pa vse večje število 

člankov, objavljenih v akademskih revijah in na konferencah, spodbuja in pripomore k 

razvoju designa.  

Beseda design nas v vsakdanjem življenju spremlja predvsem v smislu oblike ali 

sloga nečesa, največkrat pa je uporabljena v modi, umetnosti in arhitekturi. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika design opredeljuje kot »dajanje oblike predmetu z 

upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom«. 

(Tomšič idr. 2009)  

Etimološko gledano ima design korenine v italijanščini, beseda »disegno« v 

italijanskem jeziku namreč pomeni »skica«. Lahko bi rekli, da gre za skico, osnutek, 

oziroma načrt, po katerem kasneje nastanejo dejanske stvaritve. 

Še zdaleč pa design ni isto kot umetnost. Tako design kot umetnost se sicer 

ukvarjata z obliko, bistvena razlika pa je, da je pri designu pomembna tudi uporabnost. 

Poleg izjemne oblike mora design popestriti tudi uporabniško izkušnjo. Tako se mora 

design ozirati tako na način razmišljanja kot tudi na razumevanje potencialnih 

uporabnikov. Človek je dovzetnejši za lepoto in estetske stvari kot pa samo za 

uporabnost izdelka, zato je ustrezna mešanica obojega zagotovo dobra pot k prodajni 

uspešnici. 

3.2 Industrijsko oblikovanje 

V današnjem času se vse več asociacij na design nanaša na industrijsko 

oblikovanje. V preteklih letih so ljudje design v industriji velikokrat zamenjevali z 

inženiringom, kar seveda še zdaleč ni isto, zdaj pa se design končno uveljavlja kot 

posebno področje. Moč designa je veliko globlja kot moč estetike. Če natančno 

načrtujemo prodajne strategije, racionalizacijo ali proizvodne dejavnosti ali če 

obdelujemo nov sistem za inoviranje, se ukvarjamo z oblikovanjem oziroma designom.  

Herbert Simon se v svojem delu The Sciences of the Artificial (1996, 55) nanaša na 

»design« kot na »preoblikovanje iz obstoječih razmer v bolj zaželene«. Na področju 

trženja, v skladu s trditvami Kotlerja in Ratha (1984), je design (upravljanje) proces 

iskanja optimizacije in zadovoljstva potrošnikov ter donosnost podjetja. Vse to lahko 

podjetje doseže z ustvarjalno uporabo glavnih elementov designa (učinkovitost, 

kakovost, trajnost, videz in stroški) v zvezi z izdelki, okoljem, informacijami in 

poslovnimi identitetami. 
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Industrial Design Society of America industrijsko oblikovanje (v nadaljevanju ID – 

industrijski design) pojmuje kot strokovno podporo ustvarjanju in razvoju konceptov in 

specifikacij, ki optimizira funkcijo, vrednost in videz izdelkov ter sistemov za vzajemno 

korist tako uporabnika kot proizvajalca. ID te koncepte in specifikacije razvije z 

zbiranjem, analizo in sintezo podatkov, ne sme pa pozabiti na posebne zahteve strank ali 

proizvajalcev. Industrijski oblikovalci so usposobljeni za pripravo jasnih in jedrnatih 

priporočil s pomočjo risb, modelov in opisov.  

Industrijski oblikovalec pogosto pomaga pri rešitvi določenega problema v 

sodelovanju z drugimi člani razvojne skupine. Tipična razvojna skupina vključuje 

upravitelja (management), tržnika, inženirja in strokovnjaka s področja proizvodnje. 

Industrijski oblikovalec nato ustvari koncepte – rešitve, ki vključujejo vse pomembne 

kriterije designa, ki jih je želela razvojna skupina doseči.  

Edinstveni in enkratni prispevek industrijskega oblikovalca poudarja tiste vidike 

proizvoda ali sistema, ki so najbolj neposredno povezani s človekovimi značilnostmi, 

potrebami in interesi. Tak prispevek zahteva posebno razumevanje vidnih, otipljivih, 

varnih in primernih meril, pri čemer pa je uporabnik vedno na prvem mestu. Pri 

industrijskem oblikovanju so bistvenega pomena izobraževanje in izkušnje pri 

predvidevanju psiholoških, fizioloških in socioloških dejavnikov. Vsi ti dejavniki 

vplivajo na uporabnika in le-ta jih zaznava kot potrebo, ki pa jo morajo podjetja na 

najboljši način zadovoljiti. 

Korak naprej pri uporabi designa za doseganje določenih rešitev je design kot način 

razmišljanja. Design se ukvarja z obliko in uporabnostjo, design thinking pa z 

reševanjem ali odpravo zapletenega problema. 

3.3 Definicija in razprave 

Tako kot pri definiciji besede design tudi pri besedni zvezi kreativno razmišljanje ni 

točne opredelitve, s katero bi se vsi strinjali. Diego Rodriguez (2007) označuje z besedo 

kreativno razmišljanje vse tisto, kar loči oblikovalce med seboj. Gre za analitično 

razmišljanje, ki ga vsak oblikovalec dopolnjuje s svojim edinstvenim načinom – lastnim 

razmišljanjem. Kreativno razmišljanje je skupek rezultatov, ki vključuje čim več 

različnih pogledov na določen problem, poudarja eksperimentiranje in omogoča 

intuitivno razmišljanje in optimizem. Za Davida Burneya (2007) kreativno razmišljanje 

opredeljuje način razmišljanja, pri čemer le-ta proizvaja inovacije. 

Profesor Bernie Roth, eden izmed ustanovnih članov D.School-a, je maja 2006 

gostoval na predavanju na Institutu Jožef Stefan in predstavil kreativni pristop. Po 

njegovem je design sintetični proces, ki ni redukcijski in linearen kot večina drugih 

znanosti. Temelji predvsem na prepričanju, da si na boljšem, če upoštevaš več možnosti. 

Prav tako na problem ne najdemo samo enega pravilnega odgovora, temveč več 
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različnih. In če v znanosti velja, da osebni pogled na problematiko ne obstaja, je pri 

designu prav nasprotno.  

Izraz design nam daje občutek neke modernosti, ne bi pa mogli reči, da je način 

razmišljanja nov pojav. Ravno nasprotno. Nekateri znanstveniki trdijo, da so že jame 

slikarjev v Lascauxu pred 25 000 leti oblikovali misleci, ki so razmišljali v smeri 

kreativnega razmišljanja – bili so prvi, ki so začeli zbirati podatke o svetu okrog sebe in 

jih izražali s pomočjo ustvarjanja vizualnih zgodb. Svoje zgodbe so dokumentirali na 

način, da so se iz njih lahko učile še naslednje generacije, vizualno predstavo dogodkov 

pa naj bi uporabljali tudi za ustvarjanje novih in inovativnih načinov za reševanje svojih 

problemov. Seveda njihovi problemi še zdaleč niso bili takšni, kot jih imamo danes, 

dejstvo pa je, da je vse več zagovornikov, ki trdijo, da z uporabo kreativnega 

razmišljanja lahko rešimo prav vsak problem.  

Kot pripoveduje Tim Borwn (2008), predsednik in izvršni direktor ameriškega 

podjetja IDEO, je tudi Thomas Edison v svojem razmišljanju kazal začetke modernega 

gibanja, ki mu danes pravimo kreativno razmišljanje. Vsi imajo žarnico za njegov 

največji izum, a treba je vedeti, da za svetenje žarnica potrebuje zapleten električni 

sistem z raznimi generatorji in pretvorniki – kar je prav tako izumil Edison. Imel je 

vizijo, videnje, kako bi ljudje lahko uporabljali njegove izume, in ozirajoč na to jih je 

tudi izdeloval. Potrebe uporabnikov je vedno postavljal na prvo mesto, njegovi izumi in 

inovacije pa so bili podprti z razumevanjem okoliščin in opazovanjem sveta in ljudi 

okrog sebe. Kaj uporabniki njegovih izumov hočejo in kaj potrebujejo ter ali so 

uporabniki zadovoljni z videzom, izdelavo in uporabo njegovih izumov, so bila ena 

izmed ključnih vprašanj pri njegovem delu. 

3.4 Bistvo kreativnega razmišljanja  

Kot sem že omenila, lahko kreativno razmišljanje uporabimo pri reševanju katerega 

koli človeškega problema. Obstajajo tri poglavitna vprašanja, ki bi si jih morali zastaviti 

med samim postopkom reševanja problema. Prvič, ali je potencialna rešitev izvedljiva s 

tehničnega vidika (technical feasibility)? Drugič, ali je potencialna rešitev za nekoga 

uporabna oziroma zaželena (usability, desirability)? In tretjič, ali se potencialna rešitev 

ekonomsko izplača (economic viability)? Gre torej za tri vidike: tehnološki, človeški in 

poslovni. Naša potencialna rešitev mora biti zadovoljiva v vseh treh vidikih, da ima 

možnosti za uspeh. Slika 3.1 nazorno prikazuje kreativni pristop kot območje, kjer se 

vsi trije vidiki stikajo. Iz tega sledi, da vsak član delovne skupine s svojim znanjem 

oziroma s svojega zornega kota prispeva k rešitvi določenega problema. Za učinkovito 

reševanje problema je torej nujna interdisciplinarnost delovne skupine. 
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Slika 3.1 Kreativni pristop 

 
 

Vir: Vahčič 2008. 

Kreativno razmišljanje je v preteklih letih dobil mnogo širši pomen, zaradi česar je 

uporaben za reševanje kateregakoli problema. Lahko bi rekli, da je postal univerzalni 

pristop razvoja novih stvari, bodisi izdelkov, storitev, procesov, izkušenj ipd. Vedno 

pomembnejše je, da je z njim seznanjeno čim več ljudi, saj si z njim pomagajo mnoga 

svetovno znana podjetja. Nekatera se ga poslužujejo kot dodatek k raziskovalno-

razvojnim oddelkom, obstajajo pa tudi ekstremi, kjer kreativno razmišljanje celo 

nadomešča raziskovalno-razvojne oddelke. 

Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, ki je veliko bolj znan pod imenom 

Stanford D.School, je ena izmed izobraževalnih institucij, ki je bržkone vodilna pri 

popularizaciji kreativnega razmišljanja. Veliko naprednejših univerz in šolskih centrov 

se bolj ali manj uspešno poslužuje pristopov in idej D.School, dejstvo pa je, da je za 

večjo preobrazbo treba učni proces in ostale navade postaviti na glavo. Več o principih 

in delovanju D.School sledi v enem izmed naslednjih podpoglavij.  

Vahčič (2008) zagovarja tezo, da so univerze okolje, v katerem smo navajeni na t. i. 

učbeniške probleme. Učbeniški problem je problem, pri katerem je pravilen samo en 

odgovor, kar je seveda nasprotje kreativnega razmišljanja, pri katerem je vedno možnih 

več rešitev. Pri kreativnemu razmišljanju je proces reševanja problema pogosto 

pomembnejši od vsebine, pri tradicionalnem izobraževanju pa so ljudje tako zelo 

skoncentrirani na samo vsebino, da največkrat niti ne razumejo procesa. 
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Da bi univerze in drugi izobraževalni centri vzgajali ustvarjalne ljudi, bi moral biti 

njihov učni program prilagojen za vzgajanje t. i. ljudi T-oblike (T-shape people). To so 

ljudje, ki so poleg horizontalnega razmišljanja (kreativno razmišljanje) sposobni 

razmišljati tudi navpično, globlje (analitično razmišljanje). To ponazarja slika 3.2, 

bistvo pa je, da znajo ljudje T-oblike združiti kar največjo zbirko znanj in podatkov. 

Medtem, ko je bila včasih težnja po učenjakih z zaokroženo izobrazbo, danes vse bolj v 

ospredje prihajajo ljudje T-oblike. 

Slika 3.2 T-oblika 

 

Vir: Skalar Komljanc 2007. 

 

V vsakdanjem življenju pogosto delujemo v pogojih, ki nam niso povsem znani, in 

veliko je pomembnih dejavnikov, za katere sploh ne vemo. Vsak problem je sestavljen 

iz več delov, ki so med seboj povezani. Človek se ne more opredeliti samo in le po 

svojem poklicu, dopolnjujejo ga še druga znanja in veščine, ki niso del njegovega 

poklicnega področja. Zato bi težko trdili, da je človekovo razmišljanje zgolj analitično, 

saj se navadno izražamo na podlagi izkušenj. Ker ima vsak človek drugačen nabor 

izkušenj, se torej vsak človek izraža drugače. Pri kreativnemu razmišljanju gre torej za 

nekaj, kar temelji na dosedanjih izkušnjah, kar je integrirano, kar zahteva empatijo do 

predmeta proučevanja in kar nam daje zmožnost vpogleda vanj. Če pomislimo drugače, 



Kreativno razmišljanje  

16 

vse to sestavlja naše življenje, le-to pa niti približno ni problem, ki bi imel eno samo 

rešitev.  

Vahčič (2008) v svojem delu piše, da je še pred desetimi leti prevladovalo mnenje, 

da med tehniko in ljudmi ne obstaja nobena povezava. Stvari pa so se na področju 

kreativnega razmišljanja začele popolnoma spreminjati in največja razlika so prav 

gotovo ljudje. Kar je danes pomembno, je uporabnikova izkušnja, zato oblikovalci in 

inženirji ne dajejo velikega pomena na obliki izdelka, temveč na izkušnjo uporabe. Če 

lahko ljudje sprejmejo tak miselni preobrat, se jim v mislih odprejo vsa vrata pri 

razmišljanju, kaj z izdelkom pravzaprav poizkušajo doseči. Zagotovo je tu poglavitnega 

pomena delo v skupinah, čeprav med mnogimi velja, da gre za goljufanje in prisvajanje 

idej drugih, ker so bili ljudje v preteklosti v izobraževalnih procesih prevečkrat prisiljeni 

delati individualno. Vendar pa danes prihajamo v novo ravnotežje, kjer design 

predstavlja stično točko med tehnologijo, ekonomijo in človeškimi vrednotami. Za 

pravo rešitev torej potrebujemo znanja z vseh treh področij. 

Pri vsem tem ključno vlogo igra opazovanje. Podjetje, ki bi na primer želelo ljudem 

nuditi nekaj, kar potrebujejo, mora odkriti t. i. latentne potrebe. Ljudje namreč 

mnogokrat ne vemo, kaj potrebujemo oziroma želimo. Sploh če tisto, kar potrebujemo, 

še ne obstaja. Pri raznih tržnih raziskavah in poskusnih skupinah se podjetja gibljejo v 

krogu znanega in že videnega. Pri ugotavljanju latentnih potreb pa gre za veliko boljši 

in natančnejši vpogled v potrebe in obnašanje ljudi. Opazovati je treba ljudi in njihovo 

vedenje, da bi lahko ugotovili, kaj potrebujejo. Samo podjetje IDEO je razvilo več kot 

petdeset različnih načinov, s katerimi lahko proučujemo vedenje ljudi. 

3.5 Analitično razmišljanje in kreativno razmišljanje 

V današnjem času sta oblikovanje in dodajanje vrednosti zelo pomembna, De Bono 

(2003) pa meni, da samo kritično razmišljanje pri reševanju problemov in pridobivanju 

idej ni dovolj. Za doseganje ciljev se ljudje prepogosto zatekamo zgolj k analitičnemu 

razmišljanju, pa naj si bo to tako na delu kot tudi v prostem času. Vendar pa brez 

kreativnega razmišljanja v današnjem svetu ne pridemo prav daleč, četudi se le redki 

zavedajo pomembnosti, večina pa si težko predstavlja, da kaj takega sploh lahko 

obstaja.  

Roger Martin (2009) kreativno razmišljanje vidi kot vir za prihajajoče konkurenčne 

prednosti. Ločuje dve temeljni vrsti mišljenja, ki soobstajata in se v sodobnih poslovnih 

organizacijah pogosto tudi znajdeta v nasprotujočih si odnosih: analitično razmišljanje 

in kreativno razmišljanje. Temeljne razlike prikazuje tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 Razlike med analitičnim in kreativnim razmišljanjem  

 Analitično razmišljanje Kreativno razmišljanje 

Znanje Intelektualno, teoretično Predvsem praktično 

Reševanje problema Znotraj mej znanosti Brez smernic, kaotično, se 

ne omejuje na že znano 

Značilnost Racionalnost Kreativnost 

Komuniciranje Verbalno, v interakciji z 

ljudmi 

Vizualno, v interakciji z 

ljudmi in dejanskimi 

stvarmi 

Vir: Rylander 2009. 

Podobno tudi Cagan in Vogel (2001) razlikujeta razmišljanje inženirja od 

razmišljanja oblikovalca. Njune raziskave kažejo, da se oblikovalci pri procesu 

oblikovanja posvečajo predvsem obliki in estetiki, inženirji pa stroškom in zapletenosti. 

Cagan in Vogel te razlike v dojemanju in razmišljanju imenujeta zaznavne vrzeli. 

Zaznavne vrzeli so razlike v perspektivi, ki jih imajo različni člani delovne skupine. Ta 

izhaja iz usmerjenosti ljudi v svoje področje in preprečuje celotnim delovnim skupinam, 

da bi razvile rešitev, ki bi ponujala skupek interesov vseh članov in bi temeljila na 

procesu reševanja konfliktov. Zagovornika s svojo raziskavo navajata več vzrokov za 

nastajanje zaznavne vrzeli. Najpomembnejšega je mogoče pripisati razlikam v 

izobraževanju. Inženirji so usposobljeni za to, da vedo, kaj je prav. Uporaba fizike in 

matematike jim pomaga pri izdelovanju modela, razumevanju in sčasoma tudi nadzoru 

nad okoljem. Ugotavljajo, kaj je mogoče storiti in česa ne, vse pa z znanjem, ki temelji 

na njihovem razumevanju, kako svet deluje. Osredotočajo se na učinkovitost, kakovost 

in proizvodnjo. Na drugi strani pa so oblikovalci predvsem vizualni misleci, ki so 

usposobljeni za raziskovanje in razmišljanje o tem, kaj bi bilo treba in kaj ne, kaj že 

obstaja. Omejeni so le s svojo domišljijo in človeškimi vplivi okrog sebe. Sicer 

proizvodnjo in proizvodni proces dobro poznajo, vendar v mislih brez težav premikajo 

obstoječe omejitve proizvodnje, če bi jim to omogočilo boljše izražanje njihovih 

stvaritev. Kakovost merijo z estetiko, igrivostjo, presenetljivostjo in sporočanjem 

čustev. 

Kreativno razmišljanje je lahko razmišljanje v boljšo prihodnost. Za razliko od 

kritičnega razmišljanja, ki je proces analize s povezavo dekonstrukcije idej, je kreativno 

razmišljanje ustvarjalni proces, ki temelji na gradnji idej. Ne omogoča obsojanj, saj 

odpravlja strah pred neuspehom in spodbuja največji prispevek in sodelovanje. 

Nevsakdanje ideje in ideje, ki se na prvi pogled zdijo nesmiselne, so pri kreativnemu 

razmišljanju dobrodošle, saj se le z njimi pogosto utira pot k najbolj kreativnim 
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rešitvam. Vsak posameznik je oblikovalec in kreativno razmišljanje je proces uporabe 

metodologij designa v vsakdanjih življenjskih situacijah.  

3.6 Kako spodbuditi ustvarjalno okolje? 

Posebna narava kreativnega razmišljanja je lahko pomemben dejavnik pri 

konkurenčnosti med organizacijami, prav tako pa tudi pri postopkih, izdelkih in 

storitvah, čeprav ni točnega odgovora, kako delovati, da bi podjetje z uporabo 

kreativnega razmišljanja ustvarjalo edinstveno konkurenčno prednost. Skrivnost se 

skriva v zaposlenih in njihovih idejah. Da podjetje lahko izkoristi potencial svojih 

zaposlenih, pa mora biti odprto in imeti ustvarjalnost vključeno v svojo kulturo. Seveda 

mora tako sintezo kulture in ljudi negovati in ji dajati prednost. 

Vprašanje je, kako bi podjetja spodbudila ljudi, da bi bili ustvarjalnejši. Kako bi jim 

zagotovila ustrezno okolje in jim predstavila procese, da bi spremenili svoje miselne 

vzorce oziroma napravili t. i. miselni preskok. Stanovnik (2001), ki se je ukvarjal z 

raziskovanjem inovativnosti, meni, da je treba za spodbujanje inovativnega okolja storiti 

sledeče:  

- spodbujati nastajanje raziskovalno-razvojnih oddelkov v industriji 

- ustanoviti več tehnoloških oddelkov 

- povečati izdatke za tržne raziskave 

- zaščititi industrijsko in intelektualno lastnino 

- nameniti več sredstev promociji inovacijskega izdelka 

- posvetiti več pozornosti managementu inovacije 

- ustanoviti več novih podjetij na osnovi inovacije 

- ustvariti ugodnejše pogoje za vstop tveganega kapitala na trg 

- spodbujati nastanek tehnoloških podjetniških centrov. 

Največ predlaganih pogojev za spodbujanje inovativnega okolja vsebuje koncept 

D.School. 

3.7 Stanford D.School 

Kot sem že omenila, so podjetja zaznala pomanjkanje določenih znanj in večin pri 

svojih zaposlenih. Za ohranitev konkurenčnega položaja morajo biti podjetja vedno bolj 

kreativna, le-to pa težko dosežejo, če tega ne premorejo njihovi zaposleni. Ker poslovne 

šole sčasoma niso več izobraževale takega profila ljudi, kakršnega so podjetja 

potrebovala, je bil njihov glavni cilj, da zadovoljijo potrebe podjetij. Vendar, kako? 

Najbolj inovativne, fleksibilne in v prihodnost usmerjene poslovne šole so se začele 

povezovati z raznimi oblikovnimi in znanstvenimi institucijami, da bi se prilagodile 

spremembam na področju podjetništva. To so t. i. design schools, kjer so uspešno 

združili kreativno razmišljanje s poslovnim študijem. Gre za princip, kjer se združijo 
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strokovnjaki z različnih področij (inženirji, tržniki, upravitelji, oblikovalci,…) in 

študentje, da bi skupaj razvili prototip novega izdelka. Pri skupinskem delu je 

integriranih več različnih področij, zato končna rešitev zadovoljuje več različnih 

vidikov. 

Na eni od ameriških univerz, natančneje v Stanfordu, so pred dobrimi petimi leti 

ustanovili Hasso Plattner Institut of Design at Stanford, ki je širši javnosti bolj poznana 

pod imenom D.School. Kmalu se je pokazalo, da je nov način izobraževanja izjemo 

uspešen in koristen. Zelo zanimiva je zgodba o ustanovitvi D.School. George Kembel, 

ki je danes izvršni direktor te ustanove, je v lokalu Peet napravil mali manifest na 

papirnatem robčku (slika 3.3). Skupaj z Davidom Kelleyem, ki je kasneje kariero sicer 

nadaljeval v svojem izjemno uspešnem podjetju s področja designa IDEO, sta bila 

glavna ustanovitelja. Finančno je projekt podprl lastnik podjetja SAP Hasso Plattner, 

zato se šola tudi imenuje po njem. 

Slika 3.3 Manifest Georgea Kembela 

 

Vir: Wood 2007. 

 

Napačno bi sklepali, če bi menili, da se tu udeleženci učijo klasičnega oblikovanja, 

saj pri predmetih D.School udeleženci razvijajo inovatorske sposobnosti. D.School si 

prizadeva, da bi sodelujoči pridobili občutek za razmišljanje in inoviranje. Sama 

izobrazba v tradicionalnem pomenu besede na Stanfordu ne igra velike vloge. Pri tem si 
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pomagajo izključno z kreativnim razmišljanjem, njihove končne rešitve pa so lahko 

izdelki, storitve, procesi ipd. Sam proces se odvija v obliki trikotnika tehnologija – 

posel – človeški dejavnik, o katerem sem več povedala že v prejšnjih poglavjih. 

Da je ta šola nekaj posebnega, sporoča že s postavitvijo predmetov v učilnicah. Na 

velikih površinah so postavljeni številni panoji, kjer se posamezne skupine pogovarjajo 

o najboljših rešitvah. Vsepovsod mrgoli živobarvnih lističev, plakatov z zapiski in 

formulami ter miselnih vzorcev. V času nastajanja te diplomske naloge je bila 

kapaciteta, ki jo je D.School zajemal, približno 350 študentov. Ti študentje so navadno 

razporejeni v deset do dvanajst razredov, v vsakem razredu pa so razporejeni še v tri do 

štiri dodatne manjše skupine. V vsakem razredu je več profesorjev in drugih zunanjih 

sodelavcev, ustvarjanje v razredu pa lahko traja od deset pa vse do dvajset tednov. 

Slika 3.4 Spletna stran Hasso Plattner Institut of Design 

 

Vir: Stanford 2009. 

 

Študenti so v Stanfordu na prvem mestu, saj je bil D.School ustvarjen za njih in oni 

so tisti, ki bodo znanje uporabljali v prihodnosti. Dejansko D.School študentom ponuja 

največ za življenje, cilj je ustvariti močne razgledane ljudi, ki znajo poslušati, spraševati 

in razmišljati z lastno glavo. Pomembno je, da se znajo vživeti v druge osebe z 

drugačnim ozadjem od njih samih, da znanje delijo in da odpravijo morebitno 

egoistično obnašanje. Tako torej vsi, ki zapustijo šolanje po vzoru D.School, odhajajo v 

svet z boljšimi možnostmi za doseganje raznih ciljev, ki pa niso nujno poslovne narave. 

Seveda je prva stvar sposobnost dela v skupini, biti idejni vodja, biti ustvarjalen in biti 

inovativen, vendar študenti na D.School pridobijo predvsem mnogo izkušenj, ki jim 

bodo prišle prav v vsakdanjem življenju. 
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4 LJUDJE KOT KLJUČNI DEJAVNIK KREATIVNEGA 

RAZMIŠLJANJA 

4.1 Skupine različnih strokovnjakov 

D.School vsebuje napredno idejo o tem, kako bi v delovno skupino združili  

posameznike s čimbolj različno usmerjenih fakultet, gospodarstva, neprofitnih 

organizacij, državnih organov in drugih področij. Ne gre za naključne posameznike, saj 

je cilj sestaviti skupino, v kateri se posamezniki zavedajo pomena ustvarjalnosti in  

kreativnega razmišljanja ter so se pripravljeni pridružiti multidisciplinarnemu učenju, 

oblikovati prototipe in raziskovati neznana področja. V teh skupinah udeleženci 

sodelujejo zelo dejavno in odprto, s procesom oblikovanja inovacij pa gradijo kulturo 

inovativnosti. Pri tem gre predvsem za to, da bi izkoreninili tradicionalno pojmovanje 

vodenja v smislu, da je vodja projekta nekdo, ki ima višjo izobrazbo od drugih, višji 

položaj ali diplomo poslovne šole. Vodja projekta je nekdo, ki o danem problemu 

največ ve oziroma prihaja s področja, kjer je problem nastal. To ne pomeni, da ostali, ki 

niso blizu obravnavanega področja, ne razmišljajo in ne sodelujejo. Nasprotno, neznanje 

z drugih področij jim predstavlja nov izziv za razmišljanje in odkrivanje svojih zamisli 

pri problemu. 

Sodelovalnost med posamezniki v skupini je ključnega pomena. Je eden izmed 

pogojev, da se lahko ustvari močna multidisciplinarna in heterogena skupina, kar pa je 

pogoj, da se iz dobrih idej porajajo inovacije. Vendar pa multidisciplinarno sodelovanje 

ni vedno uspešno, saj skupino sestavljajo ljudje, le-ti pa se zaradi svojih značajev in 

vedenja ne morejo vedno razumeti med seboj. Nekateri niso sodelovalni, ne znajo ali 

nočejo delovati v skupinah, imajo drugačne interese od skupine, so egoistični ali pa 

samo škodoželjni. Vse to zavira skupinsko ustvarjalnost, kar privede do slabih 

rezultatov in posledično neuspeha. Uspešnejše so skupine, ki so sestavljene iz 

posameznikov, ki so zmožni dela v skupini in uporabe multidisciplinarnega pristopa k 

reševanju problema. Ni nekega recepta, v katerem bi pisalo, kakšne profile ljudi bi 

morali združiti v skupino, da bi med seboj trdno sodelovali in si zaupali. Se pa v skupini 

takoj čuti ustvarjalno in spodbudno ozračje, če so člani skupine pravi za delo. 

Vsak posameznik gleda na obravnavan problem s svojega zornega kota glede na 

svoje znanje in izkušnje. Ko se nekdo zaplete v okvir lastnega razmišljanja, mu drugi s 

svojimi zamislimi priskočijo na pomoč. Tako se porodijo nove, drugačne, drzne ideje. 

Pomembno je, da skupina zbere čim več idej in se nato osredotoči na najboljše. Eden 

izmed najpomembnejših pogojev, ki ga v D.School-u zagotavljajo, je svoboda. Skupina 

je pri reševanju problemov prepuščena sama sebi, ne omejujejo jih nikakršne smernice, 

ki bi jim narekovale pot. Vse to z namenom doseganja cilja, ki poleg največkrat odličnih 

rezultatov zagotavlja tudi uživanje ob delu.  
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Kot v enem izmed mnogih intervjujev pravi Kelley, naj bi kreativno razmišljanje 

delovalo kot lepilo, ključ do uspeha takih delovnih skupin pa je v multidisciplinarnosti 

posameznikov, ki si med seboj izmenjujejo različne poglede na obravnavani problem.  

4.2 Ključni elementi reševanja problema 

Mit t. i. ustvarjalnega genija se je potuhnil. Velike ideje so včasih v celoti nastajale 

iz genialnih umov, z domišljijo, ki je daleč presegala zmožnosti navadnih smrtnikov. 

Danes vedno bolj spoznavamo, da za inovacijo ni več dovolj le preboj brilijantne ideje – 

je rezultat trdega dela, ki ga dosežejo ustvarjalni ljudje z nenehnim poskušanjem 

izdelave prototipov, testiranja in izboljševanja. Proces kreativnega razmišljanja Tim 

Brown (2008) raje kot z zaporedjem določenih korakov opisuje kot sistem prostorčkov. 

Prostorčki so med seboj ločeni z različnimi vrstami dejavnosti, ki jih hkrati tudi 

povezujejo in skupaj tvorijo kontinuum inovacij (glej sliko 4.1). Kreativno razmišljanje 

se zato morda tistim, ki se s tem prvič ukvarjajo, zdi kaotično. A v času procesa 

kreiranja novih idej udeleženci začnejo razumevati, da ima vsaka povezava med 

prostorčki svoj namen in omogoča smisel. 

Slika 4.1 Sistem prostorčkov 

 
 

Vir: Lockwood 2009. 
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Tim Brown je tudi izluščil tri ključne elemente, s katerimi se skupine v D.School 

lotevajo pristopa k rešitvi problema. To so iskanje idej, prototipiranje in lansiranje 

rešitve na trg. D.School poudarja dejstvo, da je design pot do inoviranja. To pomeni, da 

končna rešitev skupin temelji na preseku med tehničnim, ekonomskim in človeškim 

vidikom rešitve problema.  

Preden skupina oblikuje rešitev, mora iti skozi prvi korak – opazovanje 

potrošnikov. Skupina se v prvi fazi osredotoči na potrošnike, ne pa na velikost trga in 

strategijo trženja, kakor bi se problema lotili v večini podjetij. Potrošnike morajo dobro 

opazovati, preučiti in jih globlje razumeti. Pomembno je vedeti, kako ljudje razmišljajo, 

kaj vidijo in kaj občutijo. Da bi skupina razumela potrošnike, se mora vanje vživeti, za 

to pa je potrebna empatija. Ko jim to enkrat uspe, jim potrošniki lahko postanejo vir 

inspiracije in ustvarjanja, s tem pa so jim vrata do novih inovativnih idej odprta na 

stežaj. Odkriti je treba njihove potrebe in želje. 

Zelo pomembno je, da zna skupina izluščiti najboljšo idejo in jo nato prototipira. 

Gre torej za razvoj prototipa, s katerim poskušajo vizualno izdelati svojo rešitev in 

pokazati, kakšen je lahko učinek. Če pomislimo na kreativno razmišljanje, pri njem ne 

gre izključno za predstavitev prototipa, s čimer bi lahko pridobili morebitna sredstva za 

razvoj. Bistvo prototipa je, da se na modelu učimo, idejo dodelujemo in razvijamo. V 

angleščini to fazo imenujejo tudi »build to think«, ustvari, da naprej razmišljaš. 

Ključnega pomena so povratne informacije, ki jih skupine dobijo ob predstavitvi, da se 

nato lahko lotijo izboljšav. Ker je prototipe treba narediti večkrat in ker niso vsi uspešni, 

mora biti prototipiranje hitro in učinkovito. Gre za to, da se čim hitreje in čim ceneje 

razvijejo v končne izdelke. Pri tem se lahko uporablja simulacije s pomočjo 

računalnikov, lego kock, poceni materialov ipd. 

Ključno je, da se število idej skrči na tiste, ki se zdijo najbolj realne. Izbrati je treba 

najboljše, pri tem pa se morajo člani delovne skupine osredotočiti na rezultat procesa – 

doseči morajo najboljšo možno rešitev za končnega uporabnika. Ideje nato predstavijo 

vsem udeležencem v procesu (od uporabnikov do višjega managementa), od katerih 

morajo nato pridobiti tudi soglasja za implementacijo ideje. 

Ko skupina izdela rešitev, ki ustreza vsem vidikom, še ne pomeni, da bo rešitev tudi 

dejansko na voljo uporabnikom. Mnogim rešitvam se namreč zaradi različnih ovir ne 

uspe prebiti na trg, Brown pa poudarja, da je za lansiranje rešitve na trg pomembna 

zgodba. Zgodba je tista, s katero skupina rešitev predstavlja, in če je zgodba dobra, ima 

rešitev večje možnosti za implementacijo na trg. 

Rešitev ima pravo vrednost samo v primeru, če je skupina enakomerno usmerjena v 

vse tri faze. Velikokrat se namreč zgodi, da se preveč energije porabi za prototipiranje, 

na najdbo resnično najboljše rešitve in ustrezne zgodbe pa se pozablja. Na koncu 

ugotovimo, da je kreativno razmišljanje sestavljeno zelo zapleteno, a hkrati povsem 
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razumljivo in postopno. Najpomembneje pri vsem tem pa je, da udeleženci D.School 

spremenijo svoj pogled na svet in postanejo zmožni miselnega preskoka. 

Kranjec (2009) v svojem članku navaja, da je v D.Schoolu najbolje delati z 

dodiplomskimi študenti, ker naj bi bili še neizkušeni, neobremenjeni in pripravljeni 

poizkušati nove stvari. Pri tem loči dva tipa študentov, ki jih je poimenoval »podjetniki« 

ter »top študentje«. Slednji sprejemajo omejitve, ki jim jih narekuje institucija in 

naredijo vse, da bi dosegli največ, kar se pri omenjenih omejitvah lahko doseže. 

Študentje »podjetniki« pa ne sledijo takim omejitvam, ampak si omejitve postavljajo 

sami. Dvomijo, opazujejo, ustvarjajo in spreminjajo. D.School naj bi zadovoljeval 

potrebe ravno teh študentov, saj načeloma študentje ne obiskujejo D.School zaradi 

dizajna, pač pa zaradi želje po miselnem preskoku. 

4.3 Osebnostni profil kreativnega misleca 

Vse zaposlene v neki organizaciji lahko razdelimo v štiri skupine glede na to, 

kakšen odnos do dela imajo. To so sanjači, gledalci, organizatorji in iskalci poti (glej 

sliko 4.2). Po Rothu (2006) mora organizacija stremeti k temu, da se zaposleni razvijajo 

v pripadnike skupin organizatorjev in iskalcev poti. Najbolj optimalni so seveda iskalci 

poti, ki so zelo visoko udeleženi pri raznih projektih in imajo dolgoročen pogled na 

stvar. 

Slika 4.2 Segmentacija ljudi po vedenju 

 

Vir: Roth 2006. 
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V nasprotju s splošnim mnenjem, ki se ob vedno večjem zanimanju za kreativno 

razmišljanje pojavlja, vam ni treba nositi čudnih nenavadnih vesoljskih oblačil, da bi 

bili lahko kreativni mislec. Prav tako ni nujno, da kreativni misleci prihajajo le iz 

oblikovalskih šol, čeprav se je večina strokovnjakov s področja kreativnega razmišljanja 

tako ali drugače udeleževala različnih vrst oblikovalskega usposabljanja. Tim Brown 

(2008) meni, da obstaja velika množica ljudi, ki ima naravni talent in je zelo uspešna pri 

kreativnem razmišljanju, čeprav nihče izmed njih ne sodi med strokovnjake oblikovanja 

ali česa podobnega. Pogoja za odkritje njihovega talenta pa sta razvoj in izkušnje 

posameznika. V nadaljevanju je opisanih pet osebnostnih značilnosti, za katere Tim 

Brown (2008) meni, da so ključnega pomena pri uspešnosti vsakega kreativnega 

misleca. 

Empatija - ljudje s sposobnostjo empatije si lahko svet predstavljajo z različnih 

zornih kotov drugih posameznikov – njihovih kolegov, strank (sedanjih in bodočih), 

sosedov, končnih uporabnikov, itd. Ker njihov pristop temelji na načelu, da so ljudje 

vedno na prvem mestu, si lahko ti kreativni misleci predstavljajo rešitve, ki so same po 

sebi zaželene in izpolnjujejo tako eksplicitne kot tudi latentne potrebe. Opazijo stvari, ki 

jih drugi spregledajo, in svoje vpoglede uporabljajo za navdih v inovacije. 

Integrativno razmišljanje - ljudje, ki so sposobni integrativnega razmišljanja, se ne 

zanašajo le na analitične procese, ki bo dovoljevali le »ali/ali« izbiro. Kažejo tudi 

sposobnost dojemanja vseh najpomembnejših (in včasih nasprotujočih si) vidikov 

obravnavanega problema. Ustvarjajo nove rešitve, ki presegajo in drastično izboljšajo 

obstoječe možnosti. 

Optimizem - ne glede na to, kako zahtevne so omejitve rešitve danega problema, 

optimistični ljudje vedno menijo, da je vsaj ena izmed možnih rešitev boljša od 

obstoječih alternativ. 

Eksperimentalizem - kreativni misleci postavljajo vprašanja in raziskujejo omejitve 

na ustvarjalen način, ki se nato nadaljuje v povsem nove smeri. Taki ljudje menijo, da 

pomembne inovacije ne izvirajo iz enostavnih popravkov. 

Sodelovalnost - naraščajoča kompleksnost proizvodov, storitev in izkušenj je 

zamenjala mit o samotnem ustvarjalnem geniju. Najboljši kreativni misleci ne delujejo 

samo v okolju svoje stroke, ampak razmišljajo tudi s perspektive drugih strok. Prav tako 

sodelujejo s strokovnjaki z drugih področij, saj več različnih izkušenj privede do boljših 

rezultatov. Najboljša inovativna podjetja zaposlujejo tako inženirje kot tudi tržnike, 

antropologe, industrijske oblikovalce, arhitekte, psihologe, itd. 
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4.4 Deset najpogostejših vlog zaposlenih v procesu kreativnega razmišljanja2 

4.4.1 Učeče vloge 

Posamezniki in organizacije morajo nenehno zbirati nove vire informacij, da bi 

razširjali svoje znanje in skupaj z njim rasli. Prve tri vloge strokovnjakov v skupini so 

zato učeče narave. Te ljudi spremlja ideja, da ne glede na to, kako uspešno je podjetje, si 

nihče ne more privoščiti počitka. Svet se danes spreminja z neverjetno hitrostjo in že 

jutri se bo morda zdela današnja genialna ideja zastarela. Ljudje, ki imajo v skupini t. i. 

vlogo učitelja, pomagajo voditi svojo ekipo od tega, da bi postala preveč osredotočena 

sama nase, in opozarjajo, da organizacija ne sme preveč počivati na lovorikah iz 

preteklosti. Tisti, ki sprejmejo to vlogo, so navadno dovolj skromni, da dvomijo celo o 

lastnem pogledu na svet in pri tem ostajajo odprti za nove vpoglede vsak dan. 

Antropolog le redko miruje. To je oseba, ki najraje odide na teren in v duhu iskanja 

novih idej opazuje, kako ljudje zaznavajo izdelke, storitve in izkušnje z njimi. 

Antropolog je zelo uspešen pri prikazu obravnavanega problema z drugega zornega 

kota, predvsem s perspektive ljudi in uporabe rešitve v vsakdanjem življenju. Vsem so 

skupne razpoznavne lastnosti, kot so modrost, empatija, intuicija in sposobnost videti 

neopažene stvari. Svoj navdih iščejo na nenavadnih krajih. 

Eskperimentator uživa v procesu reševanja problema – testira, analizira možne 

scenarije in ponovno testira, da bi ideje kar najbolje udejanjil. Svoje odločitve dobro 

pretehta in rad tvega, eksperimentira pa z vsem, s čimer se da – z izdelki, storitvami in 

predlogi, kako lahko najučinkoviteje doseže svoj cilj. Eksperimentator uživa v svojih 

raziskavah, v katere z veseljem povabi tudi druge člane, a vedno skrbi, da celoten 

proces prihrani na času in denarju. 

Prečni opraševalec ima sposobnost, da lahko v svoji glavi povezuje in združuje 

med seboj navidez nepovezljive ideje ali koncepte. Navadno so to ljudje, ki imajo 

široko paleto interesov, so po naravi zelo radovedni in imajo dobro razvite sposobnosti 

za učenje in poučevanje. Cross-Pollinator iz zunanjega sveta črpa velike ideje, s 

katerimi poživi svojo organizacijo. Ljudi v tej vlogi se lahko pogosto opredeli z odprtim 

umom, skrbnim zapisovanjem in sposobnostjo razmišljanja z metaforami.  

4.4.2 Organizacijske vloge 

Naslednji trije značaji so organizacijske narave. Gre za posameznike, ki razumno 

razmišljajo o tem, kako v organizacijah kreirati ideje in jih podajati naprej. Dolgo je bilo 

znano mnenje, da dobre ideje govorijo same zase. Značaji skakalec čez ovire, sodelavec 

in direktor pa vedo, da morajo tudi najboljše ideje nenehno tekmovati za čas, pozornost 

in sredstva. Tisti, ki v skupini sprejmejo organizacijske vloge, ne smatrajo proračuna in 

                                                
2 Po Tomu Kelleyu (2005) prevedla in priredila Tajda Turk.  
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delitve sredstev kot politiko ali samoumevno dejanje. To zaznavajo kot kompleksno in 

strateško igro šaha, ki jo igrajo zato, da zmagajo. 

Skakalec čez ovire je neutruden reševalec problemov, ki je glavni za reševanje 

nečesa, kar se še nikoli ni reševalo. Ko se skakalec čez ovire sooča z izzivi, elegantno 

obide oviro in pri tem ohranja mirne in pozitivne misli. Ta optimizem in vztrajnost 

lahko velikim idejam pomagata status quo obrniti na glavo ravno tako dobro kot 

neuspehe v največje uspehe neke organizacije.  

Sodelavec je ena redkih oseb, ki verjame v skupno delo in skupino ceni bolj kot 

posameznika. V duhu, da bi se dodeljene naloge naredile, sodelavec prežene ljudi iz 

njihovega individualnega dela in sestavi multidisciplinarno delovno skupino. S tem 

podira nevidne tradicionalne in konzervativne meje v organizaciji ter ustvarja okolje, v 

katerem lahko člani skupine prevzemajo nove vloge. Bolj v osebi trenerja kot pa šefa 

sodelavec spodbuja svojo ekipo z zaupanjem in spretnostmi, ki so potrebne za dosego 

njihovega skupnega cilja. 

Direktor ima nekakšno akutno razumevanje celotne slike, s trdnim primežem pa 

obvladuje svojo organizacijo in njene zaposlene. Posledično je zato direktor zelo 

nadarjen pri pripravi projektov in ciljanju na priložnosti. Iz svojih zaposlenih je zmožen 

privabiti najboljše in stvari vedno narediti do konca. S pomočjo moči in navdiha taka 

oseba motivira sodelavce okrog sebe, da pokažejo vse, kar znajo, in da morajo biti 

pripravljeni na nepričakovane situacije. 

4.4.3 Graditeljske vloge 

Preostale štiri vloge so graditeljske in združujejo spoznanja iz učečih in 

organizacijskih vlog, da bi iz dobrih idej ustvarjale inovacije. Osebe, ki sprejmejo 

graditeljske vloge, so zelo opazne in vedno v središču dogajanja. 

Arhitekt izkušenj je vedno in povsod osredotočen na ustvarjanje enkratnih 

posameznikovih izkušenj. S pomočjo izdelkov, storitev, digitalnih interakcij, prostorov 

ali dogodkov taka oseba omogoča organizaciji povratne informacije svojih končnih 

potrošnikov iz prve roke. Naj si bo po poklicu pravi arhitekt ali kuhar, arhitekt izkušenj 

zna nekaj popolnoma navadnega spremeniti v nekaj popolnoma drugačnega in 

zaželenega.  

Dizajner postavljalec na vsak dan z novimi izzivi gleda kot na priložnost za 

poživitev svojega delovnega dne. Ljudje v tej vlogi spodbujajo energičnost in 

navdihujejo delovno okolje s posebnim ozračjem. Spodbujajo ustvarjalnost in 

individualno delo. Dizajner postavljalec prilagaja tako fizični prostor za sodelovanje s 

sodelavci kot tudi možnosti za delo, da sledi spreminjajočim se potrebam in stalno 

vzpodbuja inovacije. Sam prostor naredi za enega najbolj vsestranskih in mogočnih 

orodij neke organizacije.  
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Pripovedovalec zgodb spodbudi našo domišljijo s prepričljivimi pripovedmi in 

pobudami, za katerimi stoji trdo delo in inovativni um. Svoje ideje predstavlja ne samo 

z ustnim izročilom, pač pa se pri svojem delu poslužuje različnih medijev. Izbere medij, 

ki po njegovem mnenju najbolj ustreza sporočilu, ki ga želi deliti z drugimi: video, 

pripoved, animacija, stripi, glasba,… Z navdušenim pripovedovanjem lahko 

pripovedovalec zgodb zaigra na čustva in spodbudi takojšnjo akcijo, posreduje vrednote 

in cilje, spodbuja sodelovanje in ustvarja junake. 

Negovalec je temelj človekove inovativnosti. S sposobnostjo empatije si prizadeva 

razumeti vsako posamezno stranko in ustvarjati dober odnos z njo. Naj si bo medicinska 

sestra v bolnišnici, prodajalec v trgovini ali predavatelj mednarodnih financ, človek v 

vlogi negovalca vodi stranko skozi svoj proces, da bi jim zagotovil udobno in prijetno 

izkušnjo, ki postavlja stranko na prvo mesto.  
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5 ŠTUDIJA PRIMERA 

Danes se vse več podjetij usmerja v razvoj inovativnih rešitev in rešitev, ki bi kupce 

tako ali drugače privlačile. Nekatera podjetja, kot sem omenila že na prejšnjih straneh, 

ustanavljajo znotraj lastne strukture prav posebne enote, ki bi se posvečale samo 

inovacijam, z ustvarjalnim razmišljanjem kreirale nove ideje in jih poskušale približati 

ciljnim uporabnikom. V današnjem poslovnem svetu vlada huda konkurenca in vedno 

manj je popolnoma novih stvari, vedno težje je ustvariti nekaj čisto drugega od že 

obstoječega. 

5.1 Predstavitev podjetja Gorenje design studio 

Gorenje design studio (v nadaljevanju GDS) je družba, ki so jo 5. februarja 2008 

ustanovile družbe Gorenje, Trimo, Riko in Pristop. Pobudnik za ustanovitev nove 

družbe je bilo podjetje Gorenje, ki je celotno delovanje svojega oddelka za oblikovanje 

preneslo na novonastalo družbo s ciljem, da bi kot ponudnik celovitih storitev s 

področja oblikovanja (industrijskega, grafičnega in storitvenega) lahko vstopilo na tuja 

tržišča. Gorenjev oddelek za oblikovanje ima že več kot štiridesetletno tradicijo, lahko 

pa mu pripišemo tudi zasluge za večino nagrad za oblikovanje in inovativnost v 

matičnem podjetju. GDS danes zaposluje 17 ljudi in deluje na dveh lokacijah – na 

sedežu družbe v Velenju ter v poslovalnici v Ljubljani. 

Zaposleni v Velenju se ukvarjajo predvsem z industrijskim in grafičnim 

oblikovanjem, ki ju nato skoraj v celoti uporabijo za podjetje Gorenje in drugih zunanjih 

naročnikov praktično nimajo. 

Slika 5.1 Logotip podjetja Gorenje design studio 

 

Vir: Gorenje Design Stuido 2010a. 

 

Tako v Velenju kot v Ljubljani sledijo načelom kreativnega razmišljanja, delovanja 

GDS pa ne omejujejo le štiri ustanovitvena partnerska podjetja. Enota v Ljubljani 

poskuša to prenašati na čim več drugih, zunanjih naročnikov. Naročil samo iz 

partnerskih podjetij bi bilo premalo, prav tako pa pri rešitvah niso bili vedno uspešni. 

Poleg industrijskega in grafičnega oblikovanja vse več moči usmerjajo v storitveno 
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oblikovanje, kjer se uveljavljajo kot prvi in zaenkrat tudi edini ponudnik takšnih storitev 

v Sloveniji. 

5.1.1 Partnerji 

Večinski lastnik podjetja GDS je Gorenje s 52 odstotki lastništva, ostala tri 

podjetja, Trimo, Riko in Pristop, pa imajo vsako po 16-odstotni delež. 

- Gorenje je eden izmed vodilnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov, bele 

tehnike in izdelkov za dom. 

- Trimo je eno izmed najbolj inovativnih podjetij v Sloveniji in vodilni ponudnik 

integriranih gradbenih rešitev v Evropi. 

- Riko je skupina industrijskih družb, ki delujejo na področjih inženiringa in 

izdelave železnih konstrukcij, obdelave lesa, recikliranja ter gradbeništva. 

- Pristop sestavlja skupina podjetij, ki že več kot petnajst let uspešno zastopa 

najpomembnejša lokalna in globalna podjetja ter vladne, nevladne in 

mednarodne organizacije na področju komunikacije in svetovalne dejavnosti. 

Partnerstvo štirih zelo priznanih in uspešnih slovenskih podjetij je prav gotovo 

dobra garancija za razvoj tržišča na področju oblikovanja. GDS se ukvarja predvsem z 

industrijskim oblikovanjem, vedno bolj pa se uveljavlja tudi z grafičnim designom in 

promocijskimi kampanjami. V podjetju radi poudarjajo, da nastopajo tako kot 

oblikovalec tudi kot svetovalec in razvojnik. 

5.1.2 Projekti in naročila 

Velenjski del GDS veliko večino svojih projektov in naročil pridobi iz matičnega 

podjetja Gorenje in zanj tudi ustvarja. Zaradi velike količine dela drugih naročil 

praktično nima, zato se bom v tej študiji primera osredotočila samo na enoto GDS v 

Ljubljani. Ta namreč veliko časa porablja za pridobivanje novih projektov in 

naročnikov, saj so njihova ciljna skupina zunanji naročniki. Ker gre za manjše podjetje, 

za pridobivanje naročil uporablja več tehnik. Konkurenca je na področju grafičnega 

oblikovanja pri nas zelo močna, na področju industrijskega pa malce šibkejša, ker je 

povpraševanje po tem zaradi manjšega obsega industrije bistveno manjše. Nekaj strank 

preprosto pridobijo s tem, da jih vprašajo, ali bi morebiti potrebovali njihove storitve. 

Začeli so se pojavljati na raznih sejmih, konferencah in predstavitvah, da bi v 

oblikovalskem prostoru povečali in utrdili svojo razpoznavnost, s svojimi ponudbami in 

zamislimi pa se prijavljajo tudi na različne razpise in natečaje. Najboljša reklama je 

uspešen in opažen projekt, katerih jim v zadnjem času ne manjka, zato je tudi vedno več 

tistih naročnikov, ki GDS poiščejo sami. 

Povsem nove smernice je GDS začrtal s ponudbo storitvenega oblikovanja, s 

katerim se je kot prvi in edini ponudnik takšnih storitev pri nas predstavil v projektu 
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celostne podobe storitev znanega nemškega proizvajalca avtomobilov v Sloveniji. 

Projekt je tako uspešen, da ga bodo kmalu projecirali še na Slovaško. 

Slika 5.2 Prostori ljubljanske podružnice GDS v Ljubljani na Brnčičevi ulici. 

 

Vir: Gorenje Design Stuido 2010b. 

 

5.2 Kreativno razmišljanje 

Ko so znane naročnikove želje in potrebe, se navadno obe vodji projektov sestaneta 

s kreativnim direktorjem pisarne GDS v Ljubljani in skupaj se odločijo, koliko in kateri 

od zaposlenih bodo pri projektu sodelovali. 

Vse se začne s t. i. briefom, načrtom oziroma dokumentom, ki ga GDS sestavi 

skupaj z naročnikom in je v bistvu kratko navodilo za oblikovanje. V primeru, da gre za 

zelo kompleksen projekt ali širšo komunikacijsko kampanjo, v prvo fazo zbiranja idej 

vključijo večino zaposlenih, da pridobijo čim več različnih smernic in možnosti. Za to 

uporabljajo poseben prostor, kjer najdemo veliko mizo in več stolov, več tabel za risanje 

s flomastri, računalnik s projektorjem, veliko grafičnih pripomočkov in podobno. Ko se 

skupina zbere, najprej razložijo situacijo in dani problem, nato pa začnejo z možgansko 

nevihto in o določenih dobrih idejah skupaj debatirajo. Udeleženci možganske nevihte 

lahko po želji uporabljajo liste za zapisovanje idej ali drugo gradivo, ideje pa eden 

izmed njih tudi zapisuje na tablo, da so vidne vsem in vzpodbujajo nove različice. Ko 

ekipa pridobi idejo, s katero je zadovoljna in ki že kaže neke smernice in se jo tudi že 



Študija primera  

32 

lahko predstavi naročniku, kreativni direktor izbere ožji krog ljudi, ki potem dela na tem 

projektu in pripravi prototip. 

V primeru, da gre za preprostejše naročilo, kamor na primer spada oblikovanje neke 

embalaže, pa navadno ne zberejo večjega števila zaposlenih. Sestanejo se le grafični 

oblikovalec, vodja projektov in kreativni direktor, ki nato oblikujejo rešitev po 

naročnikovih zahtevah. Včasih so te zahteve zelo jasne in definirane, zato večjega 

manevrskega prostora pri ustvarjanju nimajo, včasih pa so zahteve ohlapnejše in za 

rešitev problema prav tako uporabljajo možgansko nevihto v nekoliko okrnjenem 

obsegu. Grafični oblikovalec nato sam pripravi rešitev in jo tudi prototipira. 

Pri industrijskem oblikovanju je prototip skorajda obvezen, da se lahko model 

dobro pregleda, popravi in prikaže naročniku. Za izdelavo takšnih prototipov GDS 

uporablja prototipno delavnico podjetja Gorenje v Velenju, kjer modele izdelajo zelo 

konkretno in realistično, naredijo pa jih iz cenejših materialov. Za dober prototip pa je 

potrebno narediti dober načrt in natančno podati vse mere in morebitne opombe. 

Prototipi ponazarjajo zgolj vizualno podobo, ne pa tudi uporabnostne – prototip 

hladilnika, na primer, ponazorijo s škatlami, ki so sicer oblikovalsko že zelo dovršene, 

vendar brez elektronike in drugih napeljav. Gre bolj za izkušnjo uporabnika, ali je, na 

primer, ročaj priročen, ali so gumbi na ustreznem mestu in podobno. 

Malce drugače pa prototipirajo pri grafičnem in storitvenem oblikovanju, kjer imajo 

na voljo več različnih možnosti za ponazoritev svoje rešitve. Iz škatel lahko napravijo 

model prostora, v katerega nato polagajo manjše škatlice in pokažejo, kje bo kaj 

pozicionirano, lahko razmišljajo, ali bo prostorska ureditev funkcionirala in ali bo za vse 

dovolj prostora. Prav tako je pri ponazarjanju rešitve storitvenega oblikovanja 

pomembna igra vlog, kjer lahko zrežirajo določeno situacijo in opozorijo na 

pomanjkljivosti. Računalniške projekcije in predstavitve svojih rešitev pri GDS navadno 

naredijo sami, pri kompleksnejših ponazoritvah pa uporabljajo »3D print«, ki jim ga 

izdelajo zunanji sodelavci. 

V GDS menijo, da je prototip uporaben, saj kot oblikovalec lahko odkriješ 

morebitne pomanjkljivosti, ki jih brez prototipa sicer ne bi zaznal. Vendar pa prototipov 

ne pripravljajo zase, temveč v prvi vrsti za naročnike. Grafični oblikovalci, ki pripravijo 

načrt za prototip, imajo navadno zelo dobro predstavo o tem, kako bo stvar zares 

izpadla, naročniki pa si velikokrat ne znajo predstavljati, dokler jim niso vizualno 

predstavljene. 

Ko se naročnik odloči za določeno rešitev, ki so mu jo ponudili pri GDS, nadaljnje 

delo poteka predvsem na področju priprave načrtov in dokumentacije za proizvodnjo. 

To pride največkrat v poštev pri industrijskem oblikovanju, kjer se včasih z naročnikom 

dogovorijo tudi, da projekt pripeljejo vse do testne serije. Z zunanjimi sodelavci in 

kooperanti izdelajo orodja za izdelavo izdelka in naročniku ponudijo t. i. storitev na 

ključ. Tu se njihovo sodelovanje lahko zaključi, lahko pa se ob uspešni stvaritvi 
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nadaljuje v drug projekt. Gre predvsem za projekte, ki so z izdelkom povezani v 

njegovem nadaljnjem razvoju, saj le GDS najbolje pozna produkt – komunikacijski 

material, grafično podobo, izdelavo logotipov ipd. Naročniki dostikrat spoznajo, da je 

smiselno zaključiti cikel nekega projekta v skupnem sodelovanju, saj pri tem prihranijo 

dragoceni čas in morebitne prepreke, ki bi jih prineslo sodelovanje z novim partnerjem. 

Če so naročniki zadovoljni s sodelovanjem in jim je rešitev prinesla določene dobre 

rezultate, se nemalokrat zgodi, da za svoje naslednje projekte znova najamejo GDS.  

Slika 5.3 Embalaža za vino Dolfo, je prejela tudi številne nagrade. 

 

Vir: Gorenje Design Stuido 2010c. 

 

5.3 Zaposleni in njihove izkušnje 

5.3.1 Delo 

Za čim boljše rešitve in seznanjenost z najnovejšimi trendi se GDS ozira predvsem 

v tujino in v svoje delovanje poskuša implementirati primere dobre prakse. Lahko bi 

rekli, da se poskušajo zgledovati po ameriškem podjetju IDEO, za katerega sami 

pravijo, da je daleč najboljši v svojem poslu in da jih izjemno navdihuje. Vsi zaposleni 
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tako redno spremljajo dogajanje s svojega področja po svetu, udeležujejo se raznih 

seminarjev doma in v tujini ter se nenehno izobražujejo in usposabljajo. Vsak izmed 

zaposlenih letno prisostvuje na vsaj dveh izobraževanjih, izbrana izobraževanja pa se 

seveda razlikujejo glede na področje, s katerega zaposleni prihaja – nekatera 

izobraževanja so primerna za več zaposlenih, spet druga le za posameznega. Število 

zaposlenih na izobraževanjih in število izobraževanj na zaposlenega v nekem obdobju je 

odvisno predvsem od vnaprej zastavljenega proračuna in odprtih projektov. Petra 

Lepoša, ena izmed vodij projektov pri GDS, pravi, da morajo biti vedno v koraku s 

časom. Novosti je vsak dan več, treba je biti hiter, prilagodljiv in pripravljen na nove 

izzive. In takšni morajo biti tudi zaposleni. Rok Jenko, kreativni direktor studia v 

Ljubljani, od zaposlenih pričakuje, da so timski in ambiciozni, predvsem pa univerzalni. 

V GDS Ljubljana gre za majhen tim ljudi, ki pokriva celotno področje poslovanja, kar 

pomeni, da mora en človek včasih delati tudi več različnih stvari. Potreba po 

univerzalnosti je še toliko večja, da se lahko med projekti med seboj mešajo in da 

projekt morebiti ni odvisen od enega samega človeka. Prav tako bi bila ogromna škoda 

za tako majhen studio, da nekdo izmed njih ne bi imel kaj početi, ker pravega dela zanj 

ne bi bilo.  

Kar se zaposlovanja in praks štipendistov tiče, to področje pokriva kadrovska 

služba Gorenja, v GDS Ljubljana pa pravijo, da dobrega sodelavca spoznajo šele, ko z 

njim delajo in vidijo, kako je uspešen na posameznih projektih. Zaposlenih je vedno 

premalo, zato kar nekaj stvari prelagajo tudi na zunanje sodelavce, kar je t. i. 

outsourcing. S tem spoznajo nove ljudi, ki so lahko možni kandidati za njihove bodoče 

sodelavce. Za prakso je veliko povpraševanja tudi z različnih srednjih šol in fakultet, 

vendar v GDS poudarjajo, da ni vse tako lepo, kot se mogoče zdi na prvi pogled. 

Dejstvo je, da so prihodki zaposlenih dostikrat odvisni od proračuna projekta in niso 

vedno prav visoki. Zato potrebujejo ambiciozne sodelavce, katerim v določenem 

trenutku več pomeni uspešno izpeljan projekt in s tem uveljavitev, ki jo bo lahko 

unovčeval šele pozneje. Obstajajo pa tudi dela, katerih plačilo visi na nitki, saj je vse 

odvisno od tega, ali bo njihova ideja izbrana ali ne. Gre za razne prispevke na natečajih, 

pri katerih z dobro idejo lahko pridobijo projekt in s tem tudi določen proračun, lahko 

pa tudi ostanejo brez vsega. Od sodelujočih pa je odvisno, ali se bodo spustili v to ali 

ne. 

5.3.2 Zaposleni 

V studiu GDS v Ljubljani je trenutno zaposlenih sedem ljudi, na praksi pa trenutno 

gostijo še enega izmed štipendistov podjetja Gorenje. Gre za majhen tim ljudi, v 

katerem za nesodelovanje in nerazumevanje ni prostora. Pri sestavljanju timov za 

določene projekte je zelo pomembno, da se izbrani ljudje med seboj dobro razumejo, da 

med njimi ni napetosti in da skupaj dobro funkcionirajo. Na srečo v ljubljanskem studiu 
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nimajo preglavic s komuniciranjem in vsi zaposleni med seboj dobro sodelujejo. V 

nasprotnem primeru bi namreč naleteli na veliko težavo, saj zaposlenih ni veliko in 

vsako nesoglasje bi razdrlo dobro delovanje tima. Vsak mora biti uporaben v podjetju, 

pa tudi sicer bi bila škoda, če kdo izmed njih s svojimi izkušnjami ne bi prispeval k 

razvoju idej. Ker je dela vse več, se kaže tudi pomanjkanje kadra in z lahkoto bi se našlo 

delo še za kakšnega novega zaposlenega. 

Čeprav ima podjetje določeno strukturo zaposlenih, je tim tako majhen, da večina 

komunikacije in sodelovanja med njimi poteka na neformalni ravni. Ko pride do 

projekta, so vsi dokaj enakopravni, ne glede na položaj in delovno mesto. Pri vsakem 

naročilu določijo nekoga izmed zaposlenih, ki prevzame vlogo vodje tistega projekta. 

Naloge so jasno razdeljene in vsak ve, kdo komu poroča in kaj je njegovo delo. Da ne 

pride do zmešnjave, je v stikih z naročnikom le vodja tega projekta, ki ostale tudi redno 

obvešča o vsem. Tim GDS v Ljubljani sestavljajo: kreativni direktor, dve vodji 

projektov, arhitekt, dva grafična oblikovalca in industrijski oblikovalec. Vsi so mnenja, 

da jim izkušnje iz njihovih prejšnjih služb in izobraževanj pridejo pri delu zelo prav, 

vendar pa je narava dela taka, da se veliko naučijo tudi sproti. 

Kreativni direktor skrbi za vodenje kreativnih procesov, upravljanje zaposlenih na 

različnih projektih in pridobivanje poslov. Po poklicu je industrijski oblikovalec, pred 

tem pa je bil zaposlen v podjetju Gorenje. Prva izmed vodij projektov je po poklicu 

psihologinja, druga pa ekonomistka. V GDS skrbita za vodenje in vsebinsko pripravo 

projektov. Pred zaposlitvijo v GDS je prva delala kot študentka v agenciji Pristop, za 

drugo pa je to prva zaposlitev. Arhitekt kot višji oblikovalec izvaja arhitekturne naloge, 

raznovrstne vizualizacije in pomaga pri projektih v studiu. Dve leti je bil zaposlen v 

enem izmed birojev svoje stroke in pet let delal samostojno. Eden izmed obeh grafičnih 

oblikovalcev se v GDS šele uvaja in je tam zaposlen kot pripravnik, drugi pa je tu 

zaposlen že dalj časa. Njuno delo je predvsem v grafičnem oblikovanju rešitev in 

sodelovanju pri možganskih nevihtah. Industrijski oblikovalec je za razliko od ostalih 

tudi po poklicu oblikovalec, smer industrijsko oblikovanje. Pred zaposlitvijo v GDS je 

bil zaposlen kot samostojni oblikovalec, v GDS pa predvsem oblikuje in razvija nove 

produkte. 

5.4 Primerjava obravnavanega podjetja s teoretičnimi temelji 

5.4.1 Kreativno razmišljanje v podjetju 

GDS se s postopkom kreativnega razmišljanja zelo približa teoretičnim zasnovam. 

Prav tako, kot proces kreativnega razmišljanja opisuje Tim Brown in sem ga natančneje 

opisala v enem izmed prejšnjih poglavij, tudi zaposleni v GSD sledijo trem zaporednim 

korakom na poti k reševanju problemov. To so iskanje idej, prototipiranje in 

implementacija rešitve na trg.  
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Iskanje idej pri GDS obsega postopke med točko, ko so znane naročnikove želje, in 

točko, ko ekipa pridobi idejo, s katero je zadovoljna. Proces zajema predstavitev 

problema, možgansko nevihto in selekcijo idej. Iskanju idej sledi faza prototipiranja, v 

kateri pripravijo model in ga v sodelovanju z naročnikom proučujejo, popravljajo in 

ugotavljajo morebitne pomanjkljivosti. Ko so s končnim izdelkom vsi zadovoljni, se 

tako GDS kot naročnik pripravijo na implementacijo projekta na trg, uredijo načrte in 

dokumentacijo ter pripravijo testno serijo. 

Ugotovila sem, da v GDS pri procesu kreativnega razmišljanja ne poudarjajo 

opazovanja in stikov z odjemalci. Če bi se vrnili k teoretičnim izhodiščem, bi lahko 

prebrali, da je opazovanje ljudi, njihovih navad, obnašanja, ravnanja z določenimi 

izdelki ipd. ena izmed najpomembnejših sestavin procesa kreativnega razmišljanja, ki 

mu v svojem delu The art of Innovation (2001) Tom Kelley posveča prav posebno 

poglavje. Le z ugotavljanjem odjemalčevih potreb in želja lahko oblikovalec ustvari 

rešitev, ki bo odjemalcu prinesla točno tisto, kar potrebuje. Vodilno svetovno podjetje 

na področju oblikovanja IDEO postavlja opazovanje ljudi na prvo mesto pri reševanju 

problemov – po njihovem mnenju se vse začne in konča pri opazovanju odjemalcev, ki 

jim je izdelek ali storitev namenjena. Najprej se začne z opazovanjem njihovih potreb in 

želja, na koncu pa se opazuje zadovoljstvo uporabnikov in morebitne pomanjkljivosti 

rešitve, na katere prej niso pomislili in so se pokazale šele pri njeni uporabi. Glede na 

meni dosegljive podatke iz GDS menim, da se preveč usmerjajo na želje naročnika in 

premalo na skupino ljudi, ki jim je rešitev namenjena. Iz tega lahko sklepam, da je 

raziskavo na tem področju že prej naredil naročnik ali pa za to najamejo zunanje 

sodelavce. Glavna pomanjkljivost pri obeh pa je, da ljudje v GDS, ki rešitev ustvarijo, 

nimajo direktnega stika z uporabniki – uporaba lastnih čutil in opazovanja je veliko bolj 

popolnejša kot podatki na papirju, prav tako lahko oblikovalec vidi nekaj, kar drugi 

navadno spregledajo. Ni rečeno, da taka rešitev ne bo dobra – lahko je celo nasprotno, 

vendar pa je lastno opazovanje zagotovo bolj v pomoč pri ustvarjanju rešitve. 

Zavedati se je treba, da gre za majhno in dokaj mlado podjetje, ki si svoj prostor na 

področju oblikovanja šele ustvarja in mora v prvi vrsti zadovoljiti naročnike, da pridobi 

potrebne reference in nadaljnje posle. Zelo dobro bi bilo, če bi lahko vsi zaposleni, ki bi 

delali na določenem projektu, izvedli fazo opazovanja, svoja opažanja skrbno zapisali in 

nato skupaj s celotno skupino poskušali kreirati ideje s pomočjo možganske nevihte. 

Opazovalci bi lahko svoje ideje že malce usmerjali s pomočjo svojih opažanj, ostali pa 

bi morda lahko z neobremenjenimi idejami izboljšali rešitve.  

Podjetje IDEO, po katerem nastaja tako rekoč celotna teorija kreativnega 

razmišljanja, na področju proučevanja potrošnikov vedno naredi svojo študijo in v 

opazovanje vključi vse zaposlene, ki na projektu delujejo. To napravijo v vsakem 

primeru, ne glede na to, s kakšnimi željami se na njih obrne naročnik. Šele po 

opravljenem opazovanju poskušajo uskladiti svoja mnenja ter želje naročnika. Ni 
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redkost, da pridejo do rešitve, ki ni niti malce podobna naročnikovim zahtevam, vendar 

jo z dobrimi argumenti predstavijo in naročniki jim zaupajo. Seveda pa gre za podjetje, 

ki je na svojem področju daleč pred zasledovalci, ustvarilo je že na desetine legendarnih 

designov, ki jih uporabljajo ljudje po vsem svetu in veljajo za sinonim uspeha. Zato si to 

tudi lahko privoščijo. 

Da bi do dobrih rešitev lahko prišli, mora biti možganska nevihta učinkovita, to pa 

zaposleni najlažje dosežejo, če jo pri svojem delu redno uporabljajo. Predvsem gre 

hitreje in kakovostneje, če je skupina dobro uigrana in svoje miselne sposobnosti 

pogosto trenira. Tom Kelley (2001) opozarja na raziskavo, v kateri kar 76% zaposlenih 

možgansko nevihto pri svojem delu uporablja le do enkrat na mesec, kar gotovo ni 

navdušujoč podatek. Glede na to, da GDS nima toliko naročnikov kot IDEO, v katerem 

se to odvija vsakodnevno, bi zagotovo pomagali občasno urjenje misli. Šlo bi le za vajo, 

morda tudi za hipotetične možne izboljšave kakšnega že obstoječega izdelka, da bi se 

zaposleni v možganskih nevihtah urili in učili hitrejšega reagiranja na situacije. Prav 

tako bi dobili celovitejši pogled na določeno situacijo, če bi ob določenem problemu za 

nasvet in sodelovanje povabili tudi kakšnega strokovnjaka s področja, ki ga problem 

zadeva.  

Pri določenih projektih je naročnik zelo zadovoljen s sodelovanjem z izvajalcem, 

zato ga povabi k sodelovanju tudi pri drugih projektih. Nekatere skupne poti lahko 

trajajo kratek čas, druge lahko trajajo več desetletij. Poudariti velja slabost, ki se morda 

lahko pokaže pri dolgotrajnejših sodelovanjih. Gre za to, da se obe strani med seboj že 

predobro poznata, ideje zaposlenih se počasi začnejo izpevati in niso več tako 

inovativni, kot bi sicer lahko bili. Dober primer dolgoročnega sodelovanja predstavlja 

podjetje Gorenje, ki s svojim studiem sodeluje že petinštirideset let. Ne gre zanemariti 

dejstva, da se dolgoročno na delovnih mestih zamenja tudi določeno število ljudi, ki 

predstavljajo svež veter v podjetju in nove izzive za sodelavce. 

5.4.2 Zaposleni v podjetju 

Kar se tiče zaposlenih, GDS skrbi za ustvarjalno okolje, poudarjanje timskega dela 

in nenehnega izobraževanja. Zaposleni v GDS prihajajo iz različnih strok in poklicev, 

kar zagotovo lahko le pripomore k iskanju vsestranskih idej in zagovarjanju različnih 

argumentov. Večina je bila prej že zaposlena v drugih podjetjih in ima praktične 

izkušnje, ki jim pri njihovem delu pridejo še kako prav.  

Pri pridobivanju informacij o zaposlenih sem se poslužila krajših vprašanj, na 

katera je odgovoril vsak izmed zaposlenih v ljubljanskem studiu GDS in mi odgovore 

posredoval nazaj. Namen raziskave je, da vsakega izmed njih umestim med deset 

najpogostejših vlog zaposlenih v procesu kreativnega razmišljanja. Vprašanja so bila 

zaprtega tipa, možni odgovori pa so poudarjali ključne značilnosti posameznih vlog. Šlo 
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je za razne trditve, vsak posameznik pa je izbral tiste, s katerimi se je najbolj poistovetil. 

Trditve, med katerimi so zaposleni izbirali, so bile sledeče: 

- najraje delam na terenu (antropolog), 

- rad/a eksperimentiram (eksperimentator), 

- največji izziv mi predstavljajo na videz nerešljivi in skrivnostni problemi 

(skakalec čez ovire), 

- verjamem, da se s skupinskim delom lahko doseže največ (sodelavec), 

- najraje do rešitve pridem sam/a, šele nato se posvetujem z ostalimi (dizajner 

postavljalec), 

- sem zelo radoveden/radovedna in imam sposobnost razmišljanja z metaforami 

(prečni opraševalec), 

- iz nečesa navadnega želim narediti nekaj povsem enkratnega (arhitekt 

izkušenj), 

- imam bujno domišljijo in izreden smisel za predstavitev naših projektov 

(pripovedovalec zgodb), 

- imam sposobnost empatije, zato se z lahkoto vživim v naročnika in potencialne 

uporabnike (negovalec). 

V oklepajih so navedene posamezne vloge, ki jih trditev najbolje opisuje, in niso 

bile na vpogled zaposlenim z vprašalnikom. Trditve za vlogo direktorja namenoma 

nisem upoštevala, saj bi bilo vprašanje na mestu le za enega izmed zaposlenih v GDS, 

in sicer kreativnega direktorja, ki je hkrati tudi vodja studia. Ker ljudje osebnostno 

nismo tako striktno omejeni, kot so teoretično predstavljene omenjene vloge, sem 

upoštevala dejstvo, da nekdo v podjetju igra več kot le eno vlogo in da nekaterih vlog 

morda ne igra nihče. Ker gre za majhno skupino ljudi, je to logično predpostavljati, zato 

je vsak lahko izbral več možnosti. Rezultati vprašalnika so potrdili mojo tezo o tem, da 

v tako majhnem timu en zaposleni igra več različnih vlog in da so zelo vsestranski. V 

nadaljevanju je vsak izmed njih natančneje opredeljen z vidika posameznih vlog.  

Kreativnega direktorja bi lahko na podlagi njegovih odgovorov opredelili kot 

sodelavca in eksperimentatorja. Glede na delovno mesto, ki mu pripada, in naloge, ki jih 

opravlja, ga z lahkoto umestimo tudi med direktorje. Njegov položaj ga postavlja tako 

med zaposlene z učečo kot tudi med zaposlene z organizatorsko vlogo, pri čemer je 

organizatorska vloga bolj v ospredju. Prva izmed obeh vodij projektov se je umestila 

med skakalce čez ovire, dizajnerje postavljalce in arhitekte izkušenj, kar jo v prvi vrsti 

postavlja med graditeljske vloge v skupini, ima pa tudi organizacijske sposobnosti. 

Druga vodja projektov se je prav tako opredelila za dizajnerja postavljalca in arhitekta 

izkušenj. 

Da so mu blizu vloge eksperimentatorja, dizajnerja postavljalca in arhitekta 

izkušenj, se je na podlagi trditev opredelil arhitekt. Gre za pretežno graditeljsko vlogo, 
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ki se meša z učečo. Grafična oblikovalca sta si bila v svojih izbirah trditev enotna in sta 

izmed vseh zaposlenih aktivna v vseh treh glavnih vlogah: učeči, graditeljski in 

organizacijski. Izbrala sta namreč trditve, ki opredeljujejo eksperimentatorja, dizajnerja 

postavljalca, arhitekta izkušenj in sodelavca. Industrijski oblikovalec je tako kot prva 

vodja projektov bolj nagnjen h graditeljski vlogi kot organizacijski, saj je za svojo 

opredelitev izbral trditve, ki ponazarjajo skakalca čez ovire, dizajnerja postavljalca in 

negovalca. 

Zaposleni v GDS zavzemajo večino najpomembnejših vlog v procesu kreativnega 

razmišljanja, čeprav obstajajo kar tri, ki med njimi niso zastopane. Gre za 

pripovedovalca zgodb (graditeljska vloga), prečnega opraševalca in antropologa (učeči 

vlogi). Iz tega lahko sklepam, da izbrane trditve o omenjenih vlogah niso bile dovolj 

natančne, da so bile morda preveč podobne kakšnim drugim ali pa da se zaposleni 

dejansko niso identificirali z njimi. Obstaja tudi možnost, da za naloge, ki bi jih sicer 

opravljale omenjene tri vloge, najamejo zunanjega sodelavca. Vloga antropologa se v 

teoretičnih izhodiščih v več točkah stika z vlogo negovalca, prav tako je vloga prečnega 

opraševalca precej podobna vlogi skakalca čez ovire. Bistvena prednost, ki jo ima 

antropolog, in lahko precej pripomore k izboljšanju idej, je opazovanje ljudi in njihovih 

odzivov na izdelek ali storitev. GDS si pri tem lahko pomaga z raznimi raziskavami in 

anketami med potrošniki, za kar lahko najamejo zunanje izvajalce. Da se v podjetju 

nihče ni opredelil za vlogo antropologa, kaže na pomanjkljivost v smislu opazovanja 

ljudi. Kako je ta faktor pri celotnem procesu kreativnega razmišljanja pomemben, pa 

sem pisala že v prejšnjem podpoglavju. Prečni opraševalec je najpomembnejši pri 

možganskih nevihtah in kreiranju idej, saj ga odlikuje sposobnost povezovanja idej, ki 

na videz nimajo nobenih skupnih točk. Vse to pa ne pomeni, da skupina brez njega ne 

more priti do dobrih idej, prav tako ima lahko kakšen izmed zaposlenih kdaj izjemno 

ustvarjalen dan in kar kipi od idej. Največja pomanjkljivost za GDS je dejstvo, da se 

nihče izmed zaposlenih ni opredelil za pripovedovalca zgodb, saj gre za pomemben 

element pri trženju novih izdelkov in komunikacijskih projektih, ki novi izdelek 

spremljajo ob njegovem vstopu na trg. Prav tako imajo pripovedovalci zgodb ključno 

vlogo pri predstavitvi izdelka ali storitve za naročnika, z dobrimi argumenti namreč 

lahko opravičijo kakšno spremembo pri oblikovanju rešitve, ki naročniku morda na prvi 

pogled ni bila ravno po godu. V svetu, prepolnem z raznimi sporočili in slogani, je 

zanimiva in edinstvena zgodba morda edina stvar, ki se ljudem vtisne v spomin.  

Najbolj so v ljubljanskem studiu GDS zastopane vloge dizajnerja postavljalca, 

arhitekta izkušenj in eksperimentatorja, se pravi graditeljske in učeče vloge. Glede na 

naravo dela, ki ga zaposleni v GDS opravljajo, bi lahko rekli, da to dejstvo ne preseneča 

preveč. Prav tako so trditve za omenjene vloge izbrali zaposleni, ki že po svojem 

poklicu spadajo med oblikovalce in arhitekte. Gre torej za bolj graditeljsko usmerjen 
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tim zaposlenih, ki združuje znanja tako iz učečih kot tudi organizacijskih vlog in ima 

težnjo, da bi iz dobrih idej ustvarjal inovacije.  
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Kreativno razmišljanja je trenutno ena izmed najbolj vročih tem v gospodarstvu, na 

to temo je napisanih veliko knjig, še več gradiva se prek blogov, člankov, predavanj in 

konferenc najde na svetovnem spletu. Gre za zanimivo besedno zvezo, ki lahko pomeni 

veliko različnih stvari in jo lahko vsak interpretira po svoje, skupna značilnost pa je, da 

gre za poseben način reševanja problema, ki se ga lahko aplicira na vsak problem v 

naših življenjih. Lahko je enako učinkovit tako pri oblikovanju novega izdelka in nove 

blagovne znamke, kot tudi pri prenavljanju pokojninskega sistema ali vodenja mestnih 

občin. Soočamo se z veliko problemi v globalnem pa tudi lokalnem smislu, kreativno 

razmišljanje pa nam kot izjemno prožna in učinkovita metoda reševanja problemov 

lahko izjemno pomaga. 

Skozi pisanje diplomske naloge o kreativnemu razmišljanju sem ugotovila, da je 

zelo pomembno, da vodstvo organizacije uvidi pomembnost takega procesa razmišljanja 

in da z raznimi ukrepi spodbuja ustvarjalnost ljudi. Podjetja, ki imajo kreativno 

razmišljanje vpeljan v proces dela, so veliko uspešnejša od podjetij, ki tega nimajo, 

poleg tega pa jim spodbujanje kreiranja idej prinaša na stotine potencialnih inovacij, ki 

jih lahko uporabljajo sebi v prid. Gre za ključno konkurenčno prednost podjetja, ki želi 

uspeti in se obdržati med hudo konkurenco na tržišču. Kreativno razmišljanje 

organizacijam prinaša tudi prednost pri pridobivanju novih partnerjev, saj velika večina 

podjetij pozdravlja inovativnost in rada sodeluje z ambicioznimi podjetji, kar podjetja, 

ki vzpodbujajo kreativno razmišljanje, prav gotovo so. 

Priporočamo inovacijo, a se je hkrati bojimo. Ne glede na to, kako se vsi vodilni 

zavedajo novih metod razmišljanja in reševanja problemov, se kreativnega razmišljanja 

na veliko izogibajo. Kot v enem izmed svojih prispevkov piše Dziersk (2009), leži 

krivda za to predvsem v tem, da bi za direktorje potrebovali oblikovalce, le-ti pa 

ponavadi nimajo takih ambicij, primanjkuje pa jim tudi znanja, ki bi ga potrebovali za 

vodenje. Tudi blagovne znamke, ki so v osnovi zasnovane s poudarkom na designu, 

počasi popuščajo močnim vplivom različnih vodilnih delavcev, ki največkrat ne 

prihajajo iz oblikovalske stroke, temveč iz ekonomskih ved. Z njimi ni seveda nič 

narobe, vse dokler ne začnejo svetovati o oblikovanju. To zgleda nekako tako, kot da bi 

za finančne nasvete vprašali svojega zdravnika. 

Najpomembnejši dejavnik kreativnega razmišljanja so ljudje in brez ustrezne 

spodbude za ustvarjalnost in razmišljanje s strani organizacije pride do bore malo idej. 

Ugotovila sem, kako pomembno je za zaposlene dobro ozračje v podjetju in vodilni, ki 

so naklonjeni kreativnosti. In čeprav obstaja kar nekaj šol, ki s svojim učnim načrtom in 

raznimi tečaji ljudi poskuša naučiti ustvarjalnosti, menim, da je ustvarjalen lahko prav 

vsak. Zagotovo so izobraževalne institucije zelo pomembne pri razvijanju ustvarjalnih 

sposobnosti, do dobrih idej pa lahko pride sleherni izmed nas, če le ima zagotovljene 
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določene pogoje. Treba je napraviti miselni preskok in začeti raziskovati neznano, pri 

tem pa igra ključno vlogo podjetje, ki z motiviranjem in spodbujanjem zaposlenih le-te 

privablja k sodelovanju.  

Da to ni le stvar teorije, temveč tudi prakse, sem spoznala pri študiji primera, kjer 

sem obravnavala znano slovensko oblikovalsko podjetje GDS. Iz tujine poznamo kar 

nekaj uspešnih in močnih podjetij s področja oblikovanja in kreativnega razmišljanja, 

zanimalo pa me je, ali se ta praksa že uvaja tudi pri nas. Delo v GDS se zelo približa 

teoretičnim izhodiščem, ki jih poznamo iz (predvsem tuje) literature. Manjša skupina 

ljudi, ki jo sestavljajo ljudje raznovrstnih poklicev z nešteto različnimi izkušnjami, s 

pomočjo procesa kreativnega razmišljanja zelo uspešno premaguje reševanje problemov 

in svoje ideje implicira na trg. Ne glede na majhnost Slovenije imamo podjetje, ki 

sodeluje na natečajih in je prejelo že vrsto mednarodnih priznanj in pohval. 

Ob koncu pisanja diplomske naloge sem spoznala, da je kreativno razmišljanje 

danes v tujini v velikem porastu, pri nas pa za to obliko reševanja problemov ve le malo 

ljudi. Da bi ga v večji meri začeli uporabljati v podjetjih, bo treba še malo počakati, 

prav gotovo pa bo kreativno razmišljanje sčasoma izrinilo analitično razmišljanje, vsaj 

kar se tiče področij, ki niso striktno in nujno analitična. To bo postala nuja, saj bo borba 

za obstoj na tržiščih vse hujša. Da bi podjetja na tržišču ostala, morajo ponuditi nekaj, v 

čemur bodo edinstvena, to pa lahko dosežejo samo z inovativnimi idejami. Inovativne 

ideje lahko tvorijo ljudje, ki imajo zagotovljene vse potrebne okoliščine, za to pa morajo 

v prvi vrsti poskrbeti podjetja sama. Da je tveganje veliko, se zavedajo vsi, sreča pa je 

na strani pogumnih. 

Glede na hiter razvoj gospodarstva v svetu in strmenje k čimprejšnjim rešitvam sem 

prepričana, da ne bo dolgo, ko bomo govorili o kakšnem drugem načinu razmišljanja, ki 

bo rešitve prinašal še hitreje in učinkoviteje. Do takrat pa bo kreativno razmišljanje 

ostalo eno izmed najbolj univerzalnih principov reševanja problemov na svetu. 
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