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UČBENIKU NA POT
Zjutraj vstanemo, se odpravimo na predavanja ali delo, nato hitimo po otroke v vrtec in šolo,
pa v trgovino, domov. Sledi večerja in spanje. Naslednje jutro znova vstanemo … Ste kdaj
pomislili, koliko stvari organiziramo čez dan, kako usklajujemo čas, denar, ljudi, za katere
skrbimo, in tiste, s katerimi sodelujemo pri delu? Koliko delovnih in zasebnih prostorov in
lokacij menjamo? Koliko pisnih ali ustnih sporočil izmenjamo? In kako usklajujemo čas, da
vse zadolžitve opravimo pravočasno?
Tako kot bolj ali manj načrtovano upravljamo s časom, denarjem in prostorom ter se
usklajujemo z ljudmi v vsakdanjem življenju, organiziramo tudi čas, finančna sredstva in
skupine ljudi na delovnem mestu. Organizacija časa in delovnih opravil je nujna, da
zagotovimo, da je delo zares in kakovostno opravljeno, storitve zagotovljene, izdelki
dokončani in pripravljeni na kupce.
Z organizacijo dela se srečujejo v vseh delovnih sistemih. Potreba po organiziranju delovnih
postopkov, ki se je razvila v industrijski družbi, je posledica teženj po povečanju uspešnosti
združb, zmanjševanju stroškov, natančni opredelitvi delovnih nalog in njihovi poenostavitvi.
To naj bi prispevalo k večji učinkovitosti podjetja, delavcem zagotavljalo plačilo, lastnikom
pa večje dobičke.
Organizacija dela je ena izmed težjih opravil tudi v medijih. Časovno je treba uskladiti
poročanje z dogodkov, ki so si po vsebini, dinamiki in lokacijah dogajanja različni. Dr.
Manca Košir resda opredeljuje poročevalsko vrsto kot vrsto novinarskega sporočanja, ki
»obvešča o poteku dogajanja preteklih, praviloma predvidljivih dogodkov« (Košir, 1988),
toda nekaterih dogodkov ni mogoče predvideti vnaprej, zato skušamo z organizacijo del v
medijski produkciji predvideti tudi nepredvideno, v časovnem razporedu opravil pa dopustiti
dovolj fleksibilnosti za (tudi) sprotno usklajevanje zaposlenih (poročevalcev, snemalcev,
montažerjev, fotografov, asistentov zvoka, osvetljevalcev, grafikov …) in jim zagotoviti
osnovne pogoje za delo (opremo, prevozna sredstva) tako, da bodo dogodki ustrezno pokriti,
javnost pa pravočasno informirana. Organizacija v medijih ni vezana zgolj na fazo izvedbe
medijskega izdelka, temveč tudi na organizacijo vsebine. Poglejte, kako do minute natančno
so sestavljene programske sheme radijskih in televizijskih programov, ali kako so v rubrike
razdeljene vsebine v časopisih in revijah. Te programske sheme so osnova za zvesto
občinstvo, ki pridobivanje medijskih vsebin ponotranji v ustaljen vzorcev vsakdanjega
vedenja in delovanja.
Številne medijske vsebine in projekte je mogoče predvideti na osnovi prejetih obvestil,
povabil, dogovorjenih srečanj ali s pomočjo informacij iz lastne mreže. Vsaj petina dogodkov
ostaja nepredvidena oz. so poročevalci obveščeni o dogajanju (ali pa zanj izvedo sami) tik
pred dogajanjem, ali ko ta že poteka. Takrat je organizacija časa, ljudi in opreme še toliko
zahtevnejša. Racionalizacija stroškov je namreč tudi v medijski industriji že pošteno posegla
v število zaposlenih in skrčila čas za produkcijo vsebin. Organizacija dela v medijskem
podjetju tako niha med zahtevami lastnikov po racionalizaciji stroškov in zahtevami
občinstva (tudi standardih poročevalcev) po kakovostni (preverjeni) informaciji.
Mediji so nosilci komunikacij, ki potekajo med številnimi posamezniki oz. posamezniki in
skupinami (javnostmi). Ob tem so za uspešen pretok informacij nujna vedenja iz psihologije
dela in posameznika.
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Psihologija dela je praktična psihološka panoga. Izhaja iz splošnih dognanj psihologije in jih
povezuje z delom in odnosi v delovni organizaciji, hkrati pa obravnava praktična vprašanja,
ki jih lahko osvetli psihologija kot znanost o človeku in njegovem obnašanju.
Področja, s katerimi se ukvarja psihologija dela so: spoznavanje človekove osebnosti, metode
dela z ljudmi, komunikacija s strankami, dinamika skupine, motiviranje ljudi za delo,
obvladovanje stresa pri delu, razumevanje in reševanje medsebojnih sporov oz. konfliktov in
še kaj.
Učbenik, ki je pred vami, sledi informativnim in formativnim ciljem iz kataloga znanj za
predmet Organizacija in vodenje medijske produkcije, ki zajema štiri vsebinske sklope:
načrtovanje produkcijskih procesov, psihologijo dela, poslovno komuniciranje in proces
produkcije v medijih. S pomočjo gradiva in nalog se študent spoznava z zakonitostmi
medijske produkcije, metodami zbiranja informacij, delom v skupini in medsebojnimi odnosi.
S pomočjo nalog pa študent oblikuje pisna sporočila, vrstni red poslovnih srečanj, pripravi
projektno dokumentacijo in končno poročilo o projektu.
Učbenik je razdeljen na 12 poglavij. V prvem sledimo razvoju organizacijskih ved, naslednja
poglavja zajemajo posamezne faze delovnega procesa – od ideje do shranjevanja medijskega
izdelka. Avtorici sva se odločili, da učbenik razdeliva na več krajših, a zaključenih tematskih
sklopov; spoznanja s področij organizacije in psihologije dela ter poslovnega komuniciranja
so resda prepletena, kot samostojne vede pa dokaj obsežna.
Vsako poglavje se začne s pregovorom in motivacijskim nagovorom, v katerem je zapisana
izkušnja iz medijske produkcije. Poglavja in podpoglavja se končujejo s povzetki, z vprašanji
za preverjanje znanja in nalogami. Naloge in vprašanja so lahko tudi vodilo predavateljem pri
snovanju predavanj, seminarjev ali preverjanju znanja.
V tem uvodu ne gre prezreti pomoči in podpore dr. Sreča Zakrajška iz Inštituta in akademije
za multimedije Ljubljana. Neprecenljivi so njegovi primeri predračunov za medijski izdelek
in obračun plačil (kot plače, avtorskega honorarja oz. plačila po podjemni pogodbi). Ti
primeri so prevzeti in prirejeni iz e-gradiv Organizacijska dela v multimedijski produkciji.
Ob koncu te spremne besede vam, dragi študenti, želiva še učinkovito učenje, koristno
uporabo pridobljenega znanja v praksi ter čim več ustvarjalnih trenutkov pri (bodočem)
poklicnem delu. Naj vam učbenik služi kot priročnik za pripravo projektne dokumentacije,
ustvarjanje ugodne delovne klime in izvedbo lastnega medijskega projekta.

Avtorici

Maribor, Ljubljana, maj 2009
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1

ORGANIZACIJA IN VODENJE MEDIJSKIH PROJEKTOV
»Če imaš cilj, imaš tudi pot.«
svahilski pregovor

Vsako sredo je organizatorka v našem javnem zavodu pred težko nalogo. Za naslednji teden
mora časovno uskladiti številne snemalne in montažne naloge, ki jih predložimo avtorji in
uredniki televizijskih oddaj, zagotoviti, da sta snemalna ekipa in oprema na razpolago, ko ju
potrebujemo, da so montažne enote ustrezno zasedene. Pri tem mora upoštevati še zakonska
določila in omejitve o številu tedenskih delovnih ur, številu delovnih ur na dan, morebitne
proste dneve in dopuste zaposlenih. Poleg predvidene razdelitve nalog pa mora imeti
tedenski delovni plan še dovolj časovnega in kadrovskega manevrskega prostora, da se lahko
poročevalci in ekipe odzovejo na dogodke, ki jih ni mogoče predvideti1.
Namen organizacije dela je uskladitev zaposlenih, delovnih sredstev in opreme tako, da je
delo opravljeno pravočasno, podjetje pa posluje učinkovito in uspešno. Prvo poglavje zajema
razlago sodobnega pojmovanja organizacije, vrst organizacij ter osnovnih ciljev in elementov
tržnega gospodarstva.
_______________________________________________

1.1

OPREDELITEV ORGANIZACIJE IN VODENJA

Organizacija je sociokulturni sistem, v cilj usmerjena skupina ljudi oz. na delitvi dela
temelječ kolektiv, ki ima enake funkcionalne cilje in različne socialne interese. Razlikujemo
gospodarske organizacije (imenujemo jih gospodarske družbe oz. podjetja), politične (kot so
politične stranke), družbene (npr. humanitarne ali prostovoljne) in druge organizacije.
Mihelčič opredeljuje organizacijo kot »znanost, ki proučuje nekatere izrazne oblike delovanja
članov združbe, konkretneje stališča in razmerja posameznikov ter skupin v združbi do drugih
posameznikov in skupin ter do (ciljev) združbe kot celote, oblike in kakovost povezav med
njimi, pojmovno in vsebinsko pojasnjuje ta stališča, razmerja in povezave ter predlaga
vrednote, (operativna) načela in metode za oblikovanje najučinkovitejših (z vidika smotra
združbe) razmerij med ljudmi (člani združbe) ter s tem določa usmeritve za vzpostavitev
sestav ter sistemov organizacijske podpore in zagotavljanje procesov usklajevanja med člani
združbe samimi in njimi ter okoljem.« (1993, 18)
Iz opredelitve organizacije kot znanosti je razvidno, da to znanstveno področje poleg
prispevkov iz sociologije in psihologije, črpa tudi védenja iz zgodovine, ekonomije,
komunikacijske teorije, teorije upravljanja in ravnanja, znanj o birokraciji, tehniki,
organizaciji dela in poslovanju, pa antropologiji, ekologiji in še nekaterih drugih znanosti.
Zaradi širokosti znanj iz različnih področij, je treba ločiti med organizacijsko znanostjo,
teorijo organizacijskega vedenja (ki se opira predvsem na sociologijo in psihologijo), teorijo
upravljanja in ravnanja (menedžmentom) in teorijo združbe (kjer so v ospredju ekonomska
vprašanja).
1

V nagovorih so zapisane izkušnje iz medijskega ustvarjanja avtorice Irene Bedrač, razen nagovorov k
poglavjem 4, 5 in 6.
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Gordon s pojmom organizacija opredeljuje tisto področje znanstvenega proučevanja, ki
obravnava posameznike, skupine in sestave z namenom, da bi lahko določili njihov vpliv na
vedenje znotraj združbe. Z organizacijskim ravnanjem označuje proces opravljanja stvari s
pomočjo drugih ljudi, proces, ki zajema tudi razporejanje in nadzorovanje (u)porabe denarnih
in fizičnih prvin. Naloga teorije upravljanja in ravnanja je potemtakem razumevanje, »kaj je
treba storiti, da pridemo do nekega rezultata, ali kako preprečiti razvoj dogodkov, ki bi
utegnili pripeljati do neželenega stanja.« (v: Mihelčič, 1993, 19–20)
V učbeniku spoznavamo predvsem spoznanja in izkušnje s področja upravljanja in ravnanja,
ki je danes v ospredju proučevanj v zahodnem poslovnem svetu. Za razumevanje razlik med
organizacijsko znanostjo in teorijo upravljanja in ravnanja (menedžmentom) bi lahko
organizacijsko znanost opredelili kot bolj opisovalno in napovedovalno, teorijo upravljanja in
ravnanja pa kot načrtovalno in predpisovalno. Prva se torej ukvarja s tem, kakšna je
organizacija nasploh in predvideva, kaj naj bi se zgodilo v določeni sestavi razmerij; druga pa
skuša s teoretičnem védenjem okviriti praktične potrebe organizacij kot združb in ugotoviti,
kako najbolje izrabiti razpoložljive dobrine za dosego ciljev združbe. Z opredelitvijo
organizacije kot sposobnostjo upravljanja dobrin (resursov) z namenom uresničitve
zastavljenega cilja se organizacija približuje razumevanju procesa vodenja projekta. Možina
z vodenjem označuje »sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k
doseganju želenih ciljev.« (Možina et al., 2002, 499)

1.2

RAZVOJ ORGANIZACIJE

1.2.1 Šest načel industrijske družbe
Organizacija je produkt razvoja industrijske družbe2, ki se je razvila kot odgovor na
potrebo po organiziranju delovnega procesa. Potreba po organiziranju delovnih postopkov je
posledica teženj po natančni opredelitvi organizacijskih vsebin, poenostavitvi delovnih
opravil, zmanjševanju stroškov, izboljšanju in prodornosti delovnega procesa (povečanju
učinkovitosti in uspešnosti združb) in doseganju družbenih ciljev. Z načeli industrijske družbe
naj bi vplivali na izboljšanje delovno-poslovnih razmerij, kakovostnejši procesi pa bi
prispevali k uresničevanju zastavljenih poslovnih ciljev. Osnovna načela industrijske družbe
so:
 Načelo standardizacije – industrijske združbe težijo k množični proizvodnji enakih
storitev in izdelkov. Oblikujejo se standardi kakovosti in opravil.
 Načelo specializacije – uveljavljanje specializiranih znanj v procesih pridobivanja
poslovnih učinkov. Specializacijo spremljata profesionalizacija delovnih nalog in
monopolizacija določenega znanja z namenom določanja standardov svojih storitev in
cen.
 Načelo sinhronizacije – gre za časovno usklajenost posameznih faz proizvodnje. S
časovno določitvijo delovnega časa se oblikuje vsakdanji ritem posameznika – delavca,

2

Industrializacijo in z njo povezane spremembe dela označujeta dve prelomnici. Prva industrijska revolucija se
je zgodila v drugi polovici 18. stoletja, zanjo sta značilna izum in uporaba parnega stroja. Druga industrijska
revolucija s konca 19. stoletja pa prinese novosti na področju rabe energije (nafta vse bolj nadomešča premog),
poveča se masovna proizvodnja.
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ki mu delo npr. od 6h do 14h kroji vsakdanje življenje. Točnost postane pomembno
pravilo in vrlina.
 Načelo koncentracije – je načelo združevanja virov pridobivanja energije (naftna
nahajališča, hidrocentrale, jedrske elektrarne), tovarn, prebivalstva, industrijskega in
finančnega kapitala, lokalnih in državnih političnih institucij, izobraževalnih ustanov …
 Načelo maksimizacije – s tem načelom je izražena želja po nenehni gospodarski rasti,
po maksimizaciji dobičkov in zniževanju stroškov.
 Načelo centralizacije – centralizacije informacij, upravljanja in ravnanja.
Centralizacijo v proizvodni sferi spremlja centralizacija finančnih institucij (bank) in
politične oblasti. Centralne banke vzpostavijo učinkovit nadzor nad finančnimi tokovi
in razširjeno reprodukcijo ter postanejo odločujoče orodje kratkoročnega načrtovanja v
državi.
1.2.2 Značilnost družbe informacij
V razvitih državah naj bi industrijska doba trajala do sredine sedemdesetih let prejšnjega
stoletja. Takrat se začne prehod v informacijsko družbo, ki so ga pogojevale spreminjevalne
težnje družbe. Harvey in Brown (v: Mihelčič, 1993, 99) opredelita značilnosti
spreminjevalnih teženj družbe kot:








porast pomena umskega dela v primerjavi s fizičnim delom;
premik od pridobivanja izdelkov k opravljanju storitev;
vse večji pomen svetovnega gospodarstva v primerjavi z nacionalnim (globalizacija);
povečan pomen dolgoročnega načrtovanja;
sprememba v načinu opravljanja storitev socialnega varstva in skrbstva;
večja decentralizacija gospodarstva in državne uprave;
več zanašanja nase in manj na državo ter druge institucije.

Značilnosti družbe informacij so:
 raznolikost energetskih virov (vodnih, sončnih, geoloških, termičnih, bioloških, jedrskih
in drugih);
 raznolikost tehnologij (ki izvirajo iz biologije, genetike, elektronike, informatike in
drugih znanstvenih disciplin);
 informacija postane osnovni vir družbe in nadomešča večino dotedanjih neobnovljivih
virov z obnovljivimi;
 tovarna ni več temeljni model za pridobivanje poslovnih učinkov v družbi, proizvodne
enote so manjše, bolj informatizirane, trošijo manj energije in imajo bolj raznoliko
proizvodnjo ter svojstveno tehnologijo;
 delo v informacijski družbi je manj ponavljajoče, manj telesno naporno, bolj
humanizirano. Delo, dohodek in dodana vrednost so bolj individualizirani, upravljanje
delovnega procesa pa manj hierarhično in bolj samoupravno;
 informacijska družba zahteva bolj izobražene in bolj ustvarjalne (samoiniciativne)
delavce, zato se spreminjajo tudi načini množičnega sistema šolanja;
 s porastom vrednosti informacij postajajo pomembnejše tudi univerze in drugi
znanstveni zavodi;
 rast prosumerizma (proizvodnje za sebe) poveča vlogo doma in družine kot vzgojnoproizvodne enote, porast proizvodnje za lastne potrebe, ki znova združuje proizvodno in
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potrošno funkcijo, pa prispeva k zmanjševanju nezaposlenosti in spreminja opredelitve
prostega časa;
 spremenjeno pojmovanje o skrajnostih v standardizaciji vedenja;
 splošna diferenciacija v družbenem in gospodarskem življenju vodi k novim znanostim
in novim filozofskim pogledom.
_______________________________________________
Povzetek
Organizacija kot vodenje (menedžment) skuša predvideti, kako najbolje izrabiti razpoložljive
dobrine za dosego ciljev združbe, kako usmerjati in spodbujati zaposlene k doseganju
zastavljenih ciljev. Razvoj organizacije kot znanosti je odgovor na potrebo po organiziranju
in natančni opredelitvi delovnih postopkov v industrijskih družbah. Slednjo vodi šest načel:
načelo standardizadije (proizvodnje enakih storitev in izdelkov), specializacije (uveljavljanja
specializiranih znanj), sinhronizacije (časovne usklajenosti posameznih faz delovnega
procesa), koncentracije (združevanja virov energije, delovnih mest, finančnih sredstev in
političnih ter javnih institucij), maksimizacije (želja po nenehni gospodarski rasti in visokih
dobičkih) in centralizacije (centralizacija informacij, upravljanja in ravnanja).
Industrijski dobi sledi doba informacij. Zanjo je značilen premik od pridobivanja in
izdelovanja izdelkov k opravljanju storitev. Umsko delo vse bolj nadomešča fizično, globalno
gospodarstvo je pomembnejše od nacionalnega. Prednost imajo dolgoročnejša načrtovanja,
delavci so morajo bolj zanašati nase, na svoje znanje in sposobnosti.
Naloga – načela industrijske družbe
Premislite, ali osnovna načela industrijske družbe veljajo tudi za nekoč industrijsko
uspešna mesta v Sloveniji, npr. Maribor, Jesenice, Trbovlje …
Kako je s položajem teh mest v dobi informacij? Kakšne so bile prilagoditve podjetij in
delavcev na informacijsko družbo?

1.3

VRSTE MODERNIH ORGANIZACIJ

1.3.1 Mehanična organizacija
Prva moderna organizacija je bila mehanična in se je pojavila hkrati z razvojem strojev oz. je
kasneje omogočila njihovo hitro proizvodnjo in uveljavljanje v življenju. Pri tovrstnem
načinu organizacije dela in združbe je logika podrejena strojem (uvaja mehanično teorijo
mišljenja in vedenja), vse je načrtovano in programirano, podrejeno in prilagojeno delovnim
procesom ter strojem. Organizacija je vzpostavljena hierarhično, natačno se ve, zakaj je kdo
odgovoren in strogo se ločuje med tistimi, ki mislijo, od tistih, ki izvajajo posamezne faze
delovnega procesa. Delavci so strogo specializirani za posamezna delovna opravila, njihovo
delo je kontrolirano.
Sistem mehanične organizacije je v 18. stoletju utemeljil Adam Smith3, uporabljali pa so ga
praktično v vseh industrijskih podjetjih, ki so se v času po industrijski revoluciji izredno hitro
razvijala. Sistem mehanične hierarhične organizacije povzamejo tudi številni vojaški ustroji,
šolski in izobraževalni sistemi.
3

Adam Smith (1723 – 1790), škotski moralni filozof, akademik in politični ekonomist, začetnik raziskovanja
razvoja evropske industrije in trgovine.
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1.3.2 Znanstveno-mehanični sistem organizacije in znanstveni menedžment
Znanstveno-mehanični sistem organizacije ob koncu 19. stoletja uvede Frederik Taylor4 kot
nadgradnjo mehanične organizacije, ki v organizacijo in proizvodnjo uvede znanstveni
pristop. Taylor natančno meri vse faze delovnega procesa (čas, gibanje, prostor, porabo
materiala, rabo energije …) in na podlagi meritev načrtuje faze proizvodnega sistema in
procesa. Vsako, še tako nezahtevno ali rutinsko delo, je natančno proučeno, čas za posamezno
delovno opravilo je zmanjšan na minimum, izkoristek dela delavca je maksimalen.
Sistem znanstveno-mehanične organizacije temelji na logiki, da je treba strogo ločiti
menedžerska dela (dela upravljanja organizacije) od izvedbenih del. Odgovornost za
načrtovanje in oblikovanje delovnega procesa je izključna naloga menedžerjev, medtem ko je
naloga delavcev natančno opraviti svoje zadolžitve. Ob tem je treba zagotoviti še sistem,
naprave in ljudi (nadzornike), ki nadzorujejo potek dela in skrbijo, da sistem znanstvenomehanične organizacije brezhibno deluje.
Izhodišča tovrstne organizacije je bilo najlažje uveljaviti v proizvodnji na tekočih trakih.
Sistem predstavlja temelj za klasično teorijo menedžmenta, ki sloni na načrtovanju in
delovanju birokratskih organizacij, katerih osnovna logika je upravljanje združbe kot
enotnega in celovitega sistema načrtovanja, organiziranja, koordiniranja, ukazovanja in
nadzorovanja. Kljub mnogim nasprotujočim si mnenjem sta tako klasična teorija
menedžmenta kot birokratska organizacija še danes spoštovani, še posebej v sistemih državne
uprave, vojski, šolstvu, multinacionalnih korporacijah (npr. restavracijah hitre prehrane) …
Znanstveno-mehanični sistem
organizacije je temelj za klasično teorijo
menedžmenta, ki temelji na načrtovanju
in delovanju birokratskih organizacij.

Birokratska organizacija je oblika
organizacije, ki poudarja natančnost,
hitrost, jasnost, pravilnost, zanesljivost in
učinkovitost delovnega procesa.

Slika 1: Klasična organizacija proizvodnega podjetja
Vir: Zakrajšek et al., 2008
4

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1916), ameriški inženir in teoretik menedžmenta, pripadnik klasične
organizacijske teorije.
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V Taylorjevem modelu znanstveno-mehanične organizacije nosijo vso odgovornost
poslovodje in nadrejeni, v skladu s stopnjo odgovornosti na hierarhični lestvici. Med
najmočnejšimi kritikami tovrstnega modela je odpuščanje delavcev in določanje norme glede
na dosežke najboljšega delavca. Nevarnost za uspešnost takšne organizacije predstavlja tudi
ozka fukcionalna specializacija delavčevega znanja, ki med delavci namesto sodelovanja
pogosteje spodbuja tekmovanje.
1.3.3 Ustvarjalne organizacije
Ustvarjalnost je lastnost, da človek preseže že ustvarjeno. Pogoji za ustvarjalnost so pogum in
spontanost, da človek/delavec svoje mnenje ponudi v presojo drugim, ter okolje, ki takšno
komunikacijo omogoča.
V ustvarjalni organizaciji vodje upoštevajo oz. sooblikujejo mnenja in odločitve z večjim
številom strokovnjakov/sodelavci. Ker slednji delujejo na različnih projektih je njihovo
znanje bolje izkoriščeno, prav tako tudi čas, ki se ga potrebuje za analizo problema in sprejem
odločitve. Odnos, ki zagotavlja tudi zadovoljevanje posameznikovih potreb po
samopotrjevanju (z upoštevanjem posameznikovih predlogov in mišljenj) pozitivno vpliva na
zadovoljstvo delavcev pri njihovem delu v podjetju. Organizacija deluje v skladu s
prepričanjem, da je najboljši delavec zadovoljni delavec.
Ustvarjalna organizacija potrebuje ustvarjalno vodenje, kar pomeni, da mora vodja zagotoviti
ustvarjalno delovno vzdušje. Naloga vodje je usklajevati delo ekipe, sestavljene iz
strokovnjakov za posamezna področja. Vodja mora delovati kot moderator, usmerjevalec
dela, motivator, svetovalec, pomočnik pa tudi spovednik, saj se pri delu v ekipah in na
projektih pogostokrat pripetijo situacije, ki zahtevajo različne oblike pogovorov in pomoči.
Ustvarjalni vodja si ne sme prizadevati, da bi postal vodilni igralec svoje ekipe oz. da bi
poudarjal svojo vlogo vodenja pred drugimi člani ekipe.
POSLOVNE ODLOČITVE

M

M
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S

S

S
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Slika 2: Odnos med sodelavci v ustvarjalni organizaciji
Vir: Zakrajšek et al., 2008
1.3.4 Humani pristopi k organizaciji dela
“Human relations” je pristop v organizaciji delovnega procesa v konkretnih organizacijah in
njihovih resursih, ki postavlja v ospredje kakovost odnosov med ljudmi. Ideje o medčloveških
10

Organizacija in vodenje medijske produkcije

odnosih na delovnem mestu izvirajo iz poskusov, ki so jih izvajali v tovarni Hawthorne v
podjetju Western Electric v Chicagu. V njej je Elton Mayo5 med letoma 1927 in 1932 vodil
niz poskusov, s katerimi so želeli odkriti povezavo med storilnostjo posameznega delavca in
delovnimi pogoji. Pri tem so pozornost usmerili predvsem na fizične dejavnike delovnega
okolja, sposobnosti delavca in finančno motivacijo. Rezultati niso bili najbolj spodbudni (pri
tem najverjetneje niso upoštevali vseh oz. najbolj relevantnih fizičnih dejavnikov delovnega
okolja, kot so: osvetljenost prostora, ogrevanje, odmori in možnosti socialnih stikov s
sodelavci). Mayo nadalje v eni od raziskav ugotovi, da so se delavci v skupini držali nekih
lastnih norm storilnosti in ne tistih, ki jih je postavilo vodstvo. Poleg tega pa so bili nekateri
delavci v delovnem procesu učinkovitejši od drugih ne glede na njihovo izobraženost,
inteligentnost ali spretnosti. Mayo zato preusmeri svoja raziskovanja v proučevanje delavcev
do dela in članstvo delavcev v neformalnih skupinah. Dejavnik, s katerim pojasni razliko med
storilnostjo delavcev, pa opredeli kot pripadnost različnim neformalnim skupinam, ki
postavljajo lastna merila storilnosti.
Naslednji pomembni korak v smeri medčloveških odnosov v delovnem okolju je naredila
angleška znanstvenica Mary Follet6. Folletova je v svojih načelih vodenja v ospredje
postavljala skupen interes in red kot središčna pogoja za dobre človeške odnose v
organizaciji. V svojih razpravah je Folletova razlikovala med interesom in nadzorom, to je
med vlogo motiva in čustev kot pomembnih dejavnikov za uspeh organizacije. Nadzorovanje
ni smiselno, če je pri delu odsoten interes. Verjela je, da četudi imajo različne skupine z
različnimi interesi različne poglede na probleme, se lahko sporazumejo o načinu njihovega
reševanja. Red je potemtakem dogovorjen zakon okoliščin. Folletova je namreč pri
usklajevanju različnih interesov zagovarjala doseganje soglasja, v ospredje razprave pa je
postavila problem in ne osebna ali skupinska nesoglasja. Osnova za uspešno organizacijo je
usklajen splet aktivnosti, ki oblikujejo delovno enoto.
_______________________________________________
Povzetek
Mehanične organizacije delo in delovne procese prilagajajo strojem. Posamezne faze
delovnega procesa so načrtovane. Vzpostavljen je sistem odgovornosti nadrejenih, med
tistimi, ki mislijo in izvajalci, je ločnica. Nadgradnja principov mehanične organizacije je
vzpostavitev znanstveno-mehanične organizacije, kjer so faze delovnega procesa natančno
merjene, z znanstveno natančnostjo je proučeno tudi vsako manjše, rutinsko delo, delavcem
so določene norme. Znanstveno-mehanične organizacije temeljijo na hierarhični razdelitvi
nalog in odgovornosti (pa tudi plačila) in birokratskem upravljanju. V nasprotju z
znanstveno-hierarhično organizacijo temeljijo sodobnejša podjetja na ustvarjalnem vodenju,
ki postavlja v ospredje sposobnosti zaposlenih in njihovo zadovoljstvo. Sodobne ustvarjalne
organizacije sprejemajo humane pristope k organizaciji dela, kjer so kakovostni odnosi med
zaposlenimi središčnega pomena.

5

George Elton Mayo (1880 – 1949), avstralski psiholog, sociolog in teoretik organizacije, ki je živel in
raziskoval v Združenih državah Amerike. Je začetnik humanega pristopa v organizaciji dela. Svoja spoznanja o
vedenju delavcev na delovnem mestu je strnil v delu The Human Problems of an Industrialized Civilization iz
leta 1933.
6
Mary Follet (1868 – 1933), njene razprave so zbrane v delu Dynamic Administration iz leta 1941.V času
pisanja razprav mnoga podjetja niso imela posluha za njena odkritja. Vodstva podjetij so takrat namreč dajala
prednost nadzoru in ne skupnemu interesu. K odporu do njenega takratnega dela pa je verjetno pripomoglo tudi
to, da je bila ženska, ki takrat ni imela veliko podpornikov v predvsem moškem svetu odločanja.
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Naloga – vrste modernih organizacij
Verjetno ste kot dijak, študent ali kot zaposleni že opravljali delo v kateri izmed organizacij
oz. v podjetju. Kakšni so bili odnosi med zaposlenimi, med nadrejenimi in podrejenimi
delavci? Katera izhodišča k pristopu organizacije veljajo za podjetje, v katerem ste bili/ste
zaposleni? Kako ocenjujete delovno klimo in kaj bi lahko izboljšali za učinkovitejše
delovanje podjetja?
1.4

PRODUKCIJA

Proizvodnja oz. produkcija pomeni proizvajanje (produciranje) ali ustvarjanje izdelkov in
storitev. Proizvodnja ali izdelava izhoda (output), to je proizvodov in storitev, se mora
stroškovno pokriti, poleg tega pa je treba ustvariti še dodatno vrednost za razvoj družbe in
dobiček lastnika.
V tržnem gospodarstvu proizvajalec proizvaja izdelke ali storitve za trg. Za tržno
gospodarstvo je bistveno, da je ponudba večja od povpraševanja. Proizvajalec na trgu išče
kupce, prek trga vstopa v odnos z drugimi proizvajalci in s potrošniki (bodisi kot prodajalec,
kupec ali konkurent). Na trgu proizvajalci ugotovijo, koliko jim bo neka druga stranka nudila
drugega blaga kot protivrednost za njihov proizvod. Konkurenca deluje tudi v nasprotni
smeri. Prodajalcem preprečuje, da bi cenili svoje blago previsoko, kupcem pa, da bi izdelke
ali storitve dobili po prenizki ceni ali celo zastonj. Temeljni cilji podjetniške dejavnosti so
ustvarjati dobiček, donosnost, količino produktov in kakovost učinkov.
Tabela 1: Vmesni in nižji cilji podjetniške dejavnosti
Vmesni cilji podjetniške dejavnosti:
Nižji cilji:
 znižanje nabavnih cen in nabavnih
stroškov;
 znižanje proizvajalnih stroškov;
 povečanje obsega prodaje, izboljšanje
strukture prodaje, znižanje prodajnih
stroškov;
 izboljšanje sestave financiranja.

 izboljšanje nabavnega poslovanja,
skrajšanje dobavnih rokov;
 znižanje stroškov dela, materiala,
storitev, izboljšanje izkoriščanja
delovnih priprav, izboljšanje
vzdrževanja delovnih priprav;
 izboljšanje prodajnega poslovanja,
boljša ponudba, oskrba, servis;
 zagotavljanje dolgoročnih virov
financiranja, zagotavljanje virov
financiranja z ugodnimi obrestnimi
merami, hitra vnovčljivost terjatev.

Za razumevanje ciljev proizvodnega sistema v zahodni tržni ekonomiji, ki rada uporablja
kratice, predlagajo okrajšavo SMART:
Specific: cilji morajo biti določeni (vrsta in obseg proizvodnje, prodajno področje);
Mesurable: cilji morajo biti merljivi, da jih lahko izrazimo tudi v številčni obliki;
Achivable: cilji morajo biti uresničljivi in dosegljivi;
Realistic: cilji morajo biti realni, vendar ne prenizki ali premalo ambiciozni;
Timed: cilji morajo biti časovno natančno opredeljeni, ne smejo biti postavljeni
nejasno v prihodnost, kar pa seveda ne pomeni, da ne smejo biti usmerjeni
v prihodnost.
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Učinkovitost poslovanja pomeni delati stvari prav in v čim večji meri, uspešnost pa pomeni
delati prave stvari. Sodobni trg zahteva visoko kakovost izdelkov, storitev oz. dogodkov in
stalno išče nove, izvirne, zanimive, atraktivne, neobičajne ali inovativne izdelke, storitve,
dogodke, doživetja … Če želimo izdelati nek izdelek ali opraviti storitev, potrebujemo
vhode, kot so znanje, materiali, energija in delavci ter tehnologija, naprave in zgradbe. Poleg
proizvedenega (želenega) izdelka oz. izhoda v delovnem procesu nastanejo praviloma še
ostanki ali odpadki, ki se lahko – ali pa tudi ne – koristno uporabijo. Bistvo proizvodnega
procesa je storitev ali izdelek, ki mora biti izdelan s čim nižjimi stroški, kar prinaša ob enaki
prodajni ceni čim višjo dodano vrednost in lastnikom čim večji dobiček.
Izdelek (produkt) ali storitev vsakega proizvodnega procesa določa osnovne materialne
vhode. Od materialov, uporabljene tehnologije, opreme ter znanja ljudi je odvisna raba
energije. Ker lahko enake izdelke dobimo iz različnih materialnih vhodov, se glede na to
razlikujejo tudi izhodi iz sistema, ki so poleg izdelka ali storitve lahko materialni odpadki,
ostanki, sekundarne surovine, toplota … odvisno od tega, kako oz. zakaj jih uporabimo v
naslednjem proizvodnem procesu. Proizvodni proces ima naslednje osnovne elemente:
1. vhode – snovi, energije, znanje;
2. delovna sredstva (delo strojev in delo delavcev);
3. izhode – to so proizvedeni (želeni) izdelki ali storitve, ostanki (ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti) in odpadki.

Slika 3: Osnovni elementi proizvodnega procesa
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Pri proizvodnih sistemih je temeljnega pomena, da so vsi vhodi (razen sončne energije) vzeti
neposredno iz okolja, in da so vsi izdelki ter ostanki vrnjeni v okolje, to je v sistem našega
planeta. Del energije in zelo majhen del snovi zapusti zemeljsko površino in tudi tu se zgodi,
da lahko še tako majhne količine pomembno vplivajo na spremembe okolja na zemlji.
Sodobne usmeritve zahtevajo proizvodne sisteme s čim manjšo rabo (po možnosti
obnovljive) energije in nične negativne vplive na okolje. Iz sheme proizvodnega sistema je
očiten velik vpliv inovativnosti, kreativnosti in znanja, ki se kaže v vseh elementih
proizvodnega sistema, še posebej pri načrtovanju izdelka (produkta), izbiri tehnologije in
naprav ter kadrov. Ena od možnih rešitev za napredne proizvajalce je usmeritev v visoko
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inovativne in zanimive ter kar najbolj potrebne in koristne produkte, ki zahtevajo veliko
znanja, visoke tehnologije in izobražene ljudi, ob majhni rabi energije in porabi materialov.
Pri tem se odpira veliko možnosti na področju znanosti, umetnosti, izobraževanja, zabave,
športa in podobno.
Vsako podjetje lahko uspešno deluje v določenem okolju, če je celoten sistem uravnotežen,
kar pomeni, da se prek ustrezne povratne zanke (povratnih informacij) krmili vhode v
sistem glede na izhode (oz. povpraševanje na trgu). Če podjetje ni usklajeno z okoljem,
njegov sistem prične razpadati in se poruši. V primeru, ko podjetje proizvaja izdelke po
katerih kupci ne povprašujejo oz. so ponujene cene nizke, povratna informacijska zanka pa
tega podatka ne upošteva, pride do ekonomske škode.
Proizvodni sistem je zelo odvisen od okolja, v katerem deluje, na katerem prodaja izdelke ali
storitve. Proizvodni sistem praviloma vpliva na okolje, obenem pa tudi okolje vpliva na
proizvodni sistem. Proizvodi medijske produkcije morajo biti prilagojeni ciljni populaciji oz.
določenemu okolju, saj jih sicer ni mogoče tržiti (specifična glasba, filmi itd.) oz. je to
pogosto zaradi lokalnih predpisov in navad tudi prepovedano (razni filmi, oglasi za alkohol,
cigarete itd.).Vsako podjetje mora biti organizirano tako, da je čim bolje pripravljeno na
interakcijo z okoljem, v katerem deluje oz. na katerega pošilja svoje izdelke ali storitve in iz
katerega črpa vhode, kadre itd.. Na okolje se mora prilagajati stalno in z majhnimi koraki
spreminjati in prilagajati način poslovanja. Pravimo, da mora imeti poslovni sistem
sposobnost učenja, razumevanja in prilagajanja. Za delovanje podjetja so zelo pomembne
tudi vrednote, ki prevladujejo v določenem družbenem okolju, saj je lahko podjetje v nekem
okolju zelo uspešno, v drugem pa propade.
Proizvodni sistemi so med seboj povezani, saj vhodi v en sistem nastanejo v drugem oz. se v
tretjem uporabijo izhodi iz prvega sistema. V multimedijski produkciji je teh povezav zelo
veliko, saj v končni fazi (postprodukcija) praviloma združujemo izdelke predhodnih faz, kot
npr. posnetke, animacije, grafike, fotografije ipd.. Značilni primeri nepovezanih sistemov v
medijih so odpovedi koncertov, za katere ni zanimanja, slaba prodaja knjig, filmov, TV
nadaljevank, slaba gledanost TV oddaj ali poslušanost radijskih oddaj, slab obisk določenih
spletnih strani itd.. Ob tem se pogosto pojavljajo problemi; če vse temelji na komercialni
osnovi, se lahko zgodi, da kakovostni izdelki ali storitve niso najbolje sprejeti. Zato je mnogo
tovrstne produkcije na javnih in državnih ustanovah vezanih na sofinanciranje s strani države,
ki želi podpirati kakovostne kulturne, umetniške, nacionalno ali izobraževalno pomembne
projekte.
Pri medijski produkciji moramo razumeti in ločiti vloge, ki jih opravljajo mediji v družbi.
Medije namreč v splošnem delimo na javne in komercialne. Cilji javnih medijev
(praviloma javno pravnih radiotelevizij) so javni cilji in proizvodnja javnega dobrega
(public good), katerega značilnost je, da je na razpolago vsem članov družbe in da se z
množičnostjo uporabe ne izčrpa (Venturelli, 1996, 137–138). Proizvodnja javnega dobrega
ne temelji na tržnih zakonitostih (vsaj ne v celoti), medtem ko je cilj komercialnih medijev
ustvarjati oddaje, ki pritegnejo najširšo množico gledalcev in tako tudi največ oglaševalcev,
njihovo delovanje je podobno tržnemu razmišljanju proizvodnega podjetja. Pri tem ne gre
prezreti, da nekateri komercialni mediji proizvajajo tudi vsebine posebnega pomena, kot
mediji posebnega pomena pa so za svoje delo sofinancirani iz državnega proračuna (več o
tem v Zakonu o medijih, 76., 77., 78., 79., 80., 81., in 82. člen; glej tudi:
http://www.zakonodaja.com/zakoni/ix/7/zmed_upb1/zmed_upb1; o medijskih produkciji
podrobneje v poglavju 9).
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Preden se lotimo izvedbe poslovnih načrtov in projektov, moramo oblikovati jasno poslovno
vizijo, to pomeni zamisel, kaj sploh želimo doseči s poslovanjem podjetja oz. organizacije v
določenem okolju in v določenem časovnem obdobju. Praviloma mora biti vizija dolgoročna,
saj mora biti vlagateljem kapitala jasno predstavljeno, kam bodo vložili kapital, sodelavcem
pa v kakšen posel gredo. Na podlagi vizije se mora izdelati temeljno področje delovanja
podjetja in poslanstvo podjetja oz. organizacije. V kolikor gre za podjetje s težavami, je treba
spremeniti tudi vizijo in cilje, saj le s spreminjanjem posameznih (manjših) elementov
podjetje še ne bo uspešno.

1.5

ORGANIZACIJSKA DELA IN FAZE PRODUKCIJE V MEDIJIH

Izvedbo medijskega produkcijskega
organizacijskimi deli. Pri tem je treba:

procesa

moramo

predvideti

z

ustreznimi

 natančno opredeliti in določiti celoten projekt oz. proizvodni sistem od vhodov do
izhodov (končnega izdelka), vključno z vsemi opravili in dejavnostmi, ki so potrebne;
 zagotoviti finančne vire;
 zagotoviti vhode projekta (materiale, energije, znanje, tehnologijo);
 zagotoviti prostor, opremo, pripomočke, usposobljene, motivirane in odgovorne
delavce;
 opredeliti sistem za spremljanje projekta in kontrolo kakovosti;
 po končani medijski produkciji pripraviti poročilo in končni obračun;
 zagotoviti arhiviranje izdelkov ter njihovo distribucijo.

Kontrola

Ideja
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Produkcija/
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Slika 4: Osnovne faze organizacije dela v medijih
Vir: Lasten
Medijski produkcijski sistem poteka preko naslednjih faz: ideji sledi priprava osnutka
projektne dokumentacije, v kateri razčlenimo osnovne faze projekta in opredelimo izhodišča
projekta. Razdelano idejo ponudimo zainteresiranemu naročniku, investitorju, uredniku. Če jo
investitor sprejme, sledi nadgradnja projekta in projektne dokumentacije. V tem delu se v
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projekt vključi menedžer produkcije (v medijih je to producent), ki skupaj z avtorjem ali
projektno skupino določi časovne roke za izvedbo ter finančni okvir projekta. Sledi izvedba
medijskega izdelka. Naročnik (urednik) pregleda končni izdelek in predvidi njegovo
distribucijo (umestitev v programsko shemo). Če je projekt tržno naravnan, skušamo za
izdelek iztžiti čim višjo ceno. Izdelke je treba ustrezno shraniti, na posameznih fazah
delovnega procesa pa zagotoviti kontrolo kakovosti in ustreznosti izdelka.
_______________________________________________
Povzetek
Produkcija pomeni proizvajanje ali ustvarjanje izdelkov in storitev. V tržnem gospodarstvu
proizvajalec proizvaja izdelke in storitve za trg, pri tem pa skuša ustvarjati dobiček in
proizvajati donosne ter kakovostne izdelke in storitve. Cilji proizvajalca in proizvodnega
sistema v tržnem gospodarstvu so v skladu s principom SMART določeni, merljivi,
uresničljivi, reaini ter časovno natančno opredeljeni.
Proizvodni proces je sestavljen iz vhodov (snovi, energija, znanje), delovnih sredstev (stroji,
tehnologija, delavci) in izhodov (mednje poleg izdelkov/storitev uvrščamo tudi ostanke
materialov in odpadke). Vsako podjetje lahko uspešno deluje v določenem okolju, če je
celoten sistem uravnotežen, kar pomeni, da se prek ustrezne povratne zanke (povratnih
informacij) krmili vhode v sistem glede na izhode oz. povpraševanje na trgu. Če podjetje ni
usklajeno z okoljem, njegov sistem prične razpadati in se poruši. Vsako podjetje mora biti
organizirano tako, da je čim bolje pripravljeno na interakcijo z okoljem, v katerem deluje oz.
na katerega pošilja svoje izdelke ali storitve in iz katerega črpa vhode in kadre. Na okolje se
mora prilagajati stalno, načine poslovanja naj spreminja z majhnimi koraki. Podjetje mora
stremeti k pridobivabju novih znanj, razumeti in prilagajati se mora okolju in okoliščinam.
Za delovanje podjetja so zelo pomembne tudi vrednote, ki prevladujejo v določenem
družbenem okolju, saj je lahko podjetje v nekem okolju zelo uspešno, v drugem pa propade.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Organizacija in vodenje medijskih projektov
1. Organizacija dela je proizvod industrijske družbe. Katera so njena načela? Odgovor
utemeljite s primeri iz okolja.
2. Navedite razlike med industrijsko in informativno družbo.
3. Naštejte in opišite osnovne vrste modernih organizacij.
4. Kaj so vhodi, delovna sredstva in izhodi proizvodnega procesa ter sistem povratne
zanke?
5. Kaj moramo predvideti z organizacijskimi deli za produkcijo medijskega izdelka?
Naloga
Vaše podjetje se ukvarja z oblikovanjem promocijskih plakatov. Premislite, zapišite in
utemeljite, katere vhode in delovna sredstva potrebujete, kako oblikovati ustezno delovno
okolje, kaj so izhodi (proizvodi in ostanki) delovnega procesa v vašem podjetju?
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2

USTVARJANJE MEDIJSKIH IZDELKOV
»Ne prijemaj z rokami, česar nisi z glavo premislil.«
češki pregovor

Pred leti sem spoznala nekega delavca, ki se je v času vojne preselil iz Bosne in Hercegovine
k prijatelju in njegovi materi v Slovenijo. Po tragični prijateljevi smrti se je poročil z njegovo
materjo in si tako zagotovil tudi »zeleno vizo«, kasneje slovensko državljanstvo. Bi rekli, to je
klasična zgodba o preračunljivi, navidezni poroki. Pa temu ni tako. Ta delavec je svojo ženo
med opravljanjem predvsem pleskarskih del namreč večkrat poklical. Eden izmed pogovor je
potekal tako: »Imam še nekaj ur dela, pojdi na obletnico Pekrskih dogodkov, tam bo zagotovo
kaj hrane in pijače.« Čez nekaj minut je sledil nov klic: »Če s seboj ne boš imela dovolj
denarja, jim pusti svojo osebno izkaznico in povej, da bom prišel poravnati račun.« Ja, to je
zgodba o ljubezni, ki bi jo lahko v krajšem formatu televizijsko ubesedila v kateri izmed oddaj
z lahkotnejšimi vsebinami. Lahko bi v ospredje postavila ljubezen in v dokumentarnem filmu
prepletala različne ljubezenske zgodbe. Lahko pa bi se osredotočila na pridobivanje
državljanstva ali dovoljenj za bivanje tujcev pri nas. Ideja tako roji v moji glavi že nekaj
časa, uresničila jo bom lahko le, če bom ta navdih o ljubezni uredila v uporabno zamisel.
Slednje storimo tako, da idejo pretvorimo v projektno dokumentacijo, v kateri predvidimo čas
za izvedbo projekta, sodelujoče, lokacije snemanj, zagotoviti moramo delovno opremo,
predvsem pa od urednika (naročnika ali investitorja) pridobiti dovoljenje za izvedbo projekta
in predvideti stroške medijskega izdelka.
V drugem poglavju spoznavamo, kako preseči že ustvarjeno in o problemih razmišljati
drugače, na izviren in bolj prožen način. Izhodišče za nastanek novega medijskega izdelka je
zamisel.
_______________________________________________

2.1

USTVARJALNOST

Ustvarjalnost pomeni preseganje že ustvarjenega. Kaže se v zmožnostih posameznikov, da
razmišljajo o problemih drugače, na izviren, prožen način. Ustvarjalni ljudje so sposobni
producirati ideje, oblikovati načrte, ustvarjati projekte, zaznati probleme tam, kjer jih za druge
sploh ni, in reševati probleme v dani situaciji tudi potem, ko je drugim že zmanjkalo idej.
Ustvarjalnost se kaže že v otroški igri, v drobnih dejavnostih doma, na delovnem mestu, v
rekreativnih dejavnostih, v konjičkih. Kaže se v tem, da skušamo rutinska dela opraviti na
nov, domiselnejši način (Mayer, 1994).
V ozadju ustvarjalnosti je radovednost. Otroci je premorejo veliko. Potrebno jih je
vzpodbujati, sicer prične njihova radovednost pojenjati. Seveda pa jim je treba postaviti tudi
meje, da njihova radovednost ne vodi k nezaželenim posledicam.
Ustvarjalnost je človekov dar, ki ga vodi proti neodkritim področjem. Kot takšna je tudi
pomembna veščina vsake produkcijske skupine.
Za ustvarjalnost je značilno divergentno mišljenje.
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∞
Slika 5: Ustvarjalnost nas vodi k neodkritim področjem
2.1.1 Značilnosti ustvarjalnega razmišljanja
Ustvarjalnost lahko opredelimo na različne načine. Psihologi opredeljujejo ustvarjalno
mišljenje kot duševni proces, katerega rezultat so originalni in ustrezni oziroma uporabni
dosežki.
Glavna značilnost ustvarjalnega mišljenja je izvirnost (originalnost). Pomeni najti oziroma
imeti za rešitev problema nove, nenavadne, redke, enkratne, neponovljive rešitve. Druga
pomembna značilnost ustvarjalnega mišljenja je miselna prožnost (fleksibilnost), ki kaže na
kakovost odgovorov - ugotovimo, ali odgovori pripadajo eni kategoriji, ali pomenijo neke
vrste miselni skok. Pomembna značilnost je tudi bogastvo idej - miselna tekočnost
(fluentnost). Pomeni, da smo sposobni najti številne ideje in rešitve.
V preizkušnjah ustvarjalnosti jemljemo frekvenco odgovorov v skupini kot merilo izvirnosti.
Merilo je obratno sorazmerno s frekvenco odgovorov v skupini. Odgovor je tem izvirnejši,
čem redkejši je, najbolj izviren pa je odgovor s frekvenco 1.
Naslednji kriterij je uporabnost. V tehniki o tem ni dvoma, uporabni so izumi novih strojev,
aparatov itd. Vendar uporabnost ni vedno neposredno razvidna. Uporabna je lahko tudi
hipoteza, ki je osnova za nove dokaze. Še težje pa je določiti uporabnost umetnosti (Pečjak,
2006).
Tudi na področju filmske in TV produkcije nujno govorimo o ustvarjalnosti. Kriterije pa je
težko postaviti. Zasnovo scenarija oziroma produkcijske predloge (skript) npr. lahko
umestimo na daljici med poloma invencije (kreativne, nove oblike in vsebine) in konvencije
(znane, ustaljene strukture in vsebinski vzorci TV izdelkov) (Purg, 2008, 70).
Zanimivost …
Vsako leto Evropska komisija izbere posebno temo za kampanjo. Za leto 2009 je izbrala
ustvarjalnost in inovativnost. Po vsej Evropi poteka na stotine konferenc, projektov in
razstav, preko katerih skušajo ozaveščati in opozarjati na potrebo po izvirnih rešitvah za
izzive današnjega časa
(http://ec.europa.eu/news/eu_explained/081221_1-sl.htm).
2.1.2 Faze ustvarjalnega procesa
Rojstvu nove ideje pravijo psihologi »aha izkušnja.« Ideja se rodi nenadoma in nepričakovano
(kot navdih ali inspiracija) (Pečjak, 2006).
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Zanimivost …
Ideja pride nenadoma. Eden od osrednjih prizorov v Chaplinovem filmu »Luči velemesta«
je prizor s slepo prodajalko vijolic, ki potepuha zamenja za bogataša in mu ponudi rože.
Prizor je Chaplin neštetokrat ponovil, vendar z nobenim ni bil zadovoljen, ker ni bilo jasno,
zakaj ga prodajalka zamenja za bogataša. Več mesecev ga ni bilo na snemanje, nekega jutra
pa se je prebudil z jasno rešitvijo v glavi: zvok avtomobilskih vrat naj bi dal prodajalki
misliti, da ima pred seboj bogataša (takrat so bili avtomobili zelo redki). Potepuh se
prestraši policaja in zleze skozi parkirani avto tja, kjer je stala prodajalka. Za seboj pa
zaloputne vrata (Pečjak, 2006, 106).
Celoten ustvarjalni proces poteka skozi več faz in sicer:
1. preparacija (priprava) - v tej fazi poteka analiziranje problema, zbiranje podatkov,
preizkušanje idej ...
2. frustracija - jeza, pobitost, dvom v svoje sposobnosti zaradi težav pri reševanju
problema;
3. inkubacija - navidezno odložimo problem, nezavedno se ukvarjamo s problemom ...
4. iluminacija (razsvetlitev, uvid, tudi t.i. »aha« izkušnja, »aha« doživetje, »hevreka«
doživetje) - v tej fazi pride do ustvarjalnega navdiha - navadno se rešitev pojavi
nepričakovano ...
5. verifikacija (preverjanje) in izpeljava rešitve problema.
Zanimivost …
Fazo iluminacije (»aha,« »hevreka«) ponazarja Arhimedovo odkritje zakona vzgona. Na
spletnem naslovu:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2001/ura/jelovcan/Arhimed.htm preberite, kako
je Arhimed nenadoma prišel do rešitve problema v zvezi s krono kralja Hierona.
Ustvarjalnost premoremo vsi. Odlepiti se moramo od tradicionalnega, dorečenega načina
reševanja problemov, se prepustiti domišljiji, intuiciji ter na novo in prožno premisliti stvari.
Za vsako produkcijsko ekipo so nove ideje dobrodošle in tudi nujne, če hoče preživeti in biti
uspešna na konkurenčnem trgu.
Za napredek družbe kot celote ali samo njenega dela (skupine) je nujno pojavljanje novih
idej. Ni dovolj, da se spreminja samo oblika že sprejetih idej, spreminjati se mora vsebina.
Družba (skupina) spodbuja nove ideje, kadar dopušča čim večjo različnost v mišljenju. Tako
se producirajo številne različne ideje, od katerih so nekatere neuporabne, druge pa se obdržijo
in se v praksi potrdijo. Ustvarjalnost je v vsakem izmed nas, vendar je na nek način zadržana
(Pečjak, 1989).
Eden izmed razlogov, da smo togi v mišljenju, so izkušnje. Pri majhni izkušenosti je
ustvarjalnost šibka, ker ni gradiva za obdelavo. Pri srednji izkušenosti je ustvarjalnost
največja. Pri zelo visoki izkušenosti pa ustvarjalnost spet upade.
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Slika 6: Odnos med količino izkušnje in učinkovitostjo ustvarjalnega mišljenja
Vir: Musek, Pečjak, 2001, 169
Ena najpomembnejših značilnosti ustvarjalnega mišljenja je miselna transformacija oz.
transformacija gradiva. Gre za preureditev gradiva, zmožnost najti novo povezavo med
podatki, videti situacijo na nov način.
Zanimivost …
Igralec in režiser Charlie Chaplin je hotel v enem od svojih nemih filmov doseči učinke s
tem, da soigralec proti njemu zamahne s sekiro, ki se pred njegovim čevljem zasadi v tla.
Filmska industrija takrat še ni poznala sodobnih trikov. Chaplin je rešil problem tako, da je
spremenil smer vrtenja kamere. Soigralec je dvignil sekiro s tal v zrak. Potem so film
zavrteli v nasprotni smeri in ga presneli (Pečjak, 2006, 106 - 107).

2.2

TEHNIKE PRIDOBIVANJA IDEJ IN REŠEVANJA PROBLEMOV

Ideja je rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev, izvedbo česa in zamisel,
hkrati pa nakazuje posameznikov odnos do materialnega in duhovnega sveta. V svetu medijev
je ideja osnova za razvoj vsakega novega projekta, vendar do njene polne uresničitve ni
mogoče priti, če je ne razvijemo do uporabnega medijskega projekta oz. izdelka. Ideja tako ni
zgolj rezultat nenadnega navdiha, temveč trdega usklajevalnega dela.
Ideja je lahko plod kreativnosti posameznega avtorja ali skupine predlagateljev. Idejo lahko
razvija posameznik, lahko pa se za razvoj projekta najprej določi projektna skupina, ki nato s
pomočjo dodatnih informacij oblikuje projektno dokumentacijo.
Kadar uporabimo skupinski način reševanja problema, lahko ustvarimo posebno vzdušje v
skupini, da se bodo v reševanje problema vključevali vsi člani. Člani si prizadevajo pri
iskanju najboljše možne rešitve in ne vsiljujejo svojega izključnega mnenja. Vodja sodeluje
kot član skupine in zanj veljajo enaka pravila. Pogovarjanje je odkrito, vzpodbudno - uspešna
rešitev je plod timskega dela. Največ tehnik so razvili v ameriški industriji, zaradi potrebe po
spremembah, inovativnosti. Uporabljali so jih za reševanje problemov tehnologij in končnih
izdelkov, nato so jih pričeli uporabljati na področju oglaševanja, marketinga, upravljanja.
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ZBIRANJE
INFORMACIJ

AVTOR

IDEJA

ZBIRANJE
INFORMACIJ

RAZVOJ
IDEJE

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

PROJEKTNA
SKUPINA
Slika 7: Od ideje do projektne dokumentacije
Vir: Lasten

Tehnik za spodbujanje ustvarjalnosti je veliko. V nadaljevanju bomo opisali naslednje:





Brainstorming ali viharjenje možganov (razprava 66, 636 in pisna nevihta možganov)
Metoda DO IT (in SIMPLEX)
Šest klobukov kreativnega razmišljanja
Metoda provokacije

2.2.1 Brainstorming ali viharjenje možganov
Viharjenje možganov je ena izmed najbolj uporabnih tehnik za pridobivanje in zbiranje novih
idej iz predvsem “lastne glave”.
Viharjenje možganov je lahko individualno ali skupinsko; bolj učinkovito je skupinsko
viharjenje, ker izkorišča kreativnost in izkušnje celotne skupine. Ko posamezni član skupine
doseže neko mejo kreativnosti, lahko nato pobudo za nadaljnji razvoj ideje prevzame drugi
član skupine. Skupinsko viharjenje tako razvija in ustvarja ideje bolj poglobljeno in iz več
zornih kotov. Individualno viharjenje pa dopušča večji razpon idej, saj se posamezniku pri
viharjenju ni treba ozirati na mnenja in stališča drugih, vendar pa zbranih zamisli včasih ni
mogoče ustrezno razviti, ker ni pomoči skupine in izkušenj drugih ustvarjalcev.
Namen miselne seanse je oblikovanje maksimalnega števila možnih idej. Nobena ideja ali
misel ni podvržena kritiziranju. Prav tako ni nobena ideja čudaška, nasprotno, nenavadnost
zamisli je zaželena. Člani miselne seanse dograjujejo in nadgrajujejo posamezne ideje.
Metoda viharjenja možganovje načrtovana in poteka v naslednjem zaporedju. Prvi korak je
priprava seznama idej. Vsak član miselne seanse predlaga vsaj eno zamisel. Sledi združitev
podobnih idej v skupine. Ta korak je potreben, v kolikor je idej več kot članov miselne
seanse. Če idej ni veliko, jih ni potrebno združevati. Ideje oštevilčimo. Nato vsak član izbere
tretjino idej s seznama, ki jih želi obdržati za odločanje v naslednjem krogu. S šestim
korakom s seznama odstranimo ideje, ki so prejele manj glasov (glej Tabelo 2). Postopek
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ponavljamo, dokler ne dobimo ideje, ki jo je z glasovanjem in postopnim izbiranjem izbralo
največ članov skupine.
Tabela 2: Preglednica za odstranjevanje idej
Velikost skupine (število članov)
Odstranimo ideje z manj kot toliko
glasovi
od 4 do 5
2
od 6 do 10
3
od 10 do 15
4
15 ali več
5
Vir: Prirejeno po: http://www.mindtools.com/brainstm.html (25. 5. 2009)
Zelo pomembna je osebnost voditelja skupine. Biti mora demokrat, znati mora vzpostavljati
dobre odnose z okoljem, znati vzpodbujati druge ljudi, ne da bi jim pri tem vsiljeval svoje
mnenje.
Problem je najbolje zapisati na vidno mesto, prav tako navodila za dajanje idej.
Značilno je, da udeleženci dajejo najprej običajne, stereotipne ideje, šele ko te izčrpajo,
preidejo na ustvarjalnejše.
Viharjenje možganov vodi vodja. Njegove naloge so:
 sklic sestanka (seanse viharjenja
možganov);
 opredelitev problema;
 skrb za osredotočenje članov
skupine na problem;
 spodbujanje sodelovanja vseh članov
skupine;
 brzdanje kritik in vrednostnih sodb;
 prekinitev dolgoveznih razprav o
posameznih idejah;
 spodbujanje članov skupine, da
sledijo idejam drugih in jih razvijajo
naprej in
Slika 8:seznama
Na delavnicah
 vodenje
zamisli.se izmenjajo
številne ideje
Vir: Arhiv RTV SLO, Circom Regional 2008

Razprava 66
Je izpopolnjena tehnika klasične nevihte možganov, razvili so jo v Philipsu (zato tudi Philips
66). Število udeležencev: skupine po 6 oseb, čas reševanja: 6 minut.
Nato se organizira plenum - predstavniki skupin poročajo o rešitvah, razpravljajo. Potem se
vrnejo v skupine in v nadaljnjih 6 minutah izboljšujejo rešitve ali dajejo nove ideje.
Ponovno sledi plenum, razprava in izboljšanje. Ta krog se ponavlja tako dolgo, da pridemo do
sprejemljivih in uporabnih rešitev.
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Metoda 635
Je tehnika zapisovanja idej. Prisotnih je 6 udeležencev, vsak navede 3 ideje v 5-ih minutah.
Udeleženci sedijo v krogu, ideje zapisujejo na liste, ki si jih po petih minutah podajo (v smeri
urinega kazalca). Ideje vsak tiho prebere in navede nove tri, ki jih naveže na že napisane,
preoblikuje ipd.
Na ta način dobimo v 30-ih minutah 108 idej, ne da bi kdo spregovoril.
Pisna nevihta možganov (brainwriting)
Od 4 do 8 udeležencev po skupinah zapisujejo ideje. Vodja najprej razloži problem, nato
udeleženci jemljejo listke s sredine mize, napišejo nanje ideje in jih oddajajo na sredino mize.
Ko so na listkih že ideje, nove ideje navezujejo nanje in to ponavljajo, dokler lahko ustvarjajo
ideje. Nato se skupina zbere oziroma spregovori, da oceni ideje.
Naloga – viharjenje možganov
Pred viharjenjem možganov je dobro člane miselne delavnice ogreti. To lahko storimo z
različnimi vajami miselnega telovadbe.

IGRA
BESED

Različne igre besed (asociacije,
sopomenke, iskanje nenavadnih
besed in pojmov …). Igre besed
naj bodo stimulativne.

NAMIŠLJENA
VIHRA

Vodja si zamisli zabaven
(izmišljen) problem, ki ga
skupina previhari.

IGRA
NASPROTIJ

Naredite seznam 10 – 20
vsakdanjih besed, nato zraven
zapišite 3 nasprotne besede, ki
vam najprej pridejo na misel.

Naloga: Za ogrevanje poiščite nekaj asociacij na znane pojme kot so ljubezen, sreča,
veselje, dež, otrok in podobno.
Več o tem si preberite v knjigi: Pečjak, V. Poti do idej. Tehnike ustvarjalnega mišljenja v
podjetjih, šolah in drugje. Ljubljana: samozaložba, 1989.
2.2.2 Metoda DO IT (in SIMPLEX)
Metodo DO IT je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil Robert Wallace Olsen v delu
The Art of Creative Thinking: A Practical Guide including Exercises and Illustrations.
Vsem, ki vas zanimajo metode kreativnega mišljenja, vodenja projektov, reševanja
problemov in podobnega priporočamo spletno stran:
http://www.mindtools.com/pages/main/ThemedIndex.htm#Prob (citirano 25. 5. 2009)
Metoda DO IT poteka po naslednjih korakih:
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Tabela 3: Koraki metode DO IT
Define problem
1. Opredelitev problema
D
Open mind and apply creative techniques
2. Ustvarjalno razmišljanje
O
Identify best solution
3. Označite najboljšo rešitev
I
Transform
4. Preusmeritev, prenos
T
Vir: Prirejeno po: http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_09.htm (25. 5. 2009)
Opredelitev problema
Najprej preverite, da se zares lotevate reševanja
problema, ne pa zgolj posledic le-tega. Pri tem se
vprašajte, kaj je bistvo problema in zakaj je problem
nastal? Nato zapišite cilje, ki bi jih radi dosegli in
omejitve rešitev. Problem z večjimi razsežnostmi
razdelite na manjše enote. Problem strnite v čim krajšo
obliko, lahko ga opišete z več dvobesednimi zvezami,
izmed katerih izberite tisto, ki najbolj ustreza opisu
problema. Ko ste opredelili bistvo problema, se lotite
naslednjih korakov.

Kaj je problem?
Cilji in omejitve
Razdelitev problema
Povzetek problema

Slika 9: DO IT - opredelitev problema
Vir: Prirejeno po: http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_09.htm (25. 5. 2009)
Ustvarjalno razmišljanje. Ko ste ugotovili, kaj je temelj problema, lahko začnete z iskanjem
možnosti za njegovo rešitev. Zapišite vse ideje, ki se vam utrnejo kot možnosti za rešitev
situacije. Potrudite se, da dobite množico različnih idej, tudi slabe ideje so namreč lahko
osnova za nastanek učinkovite ideje. Na tej stopnji zamisli ne vrednotimo kot dobre ali slabe.
Označite najboljšo rešitev. Na tej stopnji izberete najboljšo rešitev. Včasih je ta očitna,
drugič je plod dolgotrajnejših iskanj in analiz. Ob tem ne pozabite, da se mora tudi vaša
rešitev ujemati s cilji podjetja oz. organizacije, ki ji pripadate. Ponavadi je rešitev lažje najti,
ko veste, katere so smernice poslovanja vaše organizacije.
Preusmeritev. Zadnja stopnja ustvarjalnega iskanja rešitve na zastavljeni problem je
nadgradnja rešitve. Ta vključuje tako razvoj potrebnega orodja za realizacijo ideje kot tudi
številne marketinške poteze. Mnogo izvrstnih idej se ne uresniči v svoji polnosti prav zaradi
zanemarjanja promocijskih dejavnosti. Zelo pomembno je namreč, da idejo tudi ustrezno
predstavite (lansirate) ciljnemu občinstvu.
Metoda SIMPLEX je nadgradnja metode DO IT, ki temelji na integraciji posameznih
zaključenih postopkov. Implementacija zaključenega kreativnega kroga vodi v naslednji krog
ustvarjalnih izboljšav. Metoda poteka v osmih korakih:
1.korak: poišči problem.
Kaj lahko izboljšamo?
• Katera lastna sredstva lahko bolje uporabimo?
• Kateri manjši problemi se lahko razvijejo v večje?
• Kaj upočasnjuje in omejuje naše delo?
• Kako lahko izboljšamo kakovost?
• Kaj počne naša konkurenca, pa bi tudi mi lahko?
• Kateri elementi so moteči?
2. korak: poišči podatke
• Preveri in uporabi najboljše ideje konkurentov.
• Preveri, kaj potrebujejo potrošniki.
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• Izvedi, katere rešitve so že bile ponujene.
• Podrobno se seznani s postopki, storitvami in tehnologijami, ki jih boš morda uporabil.
• Prepričaj se, da so prednosti novih idej vredne napora in denarja, ki ga vlagaš vanje.
3. korak: definiraj problem
Natančno je treba opredeliti, kaj je problem. Za razširitev možnosti reševanja problema si
lahko pomagamo z vprašanjem “Zakaj”, za oženje področja pa “Kaj me omejuje?”
Primer: Obolela drevesa7

Obolela drevesa

Zakaj želim drevesa
ohraniti zdrava?

Kako lahko ohranjam
kakovost okolja?

Obolela drevesa

Kaj me omejuje?

Ne vem, kako nadzorovati
bolezen…

Slika 10: Metoda Simplex – primer obolelih dreves
Vir: Lasten
4. korak: poišči idejo
Pri tem si pomagamo z metodo individualnega ali skupinskega viharjenja možganov.
5. korak: izbiranje in ovrednotev
Izberi najboljšo rešitev in jo razvij do podrobnosti. Pomembno je, da se prepričaš, da je ideja
tudi uporabna. Predloge lahko selekcioniramo s postopnim izločanjem (glej Tabelo 2).
6. korak: načrtovanje
Na tej stopnji se načrtujejo dejavnosti, povezane z realizacijo projekta. Načrtovati moramo:
• dan in časovno trajanje izvedbe (za vsako izvedbeno aktivnost),
• prostor izvedbe,
• izvedbeno ekipo,
• opremo, ki jo potrebujemo za izvedbo in
• logistiko (prevoz na kraj izvedbe).
7. korak: prodaj idejo
Idejo je treba prodati, jo dobro ustrezno predstaviti. Zanjo si morate pridobiti podporo
nadrejenih, bančnih menedžerjev, pri katerih prosite za posojilo, in drugih akterjev, ki so
vključeni v projekt.
8. korak: akcija
Akcija je zaključna stopnja v krogu postopkov metode SIMPLEX in vodi v naslednji
ustvarjalni krog. Z akcijo se vračamo na izhodišče, po zaključku procesa izbire ustvarjalne
ideje se vrnemo na izhodišče, problem postane uresničitev/izvedba ideje/projekta.
2.2.3 Šest klobukov kreativnega razmišljanja
Edward Bono je v svojem delu iz leta 1985 Six Thinking Hats predstavil tehniko odločanja o
projektnih idejah iz različnih zornih kotov: čustvenega, intuitivnega, ustvarjalnega in
7

Primer uporabite kot nalogo. Namesto »obolelih dreves« lahko zastavite tudi kakšen drug problem in ga
skušate rešiti s pomočjo napotkov v primeru.
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negativnega. Oblikoval je t. i. metodo »šest klobukov kreativnega razmišljanja«, ki jo lahko
uporabljamo individualno ali pri skupinskih sestankih - pri slednjih je še posebej koristna, saj
daje možnost izražanja idej ljudem z različnimi stališči in preprečuje morebitne konflikte med
njimi. Načini razmišljanja so razdeljeni in razvrščeni na podlagi različno obarvanih klobukov.
Člani sestanka nosijo različne klobuke.
 Beli klobuk zastopa mišljenje, ki izhaja iz razpoložljivih in neobdelanih podatkov. Pri
odločanju se na primer upoštevajo informacije o konkurenci, značilnostih trga in
podobno.
 Rdeči klobuk zaznamuje ljudi, ki obravnavajo stvari intuitivno, odločno in čustveno.
Pomeni tudi razumevanje čustvenega odzivanja drugih (na primer: čustveni odzivi
odjemalcev).
 Črni klobuk pomeni negativno mišljenje. Osredotoča se na slabosti odločitve, na
katere gledamo previdneje in obrambno.
 Rumeni klobuk izraža pozitivno mišljenje. Upoštevajo se vsa optimistična stališča,
tudi in predvsem vse ugodnosti in pozitivne posledice projekta.
 Zeleni klobuk pomeni ustvarjalnost. Je simbol za kreativne rešitve, obkrožen je z
raznolikimi kreativnimi orodji.
 Modri klobuk pomeni nadzor. Ljudje, ki jim je na sestankih dodeljen ta klobuk, naj bi
znali uspešno nadzirati načrtovanje. Če na primer primanjkuje zamisli, mora modri
klobuk razpravo usmeriti proti zelenemu klobuku oziroma v smer ustvarjalnega
razmišljanja.
2.2.4 Metoda provokacije
Z metodo provokacije razvijamo ideje izven običajnih vzorcev. Najprej moramo prepoznati
obstoječe vzorce, nato pa jih namerno negirati.
Primer metode provokacije – gradnja hiše8:
Ustaljen vzorec:

Hiša ima streho.

gradnja
hiše

PROVOKACIJA
Neustaljen vzorec:

Hiša je brez strehe.

Hiša brez strehe daje
možnost, da ležiš in
opazuješ zvezde.

OVREDNOTEV:
Kaj so posledice
provokacije?
Katere koristi prinaša
provokacija?
V katerih možnosti bi bilo
provokacijo mogoče
izpeljati?
Kaj potrebujemo za
uresničitev ideje?
Kaj bi se zgodilo, če bi del
procesa prilagodili?

Slika 11: Metoda provokacije – gradnja hiše
Vir: Lasten
8

Primer uporabite kot nalogo. Namesto »gradnje hiše« lahko zastavite tudi kakšen drug problem in ga skušate
rešiti s pomočja napotkov v primeru.
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2.3

BLOKADE USTVARJALNOSTI IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE



Negativen odnos
Nekateri novosti vztrajno odklanjajo, pravzaprav se jih bojijo, mnogi jih ne razumejo.
Spoznanje, da smo črnogledi brez potrebe, je že korak k izboljšanju odnosa do novega,
drugačnega.



Strah pred neuspehom
Predvsem ga doživljajo tisti ljudje, ki jim vsak neuspeh pomeni poraz v življenju.
Potrebno je spremeniti odnos do neuspehov in jih obravnavati kot »stranski proizvod«
ustvarjalnosti.



Čezmerni stres
Doživljanje vedno večjega pritiska, pomanjkanja časa ipd. slabi ohranjanje kritičnega
odnosa do stvarnosti, povzroča zaskrbljenost, togost, hromi ustvarjalnost.



Slepo upoštevanje pravil
Namesto določanja, kako in kaj naj ljudje delajo, bi bilo zaželeno določiti samo cilj,
do kam naj pridejo ...



Domneve in sumi
Ljudje, ki ne zaupajo drugim, se čutijo stalno ogrožani ...



Pretirano zanašanje na logiko
Tehnike ustvarjalnega mišljenja naj ne bi temeljile na logiki, ampak na poudarjanju
domišljije, intuicije, čustev, humorja. Najboljše ideje so navadno tam, kjer jih nihče ne
vidi. Navadno so zelo enostavne, zato ne pomislimo nanje.



Prepričanje, da nismo ustvarjalni
Prepričanje, da nečesa ne zmoremo, je lahko največja ovira, pred katero se lahko
znajdemo. Zaradi tega postanemo pasivni, kar nam je lahko zopet dokaz naše
nezmožnosti. Takšno blokado lahko odpravimo edino sami. Verjeti moramo v svoje
zmožnosti in pot do uspeha bo mnogo bližja.
_______________________________________________

Povzetek
Ustvarjalno mišljenje je duševni proces, katerega rezultat so originalne in uporabne rešitve.
Pomembne značilnosti ustvarjalnega mišljenja so izvirnost (originalnost), miselna prožnost
(fleksibilnost) in bogastvo idej oziroma miselna tekočnost (fluentnost).
Ustvarjalni proces poteka v štirih fazah (preparacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija),
med prvo in drugo fazo pa nastopi frustracija.
Izkušnje imajo lahko zaviralno vlogo pri ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je največja pri srednji
stopnji izkušenosti. Pomembno pa je, da znamo najti nove povezave med obstoječimi podatki,
kar se kaže v transformaciji mišljenja.
Med najuporabnejšimi metodami za razvoj idej so: viharjenje možganov, metoda DO IT in
metoda provokacije.
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Viharjenje možganov je lahko skupinsko ali individualno. Člani skupine se zberejo na miselni
seansi, ki jo vodi vodja. Zaželeno je, da vsak član prispeva kakšno idejo. Različnost idej je
zaželena, po postopku izločevanja člani skupine skupno razvijejo idejo.
Metoda DO IT poteka po štirih osnovnih korakih: najprej je treba opredeliti problem,
poiskati ustvarjalne rešitve, izbrati najboljšo možnost in jo uspešno predstaviti naročnikom,
investitorjem …
Izredno priljubljena je tudi metoda šestih ustvarjalnih klobukov, katere prednost je odločanje
o projektnih idejah iz različnih zornih kotov: čustvenega, intuitivnega, ustvarjalnega in
negativnega. Avtor metode Edward Bono je kote čustvovanj označil z barvami: bel klobuk
označuje razmišljanje na osnovi razpoložljivih informacij, rdeč čustven pristop, črn negativen
pogled na projekt, rumen je ideji naklonjen, zelen klobuk označuje ustvarjalnost, moder pa
nadzor. Člani sestanka nosijo različne klobuke glede na njihov pogled na idejo oz. rešitev.
Z metodo provokacije razvijamo ideje izven običajnih vzorcev. Najprej moramo prepoznati
obstoječe vzorce in jih namerno negirati. Metoda provokacije spada med drznejše metode
ustvarjanja.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Ustvarjanje medijskih izdelkov
1. Ustvarjalno mišljenje je duševni proces, katerega rezultat so originalni in ustrezni
dosežki. Pojasnite to opredelitev.
2. Presodite vlogo konvergentnega in divergentnega mišljenja pri znanstveni in
umetniški ustvarjalnosti.
3. Kako poteka metoda viharjenja možganov?
4. Naštejte in opišite nekaj metod za spodbujanje ustvarjalnosti!
5. Razmislite o tem, kateri dejavniki spodbujajo in kateri zavirajo vašo ustvarjalnost. Kaj
lahko sami naredite za odpravljanje ovir pri ustvarjalnosti?
Naloge – ideja
S pomočjo metod viharjenja možganov, DO IT, šestih klobukov kreativnega razmišljanja in
provokacije izberite idejo za študentski plakat. Z njim vabite študente k vpisu na študij
Medijska produkcija.
Na plakatu naj bo zapisano tudi, kdo razpisuje študij (ime izobraževalne ustanove) in
kontaktni podatki za podrobnejše informacije.
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3

PROJEKT IN PROJEKTNA SKUPINA
»Najprej ukroji, potem šivaj.«
makedonski pregovor

Zamisel o poti v Makedonijo se je porodila ob spremljanju dela in gojenja toploljubnih vrtnin
na vrtu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. Trajče Nikoloski in njegovi dijaki so s
svojim delom dokazovali, da je mogoče bamijo, arašide, lubenice, tobak in druge kulture
uspešno gojiti tudi pri nas. Semena so pridobivali iz Makedonije, kjer poleg naštetih rastlin
gojijo še riž in mak.
Leto in pol kasneje sem se odločila, da reportažo o zelenjadarstvu v Makedoniji tudi izpeljem.
A tega nisem storila sama, televizijske zgodbe in projekti so namreč skupinsko delo.
V tretjem poglavju spoznavamo, kaj je projekt in kdo so člani projektne skupine.
_______________________________________________

3.1

KAJ JE PROJEKT

Projekt je precej natančno določena skupina praviloma kompleksnih nalog, ki morajo biti
opravljene v določenem časovnem roku. Za projekt je značilno, da je to enkratna naloga, ki
ima svoj začetek in konec. Večji, obsežnejši projekt se lahko deli na podprojekte, prav tako je
mogoče razdeliti projekt na posamezne naloge. Vsak projekt ima svoj proračun. Značilnosti
projekta so:
 projekt ima določen namen in predvidljiv cilj (nov izdelek, nova storitev, reorganizacija
podjetja, večji dobiček, večji vpis, nov študijski program …);
 projekt je enkratna in k cilju usmerjena dejavnost;
 projekt ima določen čas trajanja;
 projekt ima svoj proračun (omejene stroške).
Za projekt je ključno doseganje načrtovanih
ciljev v določenem času. Vsi sodelujoči
morajo natančno poznati in razumeti cilje in
zahteve projekta ter jih sprejeti tudi za svoje
cilje. V pripravi projekta naj sodeluje tudi
naročnik, saj le-ta potrjuje rezultate
posameznih faz projekta. V nasprotnem
primeru se lahko zgodi, da projekt zaide z
načrtovane poti. S projektom želimo doseči
ravnovesje med predvidenimi rezultati,
stroški in časom (glej sliko 11).
Slika 12: Ravnovesje med elementi projekta
Vir: Zakrajšek et al., 2008
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Bistvo organiziranja projekta je doseganje pozitivnih in čim bolj ugodnih razultatov in to s
čim manjšimi stroški. Čas, stroški in rezultati (obseg) projekta niso vedno uravnoteženi.
Kratek čas za izvedbo projekta in zniževanje stroškov pomenijo praviloma nižjo kakovost
rezultatov.
Cilje projekta opredeljuje naročnik. Njegova najpomembnejša naloga je definiranje končnega
cilja projekta in določitev roka za njegovo izvedbo. Cilj projekta mora biti kvantificiran in
časovno opredeljen.
Cilji projekta morajo biti:





jasni in nedvoumni;
merljivi;
realni in uresničljivi;
jasni in nedvoumni vsem sodelavcem
projekta.

Projekt je treba izpeljati:





v predvidenem obsegu;
v določenem času;
z določenimi stroški;
z doseženimi standardi kakovosti.

Pravilno opredeljeni cilji projekta zagotavljajo naročniku, da bodo ugotovljeni problemi
ustrezno rešeni, rezultati pa v skladu z naročnikovimi pričakovanji. Vseh ciljev ni mogoče
vedno določiti na začetku projekta, zato mora imeti vodja projekta pravico in dolžnost, da ob
izvedbenih fazah odkriva dodatne oz. nove cilje. Raziskovalni in razvojni projekti so
ponavadi vodeni tako, da se na osnovi delnih ciljev odločamo o nadaljnjem poteku projekta.
Kako strogo vztrajamo pri zastavljenih ciljih projekta je odvisno od vrste projekta.
Glede na okolje ločimo projekte na (glej
sliko 12):
 interne projekte;
 eksterne projekte;
 mešane projekte.

Slika 13: Vrste projektov glede na okolje
Vir: Zakrajšek et al., 2008
V organizaciji lahko projekt izvedemo sami (npr. reorganizacija delovanja, izboljšanje
rezultatov poslovanja …), ali pa naročimo zunanjega izvajalca, ki izvede projekt in naše
sodelavce vključi v samo določenih fazah. V medijski produkciji se uporabljajo tako interni
(lastna produkcija), mešani (vključeni so zunanji sodelavci) kot projekti zunanjih medijskih
hiš (npr. odkup dokumentarnih oddaj, filmov …).
Pri projektno naravnanem upravljanju in vodenju projektov (projektnem menedžmentu) gre
za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje virov oz. sredstev v določenem
časovnem obdobju in z jasnimi cilji. Za načrtovanje in vodenje projektov obstaja več
metodologij in programskih orodij (npr.: ISO 2006 - vodenje projektov, PRINCE - Projects In
Controlled Enviroment, PMBOK - Project Management Body of Knovledge, TEN step).
_______________________________________________
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Povzetek
Projekt je skupina praviloma kompleksnih nalog, ki moraja biti opravljene v določenem
časovnem roku. Za projekt je značilno, da je to enkratna naloga, ki ima svoj začetek in konec,
da ga je treba izpeljati v predvidenem obsegu, časovnem roku, z določenimi stroški in
standardi kakovosti. Deli se na podprojekte in posamezne naloge. Ločimo interne, eksterne in
mešane projekte. V medijski produkciji so najpogostejši mešani projekti.

3.2

KADRI PODJETJA IN VLOGE V PROJEKTU

Sodobni trg zahteva visoko kakovost izdelkov, storitev in dogodkov, zato vedno znova išče
izvirne, zanimive in inovativne izdelke ali storitve. Sodobna organizacija mora torej
zagotoviti stalno ustvarjanje novega, saj le tako ostaja konkurenčna, zaposleni v njej imajo
zagotovljeno delo, s projekti dosegajo uspehe.
Sodobna organizacija temelji na projektnem delu, na sodelovanju med zaposlenimi in
spodbujanju njihove ustvarjalnosti. Slednje je mogoče doseči s pravilno izbiro projektov,
ustreznega vodje in drugih sodelavcev projektne skupine, ki jim je treba zagotoviti tudi
optimalne pogoje za delo.
Kadri so za večino podjetij največji kapital. V sodobnih, na znanju temelječih podjetjih,
predstavljajo kar 80 % vrednosti podjetja. Razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo
podjetja je praviloma prav v vrednosti človeškega kapitala, ki sestoji iz:





telesnega in mentalnega zdravja delavcev;
sposobnosti delavcev;
osebnostnih lastnosti in posameznikovih vrednot;
motivov delavcev in njihovi pripadnosti organizaciji.

dolžnosti in
naloge

zunanji
dejavniki
osebne vrednote
življenjski slog

kariera

Iz sheme je razvidno, da je presek tega, kar
želi posameznik prispevati v podjetju,
odvisen od njegovih kariernih ambicij,
pripravljenosti prevzemanja in opravljanja
nalog, od osebnih vrednot in življenjskega
sloga. Naloga organizacije je, da optimizira
te posameznikove želje in procese. Ob tem
se je treba zavedati, da so ljudje/zaposleni
pripravljeni več prispevati k svojemu
podjetju, če so zagotovljeni nekateri
ključni pogoji, kot so: zdravje in
zdravo/ustvarjalno
okolje,
možnost
izobraževanja, napredovanje in ustrezno
(dobro) plačilo.

Slika 14: Hotenja, vrednote in naloge
Vir: Zakrajšek et al., 2008

Izjemno pomembni so tudi posameznikovi motivi, saj so vzvod za aktiviranje njegovih
potencialov in razvoj podjetja.
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Najpomebnejša aktivnost za sproščanje in izgrajevanje umskega kapitala je učenje, ki je
delavčeva temeljna vrednota in naloga. S pridobivanjem novega znanja, še posebej t.i. knowhow ali uporabnega znanja, bo organizacija sposobna obvladovati spremembe na trgu in se
mu prilagajati. Pri tem se je treba zavedati, da ustvarjalnosti zaposlenega ne gre pričakovati
pri rutinskih delih in v hierarhični organizaciji, temveč mora biti podjetje vodeno tako, da
posamezniku omogoča učenje in ustvarjalni razvoj.
Tabela 4: Primerjava med tradicionalnim in sodobnim organizacijskim učenjem
Tradicionalno učenje
Sodobno organizacijsko učenje
učenje s sposlušanjem, ponavljanjem,
učenje s praktičnim delom
razumevanjem
povečuje se znanje posameznika
povečujejo se znanja za skupno delo
sprejemanje avtoritet, dogem …
izražanje dvoma in kritičnega pogleda
učenje receptur in znanih tehnologij ter
izumljanje novih receptur, tehnologij in
postopkov
postopkov
iskanje najboljše rešitve
iskanje več rešitev
spoznavanje že odkritega
raziskovanje in preizkušanje novega
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Iz zgornje primerjave med tradicionalnim in sodobnim organizacijskim učenjem je razvidno,
da lahko z ustrezno organizacijo in ukrepi ter z isto skupino ljudi dosežemo različne rezultate.
V praksi se to pokaže v napredovanju podjetja po npr. menjavi vodje, prevzemu podjetja ali
uvedbi določenih ukrepov oz. v stagniciji ali propadu podjetja, če do tovrstnih (nujnih)
ukrepov ne pride.
_______________________________________________
Povzetek
Kadri so za večino podjetij največji kapital. V sodobnih, na znanju temelječih podjetjih,
predstavljajo kar 80 % vrednosti podjetja. To, kar želi posameznik prispevati v podjetju, je
odvisno od njegovi kariernih ambicij, pripravljenosti prevzemanja in opravljanja nalog, od
osebnih vrednot in življenjskega sloga. Naloga organizacije je, da optimizira posameznikove
želje in procese. Zavedati se je treba, da so zaposleni pripravljeni več prispevati v svoje
podjetje, če so zagotovljeni nekateri ključni pogoji: zdravje in zdravo/ustvarjalno okolje,
možnost izobraževanja, napredovanje in ustrezno (dobro) plačilo. Izjemno pomembni so tudi
posameznikovi motivi, saj so vzvod za aktiviranje njegovih potencialov in razvoj podjetja.
Najpomebnejša aktivnost za sproščanje in izgrajevanje umskega kapitala je učenje,
pridobivanje t.i. know-how ali uporabnega znanja.

3.2.1 Opredelitev vlog v medijski produkciji
Ko sestavljamo skupino ljudi, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo projekta, moramo
najprej jasno:
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identificirati sodelujoče/akterje projekta;
opredeliti sestavo produkcijske skupine;
opisati morebitne nove profile vlog in odgovornosti;
določiti vloge in odgovornosti članov skupine ter njihova medsebojna razmerja.
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Kadre v podjetju delimo praviloma na primarno in sekundarno skupino. V osnovno
projektno skupino za izpeljavo projekta oziroma izdelka v audiovizualnem mediju spadajo
avtor (soavtorji), urednik (ta je lahko hkrati avtor), producent, režiser in voditelj (moderator),
če ga projekt predvideva. S postopkom izvedbe projekta se skupina širi z vključitvijo
izvajalcev, ki so predvsem iz vrst produkcije (snemalci, asistenti, tonski mojstri,
osvetljevalci, montažerji, tajnice režije, tajnice oddaj itd.). Projekt pa ne doseže svojega
namena, če v fazi načrtovanja nismo opredeliti tudi občinstva oz. ciljne publike projekta.
Avtor je tisti, ki ima idejo, uredniki (uredniki posameznega projekta, oddaje ali uredništva)
idejo odobrijo. Pri tem praviloma upoštevajo mnenja producenta o finančnih zmožnostih in
drugih programsko-produkcijskih kapacitetah za izvedbo projekta.
LASTNIKI / VODSTVO
UREDNIKI

AVTOR

primarna skupina

sekundarna skupina

PROGRAMSKA / PROJEKTNA SKUPINA
(producenti, režiserji, soavtorji, voditelji/moderatorji)

IZVAJALCI
(snemalci, asistenti, montažerji, grafični
oblikovalci …)

CILJNE SKUPINE /
OBČINSTVO
Slika 15: Projektna skupina v AV mediju
Vir: Lasten
Naloga izvršnega producenta je nadzorovanje dela enega ali več producentov v filmski,
glasbeni, gledališki, televizijski ali multimedijski produkciji. Izvršni producent je odgovoren
za:





produkcijo video sekvenc;
izbiro in zagotavljanje studijskih resursov;
koordinacijo programa (ožjo projektno skupino) in produkcijskih izvajalcev;
organizacijo aktivnosti pred in post-produkcije video in avdio zapisa, urejanje avtorskih
pravic, pogodb z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki …
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Producent je oseba, ki zbere denar in skrbi za
izdelavo avdiovizualnega dela. V ameriški AV
produkciji ima izvršni producent glavno besedo in
lahko zelo vpliva na končni izdelek. V evropski
produkciji pa ima ponavadi glavno besedo režiser
in mu producent pomaga. Dober producent
upošteva režiserjeve zahteve, na račun prihranka
denarja pa ne zmanjšuje obsega in kakovosti
proizvodnje, temveč poišče ugodnjejše rešitve.
Producent je odgovoren za finančni uspeh filma oz.
AV izdelka, kar poleg produkcije obsega še
distribucijo.

Glasbeni producent:
Nadzoruje snemanje glasbe v
glasbenem studiju.
Gledališki producent:
Nadzoruje organizacijo in izvedbo
gledaliških predstav.
Filmski producent:
Zbira denar, nadzoruje organizacijo in
izvedbo filma (igralce, izvajalce).
Televizijski producent:
Nadzoruje organizacijo in izvedbo
televizijskih del.

Režiser je oseba, ki odgovarja za umetniško podobo in nadzira tehnološko izdelavo AV
produkcije, filma, uprizoritve ali gledališkega dela.
Kaj so naloge TV režiserja?

Katera so delovna področja TV režiserja?

TV režiser pripravlja izbor strokovnega
gradiva, obravnavanega v scenariju. Sodeluje
pri finančni konstrukciji projekta, piše
snemalne knjige, sodeluje pri izdelavi scene
in kostumov ter vodi snemalne ekipe.
Sodeluje s strokovnjaki in programskimi
delavci, daje napotke pri izdelovanju grafike
in trika ter usklajuje in vodi končno
oblikovanje oddaje.
Pred začetkom snemanja sodeluje v pripravah
na izvedbo projekta: sodeluje pri finančni
konstrukciji projekta, prouči scenarij in
ustreznost strokovne literature o temi, ki je
obravnavana v scenariju, in napiše snemalno
knjigo. Ogleda si možne snemalne lokacije,
jih izbere in določi, kje bo potekalo snemanje,
izdela časovni načrt poteka snemanja in skrbi
za spoštovanje dogovorjenih rokov.

Režira
od
manj
zahtevnih
do
najzahtevnejših oddaj in projektov v studijih
in na terenu (zabavne oddaje, nadaljevanke,
drame itd.). Med potekom snemanja vodi
snemalno ekipo. Ko je snemanje končano,
vodi še zadnja opravila pri dokončanju
projekta (napotki mojstru trika pri izdelavi
trikov in grafike, vodenje montaže
posnetega gradiva itd.). Televizijski režiser
režira tudi prenose vseh zvrsti oddaj, ki se
lahko oddajajo v živo oz. so posnete za
poznejše predvajanje (javne prireditve,
športni prenosi, koncerti itd.).

Katere so naloge filmskega režiserja?
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določitev celotnega umetniškega vidika filma;
nadzor nad vsebino in scenarijem filma;
gibalno in dramsko vodenje gledalcev;
izbira prostora (lokacije), kjer bo film posnet;
določitev tehničnih podrobnosti (položaj kamere, izrez …);
sodelovanje s skladateljem, ki izdela glasbo za film;
vse druge dejavnosti, ki kažejo umetniški vpliv filmskega režiserja na film.
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Med tiste, ki v procesu izvedbe avdiovizualnega projekta opravljajo sekundarne vloge,
prištevamo:
• produkcijske delavce (izvajalce,
operaterje);
• administrativne delavce (organizacija,
računovodstvo, tajništvo …);
• zaposlene v marketingu.
Nekateri izvajalci lahko v določeni fazi postanejo
člani ožje projektne skupine, npr. sodelavci iz
marketinga, če gre za široko in ciljno usmerjeno
akcijo promoviranja določenega medijskega
izdelka; ali na primer snemalec oz. montažer, če
projektna skupina ne vključuje režiserja.

Slika 16: Snemalec pri delu
Vir: Lasten

3.2.2 Primarne in sekundarne vloge v multimedijski produkciji
INVESTITOR
PROJEKTA

NAČRTOVALEC
APLIKACIJE

PROJEKTNI
VODJA

IZVRŠNI
PRODUCENT

UMETNIŠKI
VODJA

UPORABNIKI

REŽISER VIDEO
MATERIALA

PISCI
TEKSTOV

RAZVIJALCI –
SCENARISTI

OBLIKOVALCI

KADRI ZA AV
PRODUKCIJO

EKSPERTI S
PODROČJA

ADMINISTRATORJI

PROGRAMERJI

MONTAŽERJI INTERGRATORJI

Slika 17: Primarne in sekundarne vloge v multimedijski produkciji
Vir: Zakrajšek, 2007
Naloge investitorja projekta so:
opravljanje poslovnih funkcij;
marketing in pospeševanje prodaje;
nadzor nad izvedbo projekta;
zagotavljanje sredstev za projekt;
racionalna uporaba in zmanjševanje
stroškov projekta;
• lansiranje aplikacije.
•
•
•
•
•

Končni uporabniki kot uporabniki in
kupci aplikacije sodelujejo pri:
• tržnih raziskavah, relevantnih za
projekt;
• definiciji produkta;
• testiranju aplikacije.
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Projektni vodja je odgovoren za izvedbo celotnega projekta. Koordinira dejavnosti vseh
sodelujočih in komunicira tako z investitorjem projekta kot s končnimi uporabniki
multimedijske aplikacije. Projektni vodja v ožjo oz. primarno skupino izvajalcev povabi
načrtovalca aplikacije, producenta, umetniškega vodjo in režiserja video sekvenc (glej
sliko 14). Najpomembnejši član ekipe pri iskanju rešitev je načrtovalec aplikacij. Ta je
odgovoren za:





oblikovanje celotne zasnove in vsebine multimedijskega izdelka;
koordinacijo načrtovanja in dokumentiranja aplikacije;
koordinacijo zasnove vsebin;
koordinacijo načrtovanja in dokumentiranja najpomembnejših sekvenc (scenarijev,
navigacij, strategij …).

Režiser video sekvenc pri multimedijskem projektu je odgovoren predvsem za video
material, ki je del multimedijskega izdelka, medtem ko je za celostno podobo aplikacije
odgovoren umetniški vodja. Njegove naloge so še: koordinacija ekip oblikovalcev in
grafičnih operaterjev, opredelitev nivoja kompleksnosti oblikovne obdelave ter koordinacija
in nadzor nad umetniškimi prilogami v okviru aplikacije. Režiser video materiala je
odgovoren za video podobo izdelka.
Pisci tekstov pripravljajo čistopise besedil in scenarije za video sekvence, opise funkcijskih
shem aplikacij, navigacij in algoritmov. Pripravljajo tudi čistopise dokumentacije projekta in
aplikacije ter oblikujejo dialoge v okviru aplikacije.
Razvijalci – scenaristi prevedejo načrtovane ideje in rešitve aplikacije v specifikacije
modulov za izvedbo v okviru posameznih ekip, pomembno vlogo imajo tudi v ocenjevalnih
procesih na koncu posameznih faz projekta.
Oblikovalci in grafični operaterji načrtujejo in razvijajo oblikovne elemente aplikacije,
opravljajo integracijo video slike in zvočnih zapisov v grafično podobo (ekrani) ter
upoštevajo omejitve aplikacije in orodij pri realizaciji grafične podobe.
Kadri za AV produkcijo pod vodstvom režiserja opravljajo naloge produkcije video
sekvenc in zvočnih zapisov ter sestavljajo ekipe za izvedbo AV produkcije v okviru
aplikacije.
Strokovnjaki s področja posamezne stroke definirajo strokovne koncepte za pripravo
aplikacij, pripravljajo osnutke strokovnih besedil, opravljajo svetovalno delo (strokovna
pomoč pri izvedbi celotne produkcije) ter korekturna in recenzijska dela v produkciji
aplikacije.
Administratorji koordinirajo terminske plane izvedbe, opravljajo analitična dela pri
evalvaciji faz, organizirajo zagotavljanje resursov produkcije, opravljajo administrativna dela
v okviru delovanja posameznih ekip.
Programerji pišejo kode algoritmov aplikacije in nudijo produkcijskim ekipam ustrezno
sistemsko podporo pri računalniški obdelavi.
Montažerji – integratorji opravljajo montažo v okviru AV produkcije, z avtorskimi orodji
integrirajo producirane module (gradnike aplikacije) v končno aplikacijo in testirajo
aplikacijo.
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3.2.3 Projektni vodja
Projekt vodi projektni vodja. Njegova naloga je vodenje projekta v skladu s programom in po
pogodbi, ki jo podpiše z naročnikom. Vodja projekta redno komunicira z naročnikom
projekta in koordinira delo sodelujočih v projektu. Naloga vodje projekta je tudi priprava
vmesnih in končnega poročila.
Vodja projekta je odgovoren za:






doseganje postavljenih ciljev projekta;
operativno vodenje projektne skupine;
doseganje zastavljenih rokov za izvedbo posameznih faz in celotnega projekta;
obvladovanje stroškov;
doseganje zahtevane kakovosti.

Kdo je vodja? Katere so ključne, pomembne in zaželene lastnosti, ki jih imajo uspešni vodje?
Avtorji naštevajo različne lastnosti uspešnih vodij, med osnovnimi pa so sposobnost
posameznika za načrtovanje, organiziranje in samoobvladovanje, pogum, optimizem, občutek
za pravičnost, pripravljenost na sprejemanje odgovornosti in sodelovanje s sodelavci.
Mayer (2004) našteva kar 44 lastnosti, ki naj bi jih imel uspešen vodja. Te je razdelil na
ključne, pomembne in zaželene lastnosti, klasifikacijo pa sestavil na osnovi večletnih
raziskav.
Ključne lastnosti – delijo se na skupine:
1. Dispozicija (te lastnosti vključujejo prirojene in pridobljene umske potenciale)
– sposobnosti: uspešno razumevanje in iznajdljivost v novih situacijah brez znanja
in izkušenj (1), uporaba znanja in izkušenj (2), zmožnost osredotočanja na več
stvari hkrati (3);
– osebnost: dominantnost oz. posameznikova želja po prevladovnju in vplivanju
na druge ljudi (4), empatija ali zmožnost vživeti se v čustva drugega (5),
osebnostna prožnost oz. zmožnost prilagoditi se spremembam (6) ter frustracijska
tolerantnost ali bolje čustvena stabilnost posameznika (7).
2. Sproščanje potenciala (to so dejavniki, ki vodijo k urešničitvi zamisli)
– motivacija za vodenje: veselje do vodenja ljudi (8), navduševanje sodelavcev za
delo z lastnim zgledom (9), skrb za dobro vzdušje med sodelavci (10);
– ustvarjalnost pri vodenju: oblikovanje jasne vizije o ključnih ciljih, skupaj s
sodelavci (11), spodbujanje sodelavcev k izvirnim rešitvam problemov (12),
proučevanje novih, učinkovitejših prijemov pri vodenju (13).
3. Etičnost (posameznikova lastnost ravnati pravilno, moralno, načelno, prav za vse)
– poštenost (14), iskrenost (15), dobro, pravično in koristno ravnanje (16) in
strpnost do drugega (17).
Pomembne lastnosti delimo na skupini:
1. Samopodoba (mnenje o sebi, odnos do sebe)
– odgovornost ali skrb za kakovostno izpolnitev zaupanega: pripravljenost za
prevzemanje odgovornosti za lastno ravnanje (18), pripravljenost za prevzemanje
odgovornosti za ravnanje sodelavcev (19), pripravljenost za sankcioniranje
neodgovornosti (20);
– odločnost: samozavest pri odločanju (21), nagnjenost k tveganju (22),
sposobnost hitrega reagiranja in odločanja (23);
– poznavanje sebe: dobro mnenje o sebi (24), samokritičnost (25), oblikovani jasni
življenjski in poklicni cilji (26).
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2. Veščine (posameznikove sposobnosti za organizirano, rutinizirano in tekoče izvajanje
dejavnosti)
– sposobnost organiziranja: poverjanje in koordiniranje nalog (27), potavljanje
pravil skupaj s sodelavci (28), obvladovanje organizacijskega znanja (29);
– znanje in spretnost za vodenje: obvladovanje (poslovnega) komuniciranja (30),
poznavanje mehanizmov medosebnih odnosov (31), uspešnost pri preprečevanju
konfliktov (32);
– izrazna moč (karizma vodje): veselje za nastopanje pred drugimi (33), zanimivo
razumljivo in duhovito sporočanje (34) in vpliv na publiko (35).
Zaželene lastnosti ali lastnosti duhovne širine so:
1. Duhovna širina (posameznikova integriteta telesnega, socialnega, duševnega in
duhovnega)
– razgledanost: usmerjenost k preraščanju ozke strokovnosti (36), prizadevanje za
aktivno znanje čim več tujih jezikov in navezovanje znanstev (37), biti svetovljan
in hkrati ceniti lastne korenine in kulturo (38);
– duhovitost: izvirnost pri izražanju (39), sposobnost ustvarjanja sproščenega
delovnega vzdušja (40), preusmerjanje krize k priložnostim s humorjem (41);
– strateško razmišljanje: dober občutek za nove priložnosti (42), sposobnost
predvidevanja pomembnejših dogodkov (43) in zmožnost za načrtovanje lastne
prihodnosti (44).
V praksi se ni izkazalo kot dobro, če so bili vodje projekta izbrani znotraj tehničnega osebja.
Tehničnega osebja praviloma ne zanimajo stroški, niti ti niso njihova stroka, tehnično osebje
je ponavadi preobremenjeno z delom in nima časa za pogovore z drugimi člani skupine. Je pa
tehnično (strokovno) osebje nujno v projektni skupini, kot vodje pa jih je bolje določiti le v
primerih, če imajo ustrezno izobrazbo in spodobnosti za vodenje projektov.
O vodji in njegovih lastnosti tudi v poglavju 4.3.3.
Naloga – projektni vodja
Premislite, kdo v vašem podjetju opravlja naloge vodenja. Kakšne so njegove lastnosti? Ali
uspešno vodi skupino? Bi morda bil kdo drug primernejši za vodenje skupine? Odgovore
utemeljite!
_______________________________________________
Povzetek
Kadre v podjetju delimo na primarno in sekundarno skupino. V osnovno projektno skupino za
izdelavo medijskega projekta spadajo avtor, urednik, producent in režiser. S postopkom
izvedbe projekta se skupina širi z vključitvijo izvajalcev, ki sestavljajo sekundarno skupino in
so predvsem iz vrst produkcije.
Avtor je tisti, ki ima idejo, ki jo namerava uresničiti. Naloga izvršnega producenta je
nadzorovanje dela enega ali več producentov v filmski, glasbeni, gledališki, televizijski ali
multimedijski produkciji. Producent je oseba, ki zbere denar in skrbi za izdelavo medijskega
izdelka. Režiser je oseba, ki odgovarja za umetniško podobo in nadzira tehnološko izdelavo
AV produkcije, filma, uprizoritev ali gledališkega dela. Med tiste, ki v procesu izvedbe
avdiovizualnega projekta opravljajo sekundarne vloge, prištevamo produkcijske in
administrativne delavce ter zaposlene v marketingu.
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Pri produkciji multimedijskega izdelka je projektni vodja odgovoren za izvedbo celotnega
projekta, koordinira dejavnosti vseh sodelujočih in komunicira tako z investitorjem projekta
kot s končnimi uporabniki multimedijske aplikacije. Projektni vodja v primarno projektno
skupino povabi različne kadre, med njimi je najpomembnejši načrtovalec aplikacij, ki je
odgovoren za oblikovanje celotne zasnove in vsebine multimedijskega izdelka, koordinacijo
načrtovanja in dokumentiranja aplikacije, koordinacijo zasnove vsebin in koordinacijo
načrtovanja in dokumentiranja najpomembnejših sekvenc.
Projekt vodi projektni vodja. Njegova naloga je vodenje projekta v skladu s programom in po
pogodbi, ki jo podpiše z naročnikom. Vodja projekta je odgovoren za doseganje postavljenih
ciljev projekta, učinkovito vodenje projektne skupine, doseganje zastavljenih rokov za izvedbo
posameznih faz in celotnega projekta, obvladovanje stroškov in doseganje zahtevane
kakovosti izdelka/storitve.
Avtorji naštevajo različne lastnosti, ki naj bi jih imel uspešen vodja, med osnovnimi so
sposobnost posameznika za načrtovanje, organiziranje in samoobvladovanje, pogum,
optimizem, občutek za pravičnost, pripravljenost na sprejemanje odgovornost in sodelovanje
s sodelavci.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Projekt in projektna skupina
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj je projekt in katere so njegove osnovne lastnosti ter cilji?
Kdo opravlja primarne in sekundarne vloge v medijski produkciji?
Kaj so naloge avtorja, producenta, režiserja?
Kaj so naloge vodje projekta?
Premislite, katere lastnosti naj bi imel vodja projekta.

Naloga
Vaša naloga je produkcija medijskega izdelka, izdelava triminutnega glasbenega video
spota.
Koga potrebujete za uspešno izvedbo naloge, kdo so člani vaše projektne skupine in kaj so
njihove zadolžitve?Kaj so zadolžitve vodje projekta in kako naj vodi projekt oz. skupino?
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4

POSAMEZNIK IN SKUPINA
»Ljudje so kot strešniki;
drug drugemu dajejo piti.«
italijanski pregovor

Mirko je snemalec in s kolegi se dobro razume. Med snemanji navadno klepetajo o vsem
mogočem, ali gledajo kakšen zanimiv prispevek ali video na predlog katerega izmed njih.
Mirku danes ni do klepetanja, ne do gledanja videa, niti kava mu ne diši. Ko ga kolegi
sprašujejo, kaj je z njim, jim pove, da se ga loteva viroza in da je brez energije. Mirko je torej
zaradi slabega telesnega počutja tudi slabo razpoložen.
V četrtem poglavju se bomo seznanili s pojmom osebnosti in s tem, kako je osebnost
sestavljena, torej z glavnimi področji osebnostne strukture, ki so: temperament, značaj,
sposobnosti in telesne lastnosti. Vsakemu od teh področij bomo namenili nekoliko prostora.
Opisali pa bomo tudi značilnosti osebnostne zrelosti.
_______________________________________________

Duševni procesi ne potekajo vsak zase, ampak so med seboj povezani in prepleteni. Povezani
pa so tudi s človekovim fizičnim telesom in z njegovim vedenjem. Če se npr. duševno slabo
počutimo, tudi telesno nismo v najboljši kondiciji in tudi obratno: če se telesno slabo
počutimo, se to kaže v našem duševnem počutju
Osebnost vsakega posameznika je enkratna, kar pomeni, da kljub temu, da smo si na nek
način precej podobni, se med seboj vendar razlikujemo. Razen tega se osebnost posameznika
tudi spreminja. Najopaznejše so spremembe v času dozorevanja, torej v obdobju otroštva in
mladostništva in čeprav govorimo o trajnosti in doslednosti, se spremembe dogajajo tudi v
obdobju, ko smo osebnostno zreli.
Proučevanje osebnosti ni enostavno. Človek
nastopa pri tem v vlogi proučevanca in
proučevanega, torej v dvojni vlogi. Proučevati
samega sebe, lastno duševnost, je težko, pri tem
smo težko objektivni. Vendar pa moramo nujno
spoznavati sebe, da bomo lažje spoznavali in
razumeli druge ljudi. Proučevanje osebnosti je
usmerjeno predvsem v spoznavanje drugih ljudi in
v proučevanje medsebojnih odnosov.

Slika 18: Osebnost se tudi spreminja
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4.1

OSEBNOST IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI

Osebnost označujejo notranji in zunanji vidiki človekovega delovanja. Osebnost je
razmeroma trajna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti
posameznika (Musek, 1997). To pomeni, da človekovo osebnost predstavljajo njegove telesne
značilnosti (zunanja podoba, zunanji izgled) in duševnost, duševni pojavi (tisto, kar ni vidno
navzven, lahko pa vsak posameznik opazuje in doživlja pri sebi). Hkrati pa sodi k tej celoti
tudi posameznikovo vedenje, obnašanje.
Osebnostni razvoj posameznika je proces, ki traja vse življenje, najhitreje pa poteka v otroštvu
in mladostništvu. Osebnostno zrel človek se še vedno spreminja, vendar mnogo manj kot prej.
Spremembe so vedno možne, vse do konca življenja. Zato govorimo o osebnosti kot
razmeroma trajni celoti.
Osebnost sestavljajo številne osebnostne lastnosti. To so razmeroma trajne značilnosti, po
katerih se posamezniki razlikujemo med seboj. Te lastnosti bomo spoznavali pri posameznih
področjih osebnostne strukture.
4.1.1 Področja osebnostne strukture
Področja strukture osebnosti so štiri in sicer:





temperament;
značaj oziroma karakter;
sposobnosti;
telesne značilnosti.

Temperament sestavljajo značilni načini čustvovanja in vedenja (reagiranja), npr. silovitost,
živahnost, hladnokrvnost, umirjenost itd. Na človekov temperament ima velik vpliv dednost.
Značaj (karakter) predstavlja vsebino osebnostnega delovanja, ki je povezana z voljo in
motivacijo. To so značilni načini vedenja, ki jih ocenjujemo vrednostno, moralno, preko norm
(npr. poštenost, vestnost, delavnost itd.). Pri oblikovanju značaja ima velik vpliv okolje,
vzgoja. Razlika med temperamentom in značajem je predvsem v tem, da je temperament v
največji meri podedovan, značaj pa je odvisen od okolja, od vzgoje.
Sposobnosti predstavljajo tisto, kar človek zmore. V grobem jih delimo na telesne in duševne
(psihične) sposobnosti. K telesnim sodijo npr. moč mišic, kapaciteta pljuč, različne spretnosti
(npr. spretnost prstov, spretnost rok, nog, itd.). Duševne sposobnosti pa delimo na čutnozaznavne oziroma senzorne (hitrost in natančnost zaznavanja preko čutil) in umske oziroma
intelektualne sposobnosti, med katerimi sta najpomembnejši inteligentnost in ustvarjalnost ter
različni talenti.
Telesne značilnosti se nanašajo na telesno zgradbo (konstitucijo). Zajemajo značilnosti
telesnega videza in posameznih telesnih delov.
Temperament in tipološko ter dimenzionalno pojmovanje osebnosti
V zgodovini psihologije so najprej govorili o osebnostnih tipih. Že v antični Grčiji je filozof
in zdravnik Hipokrat opisal štiri tipe temperamenta, filozof Teofrast pa 30 tipov značajev.
Čeprav je od takrat minilo že več kot dva tisoč let, velja Hipokratova delitev na tipe
temperamentov še danes kot osnova za sodobno razlago temperamenta v psihologiji. Tudi
kasneje so še govorili o tipih, danes pa vemo, da osebnosti ne sestavljajo »čisti« tipi (tip je
oznaka za skupek lastnosti, ki se pogosto pojavljajo skupaj ali pa oznaka za osebo, ki jo
označujejo takšne pojavne oblike lastnosti). Sodobna psihološka znanost govori o dimenzijah
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in potezah osebnosti. To pomeni, da je lastnost kot kontinuum, ki se razteza med dvema
skrajnostma.
Primer:
Andrej je miren fant, ne išče novih poznanstev, lahko je veliko sam in kar precej prostega
časa presedi za računalnikom. Kadar gre ven, se najraje sam sprehodi po gozdu, se povzpne
na kakšen hrib ali pa kolesari po bližnji in daljni okolici. Le redko zaide v družbo ali se
namenoma odpravi ven s kakšnim prijateljem. Milan, njegov brat, pa ima veliko prijateljev,
rad je v družbi, pogosto se udeležuje zabav, navezuje nove stike itd. Včasih pa si tudi on
zaželi samote in takrat se najraje usede na kolo in se sam odpelje na daljšo turo. Čeprav sta
si brata različna, se včasih prav dobro skupaj zabavata ob gledanju kakšnega dobrega filma.
Razlaga:
Andrej in Milan sta si različna glede na dimenzijo introvertnost - ekstravertnost. Introvertni
ljudje: so mirni, nekako odmaknjeni, izogibajo se novim in vznemirljivim situacijam, ne
iščejo novih poznanstev, imajo malo prijateljev, lahko so veliko sami ipd. Nasprotno pa so
ekstravertni ljudje družabni, z lahkoto navezujejo nove stike, imajo veliko prijateljev, radi
so v družbi, radi se udeležujejo zabav ipd. Vendar pa nihče med nami ni »čisti« introvert ali
pa »čisti« ekstravert. Vsi smo na tej dimenziji nekje vmes, nekateri ljudje se bolj nagibajo v
eno, drugi bolj v drugo smer, torej smo bolj ali manj introvertni ter bolj ali manj
ekstravertni.
Naloga – osebnost
Razmislite o tem, h kateremu polu dimenzije introvertnost – ekstravertnost se nagibate vi
osebno in h kateremu polu dimenzije se nagibajo nekateri ljudje, ki jih poznate. Ali ste raje
v družbi tistih, ki se nagibajo bolj k introvertnosti ali tistih, ki so bolj ekstravertni? Zakaj?
Omenili smo že, da je Hipokrat opisal štiri tipe temperamenta. Ker je tipologijo kasneje (v
obdobju rimskega cesarstva) dopolnil zdravnik Galen, je danes znana kot Hipokrat-Galenova
tipologija temperamenta. Tipi temperamenta, ki sta jih opisala, so: kolerik, sangvinik,
flegmatik in melanholik.
Kolerik reagira močno in ostro, je razdražljiv, neobvladan, nemiren, prepirljiv, agresiven,
pogosto nezadovoljen, nagiba k nagli jezi, s čimer mnogokrat ustvarja v svoji okolici
konflikte. Kolerik potrebuje po navadi kar daljše obdobje in trdno voljo, da se nauči
nadzorovati in obvladati neprijetne reakcije svojega temperamenta. Kdor dela z ljudmi in se
po temperamentu nagiba h koleričnosti, se mora naučiti obvladati samega sebe. V nasprotnem
primeru lahko pride med njim in sodelavci ali njim in strankami do nesporazumov, ki jih bo
težko reševati in konflikti se bodo lahko samo še poglabljali.
Kolerični temperament pa ima v sebi tudi nekaj dobrih potez, ki jih lahko s pridom uporablja
v življenju. Tak človek je po navadi poln energije, zna biti odločen, vztrajen in trmast na poti
do ciljev, ki si jih je postavil.
Sangvinik se čustveno hitro in živahno odziva, je optimističen, energičen, prijeten, družaben,
zgovoren, odziven, brezskrben. Čustva so pri sangviniku bolj površna in šibkejša. Sicer pa je
čustveno razgiban, zanima se za mnoge stvari, navduši se za marsikaj, je pretežno veder in
zato priljubljen. Lahko pa pridejo pri njem do izraza tudi slabe strani temperamenta, npr.
površnost, nestanovitnost, pomanjkanje vztrajnosti; marsičesa se loti, pa ne izpelje do konca,
marsikaj obljubi, pa obljub ne izpolni.
Flegmatik reagira počasi, šibko in mirno, je hladnokrven, pasiven, tudi previden, razmišljujoč
in stabilen. Je pravo nasprotje kolerika. Flegmatikom pogosto očitajo, da se nagibajo h
komodnosti in lenobi, da so preveč ravnodušni, zato jih je treba priganjati in potiskati, da
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opravijo svoje dolžnosti. Res pa je, da so lahko flegmatiki tudi dobri delavci, mirni, ustaljeni
in zanesljivi, hladnokrvni in zato preudarni v situacijah, ko drugi izgubljajo živce. Z dobro
vzgojo in načrtno samovzgojo lahko flegmatik doseže, da pridejo do izraza dobre strani
njegovega temperamenta.
Melanholik čustveno reagira počasi, vendar močno in globoko, bolj v sebi kot navzven. Je
miren, tesnoben, pesimističen, zadržan, nedružaben, čustveno občutljiv (zato rad zameri).
Sposoben je globokega čustvovanja (kot npr. pesniki) pa tudi sočustvovanja z ljudmi. V stiku
z drugimi je zato lahko zelo človeški, topel in obziren. Šibke točke melanholičnega
temperamenta pa so v tem, da se lahko nagiba k pesimizmu in preobčutljivosti, depresivnosti,
vidi v življenju bolj temne kot svetle strani in si tako dodatno zagreni življenje.
Hipokrat je vse dogajanje v svetu povezoval s štirimi glavnimi prvinami (ogenj, zrak, voda,
zemlja). Tem naj bi pri človeku ustrezali štirje telesni sokovi, telesne tekočine - žolč, kri, sluz
in »črni žolč« oziroma vranična tekočina. Prevladovanje enega izmed teh sokov v organizmu
naj bi bil izvor tipa temperamenta pri posamezniku: prevladovanje žolča povzroča kolerično
obnašanje (ustreza mu element ogenj), prevladovanje krvi sangvinično obnašanje (ustreza mu
element zrak), prevladovanje sluzi povzroča flegmatično obnašanje (ustreza mu element
voda) in prevladovanje »črnega žolča« povzroča melahnolično obnašanje (ustreza mu element
zemlja).
Danes gledamo na temperament nekoliko drugače, čeprav še vedno smatramo Hipokratovo
razlago kot osnovo za sodoben pogled na to področje osebnosti. Vemo, da je temperament v
veliki meri odvisen od dednosti. Vemo tudi, da se v posamezniku prepleta več značilnosti
različnih tipov temperamenta, vidneje pa izstopa posamezen način čustvovanja in reagiranja.
Zato ni tako preprosto prepoznati v sebi, v svojih bližnjih in v znancih posamezne
temperamente, če njihove značilnosti ne izstopajo vidno. Kljub temu se velja potruditi in
spoznati ljudi tudi v tem, da se jim znamo prilagoditi. Sebe pa moramo še bolje spoznati, da
razvijemo dobre ter omilimo ali obvladamo slabe strani svojega temperamenta.
Značaj
Značaj (karakter) združuje vse tiste lastnosti, ki jih vrednotimo z etično-moralnega vidika,
povezuje se s človekovo voljo in motivacijo. »Gre za celoten sklop osebnostnih lastnosti, ki
odločajo, kako se bo človek odločal in ravnal v situacijah, ki zadevajo dobrobit drugih in so
povezane z vrednotami določenega okolja. Razvitost značaja se pokaže predvsem v
konfliktnih situacijah, torej v takih, v katerih se mora odločiti med različnimi vrednotami,
med zadovoljevanjem lastnih potreb in pomočjo drugim, da dosežejo svoje cilje« (Marentič
Požarnik, 2000, 109). Pravimo, da ima nekdo dober značaj, če je pošten, delaven, iskren,
nesebičen, zna priskočiti na pomoč soljudem ipd., tisti, ki ima slab značaj, pa je nepošten,
sebičen, len, lažniv ipd.
Značaj je privzgojen, oblikuje se pod vplivom vzgoje že v družini, pozneje pod vplivom
drugih dejavnikov okolja, pa tudi lastnih prizadevanj. Tako je moralno zorenje tesno
povezano z oblikovanjem značaja, to pa z oblikovanjem celotne osebnosti.
Značaj se kaže predvsem v dobrih in slabih lastnostih, ki jih izražamo v odnosu do
sočloveka, do dela, do ožje in širše skupnosti, do samega sebe, do vrednot.
Značaj se torej izraža v tistih lastnosti, ki jih moralno vrednotimo in se kažejo v našem delu in
obnašanju razmeroma stalno in dosledno. To pomeni, da ne moremo nekomu npr. pripisati,
da je lenuh, če danes ni bil razpoložen za delo in ne moremo nekoga obtožiti, da je lažnivec,
če nam je nekaj iz obzirnosti ali iz previdnosti zamolčal.
V zvezi z značajem nas zanima, katere značajske lastnosti so potrebne za uspešno delo v
dejavnosti, kjer je naše delo soodvisno od dela sodelavcev in kjer prihajamo na kakršenkoli
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način v stik s strankami. Take značajske lastnosti so npr. poštenost (do sebe in do drugih, ki
nam omogoča odkrite medsebojne odnose), prijaznost (ki vnaša v delovno skupino pozitivno
energijo in v stiku s strankami pomeni tisti način odzivanja, ki ga stranke pričakujejo od nas),
delavnost (ki pomeni osnovo za pravično razdelitev dela in odgovornosti v delovni skupini),
solidarnost (ki povezuje delavce posamezne enote v učinkovito delovno skupino), zdrava
samozavest (ki nam pomaga pri prepričljivem nastopu pred sodelavci in pred strankami ter
omogoča obvladovanje različnih situacij) in še nekatere druge.
Naloga
Razmislite o svojih značajskih lastnostih. Katere izmed njih vam pri delu in v vsakodnevnem
življenju koristijo in kako? Ali bi želeli kakšno svojo lastnost spremeniti? Na kakšen način
bi lahko to dosegli?
Sposobnosti
Sposobnosti zajemajo širše področje človekovih zmožnosti.
Telesne sposobnosti delimo na statične (npr. moč mišic, kapaciteta pljuč) in gibalne oz.
motorične (npr. koordinacija gibov, fina motorika) (Musek 1993, 240, v: Kompare et al.,
2006a).
Spretnosti so sestavljene navade, ki se lahko nanašajo na človekova motorična znanja in
sposobnosti, pa tudi na druga področja človekovega delovanja. Človek ni spreten kar na
splošno, ampak govorimo o specifičnih spretnostih - človek jih uporablja v posebnih
razmerah, nanašajo se na ožje področje dejavnosti. Tako govorimo posebej o spretnosti
prstov, grobi ročni spretnosti, spretnosti nog itd. Posebej obravnavamo komunikacijske
spretnosti, spretnosti za delo s podatki (sporočanje, vrednotenje, organiziranje dejstev,
podatkov o izdelkih, itd.), spretnosti za delo z idejami (pri kreativnem delu, jezikovnem,
likovnem, glasbenem izražanju, itd.), spretnosti za delo z ljudmi (pri informiranju,
prepričevanju, prodajanju, poučevanju, motiviranju in vodenju ljudi, ipd.), spretnosti za delo s
stvarmi (pri izdelovanju najrazličnejših izdelkov, vzdrževanju stvari in predmetov, uporabi
različnih orodij itd.).
Mehanske sposobnosti se nanašajo na razumevanje mehanskih odnosov, principov delovanja
strojev oziroma aparatov, razumevanje tehniških oblik ipd. Še posebej pomembne so npr. za
strojne inženirje, za računalničarje, za mehanike, za upravljalce z različnimi industrijskimi
stroji in za nekatere druge poklice, kjer prihajamo v stik z različnimi aparati.
Duševne sposobnosti delimo na čutno-zaznavne (senzorne) in umske (intelektualne).
Čutno-zaznavne sposobnosti se nanašajo na področje čutil. Obsegajo občutke vida, sluha,
vonja, okusa, tipa, ravnotežja in še kaj. Na nekaterih delovnih področjih je razvitost različnih
čutilnih sposobnosti še posebej pomembna. Urar npr. mora imeti dober vid in dobro razvito
sposobnost tipa, preizkuševalec vin mora imeti posebej občutljiv vonj in okus itd.
Umske sposobnosti najbolj bistveno vplivajo na naše dosežke, uspešnost pri reševanju nalog
in problemov. Sem sodita inteligentnost in ustvarjalnost.
Inteligentnost
Inteligentnost je splošna umska sposobnost, sposobnost učinkovitega reševanja problemov in
hitrega odzivanja v novih situacijah. Povprečna inteligentnost je pogoj za uspešno opravljanje
vsakega dela. Na posameznih delovnih področjih pa so pomembne specifične intelektualne
sposobnosti. Besedne sposobnosti npr. so zaželene pri vsakem človeku, ki dela s strankami,
da bo z njimi uspešno komuniciral; fotograf mora imeti dobro razvite zaznavne sposobnosti,
da bo ločil podobnosti in razlike v situacijah, prav tako so pri njem zaželene dobre spominske
sposobnosti in še katere; bančni referent mora imeti dobro razvite numerične oziroma
številske sposobnosti, da se bo znašel pri vseh raznovrstnih številskih operacijah, ki jih vsak
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dan opravlja pri svojem delu; turistični delavec mora imeti dobro razvite zaznavne in
prostorske sposobnosti, da si bo znal predstavljati področja, kamor bo usmeril ali pospremil
svoje stranke.
Ustvarjalnost
Ustvarjalnost je zmožnost videti nove odnose, ustvarjati neobičajne zamisli in se oddaljiti od
običajnih miselnih vzorcev. Danes je ustvarjalnost zaželena lastnost v marsikaterem delovnem
okolju.
O ustvarjalnosti smo več zapisali v poglavju 2.2.
Telesne značilnosti
Telesne značilnosti zajemajo značilnosti zunanjega videza, nanašajo se npr. na telesno višino,
telesno težo, značilnosti posameznih telesnih delov (npr. dolžina in oblika nog, širina ramen,
barva oči, las itd.). Pri nekaterih delih so pomembne tudi te lastnosti. V manekenskem poklicu
je npr. pomembna skladna postava, prav nič pa ni uspešnost pri komercialistu odvisna od
barve las. Prav tako pa bo v skladišču, kjer je potrebno nositi in prelagati težje kose blaga,
telesno šibka oseba težko uspešna pri delu.
Naloga – telesne značilnosti
Razmislite o tem, katere telesne značilnosti so pomembne pri opravljanju delovnih nalog pri
vašem bodočem poklicu oziroma na vašem (bodočem) delovnem mestu.
4.1.2 Osebnostna zrelost
Osebnostna zrelost pomeni razvito in skladno delovanje osebnosti, ki usposablja
posameznika, da na ustrezen in konstruktiven način uravnava svoje življenje (Musek, 1997).
Osebnostni razvoj posameznika je proces, ki traja vse življenje, najhitreje pa poteka v otroštvu
in mladostni dobi. Osebnostno zorenje je najbolj vidno v obdobju med 12. in 20. letom, ko
otrok odrašča v zrelega človeka. To je obdobje mladostništva ali adolescence, ki se začne s
puberteto (ta traja nekako od 12. do 14. Oziroma do 15. leta), ko je pomembnejši telesni
razvoj.
Govorimo lahko tudi o temeljni osebnostni zrelosti, ki jo nekdo doseže malo prej, drugi
kasneje, nekateri pa na posameznih področjih osebnostne strukture kažejo različne znake
osebnostne zrelosti (nekdo je npr. lahko zgodaj spoznavno zrel, na čustvenem področju pa še
dolgo ne pokaže znakov prave zrelosti).
Osebnostno zrel človek se še vedno spreminja, vendar mnogo manj kot prej. Spremembe so
vedno možne, vse do konca življenja. Zato govorimo o osebnosti kot razmeroma trajni celoti.
Osebnostna zrelost ni enovit pojav. Človek dozoreva na posameznih specifičnih področjih.
Tako govorimo o posameznih sestavinah osebnostne zrelosti:
telesna zrelost (vsebuje tudi spolno zrelost) nastopa že v prvi polovici mladostništva.
Spoznavna zrelost nastopa kot funkcionalna razvitost umskih sposobnosti hkrati s telesno
zrelostjo, kot sposobnost zrelega in stvarnega presojanja pa nekaj let kasneje.
Čustvena zrelost se v letih mladostništva razvija postopoma, kot sposobnost globljega in
vsestranskega čustvenega doživljanja in vživetja v čustva drugih. Čustveno zrelost predstavlja
torej sposobnost izražanja čustev, pestrost čustev, pozitiven čustven odnos do drugih ljudi in
do sebe, sposobnost sočustvovanja. Sem sodi tudi sposobnost kontrole oziroma nadzorovanja
svojih čustev, ki pa se razvije šele proti koncu mladostniškega obdobja ali še kasneje.
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Socialna zrelost predstavlja sposobnost sporazumnega in prilagodljivega urejanja
medsebojnih odnosov z ljudmi. Ta vrsta zrelosti nastopi šele proti koncu mladostnega
obdobja (mladostnik pogosto prihaja v konflikte s starši in drugimi, je uporen). Sem sodi tudi
spoštovanje drugih, upoštevanje mnenja drugih, samokritičnost, prilagodljivost na družbeni
način življenja, ipd.
Moralna zrelost pa zajema zmožnost zrelega moralnega presojanja in ravnanja na podlagi
izoblikovanega moralnega prepričanja. Je rezultat vzgoje in nato samovzgoje. Nekateri jo
dosežejo razmeroma zgodaj, drugi dokaj pozno. To je zmožnost spoštovanja sprejetih in
utemeljenih moralnih načel in norm, zmožnost moralnega presojanja, nesebičnost itd.
Z doseganjem zrelosti se osebnostni razvoj ne konča. Nadaljnji razvoj je bolj umirjen, nanj pa
nenehno delujejo vplivi okolja, lastne dejavnosti, prizadevanj in doživetij oziroma izkušenj.
_______________________________________________
Povzetek
Osebnost je celota telesnih duševnih in vedenjskih značilnosti posameznika. Osebnostno zrel
človek se še vedno spreminja, vendar počasneje kot v obdobju otroštva in mladostništva.
Osebnost sestavljajo številne osebnostne lastnosti. To so razmeroma trajne značilnosti, po
katerih se posamezniki razlikujemo med seboj. Posamezne osebnostne lastnosti se združujejo
v področja strukture osebnosti, ta področja pa so: temperament, značaj oziroma karakter,
sposobnosti in telesne značilnosti.
Temperament sestavljajo značilni načini čustvovanja in vedenja (reagiranja), pri tem pa ima
velik vpliv dednost.
Značaj (karakter) predstavlja vsebino osebnostnega delovanja, ki je povezana z voljo in
motivacijo. To so značilni načini vedenja, ki jih ocenjujemo vrednostno, moralno, preko
norm. Pri oblikovanju značaja ima velik vpliv okolje, vzgoja.
Sposobnosti predstavljajo tisto, kar človek zmore. V grobem jih delimo na telesne in duševne
sposobnosti. K duševnim sposobnostim sodijo čutno-zaznavne in umske oziroma intelektualne
sposobnosti, med katerimi sta najpomembnejši inteligentnost in ustvarjalnost.
Telesne značilnosti zajemajo značilnosti telesnega videza in posameznih telesnih delov.
Osebnostni razvoj posameznika je proces, ki traja vse življenje, najbolj pospešeno pa poteka v
otroštvu in mladostni dobi. Z doseganjem zrelosti se osebnostni razvoj ne konča, vendar je
nadaljnji razvoj bolj umirjen. Osebnostna zrelost ni enovit pojav, ampak govorimo o
posameznih sestavinah osebnostne zrelosti. Tako ločimo telesno, spoznavno, čustveno,
socialno in moralno zrelost.
Naloga – posameznikova zrelost
Marjan je režiser. Pri delu je veliko v stiku z ljudmi in mnogokrat je v situaciji, ko njegova
mnenja niso usklajena z mnenji ostalih članov filmske ekipe. Občasno mora poseči tudi v
odnose med sodelavci, ki so lahko v stresnih situacijah tudi grobi in neprijazni drug do
drugega, včasih tudi poniževalni. V takih primerih Marjan nikdar ne izgubi razsodnosti,
kolikor mogoče strpno in preudarno se pogovarja s sodelavci in kljub njihovemu
nasprotovanju ohranja do njih spoštljiv odnos, jih skuša razumeti in pomiriti.
Kateri sestavini osebnostne zrelosti sta razpoznavni iz opisa Marjanovih reakcij?
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a) spoznavna in socialna zrelost;
b) spoznavna in moralna zrelost;
c) socialna in čustvena zrelost;
d) socialna in moralna zrelost.

4.2

SKUPINA IN STRUKTURA SKUPINE

Na obnašanje posameznika vpliva več dejavnikov. Nesporni vir lastnega obnašanja je oseba
sama s svojimi osebnostnimi značilnostmi (temperamentom, značajem, sposobnostmi,
spretnostmi itd.). Na naše obnašanje pa vplivajo tudi dražljaji in pobude iz okolja, posebno
pogosto in močno vplivajo drugi ljudje (socialno okolje). Med osebo in okoljem ves čas
poteka sovplivanje (interakcija). Kako se bo posameznik obnašal v določeni situaciji in kako
jo bo doživljal, je odvisno od njegovih osebnostnih značilnosti in hkrati je od okolja oziroma
situacije odvisno, ali se bo določena osebnostna značilnost pokazala ali ne.
Posameznik je del družbe, razvija in oblikuje se v različnih socialnih okoljih. Najzgodnejše in
najpomembnejše socialno okolje predstavlja družina, kasneje pa postane človek član različnih
drugih skupin (npr. sovrstnikov, šolskega razreda, športne ekipe, delovne skupine itd.). Te
skupine vsaka na svoj način vplivajo na posameznika. V različnih skupinah se človek tudi
različno obnaša. Drugače se npr. obnašamo v družini in drugače v delovni skupini, drugače
med drugimi ljudmi, kot takrat, ko smo sami.
V delovnih organizacijah delamo v skupinah, ki so lahko običajne delovne skupine, ali pa
pravi timi. Timi pomenijo napredek, saj lahko ljudje, ki se povežejo, dosežejo veliko več kot
posameznik. Osebni cilji se umaknejo v ozadje, hierarhija postane nepomembna, pomemben
je le dosežek tima. Delati v timu je ena najtežjih nalog posameznika, saj se mora odpovedati
egoizmu in skupinske cilje postaviti pred osebne. Za uspešno delo v timu ne zadošča le
znanje, ampak so pomembne tudi osebnostne lastnosti sodelavcev, njihova osebna zgodovina,
njihove vrednote, prepričanja in motivi (Veber R., 2008, 52).

Slika 19: Posameznik je lahko član različnih socialnih skupin
Človek večino svojega časa preživi v družbi drugih ljudi, v socialnem okolju, brez njega sploh
ne more preživeti. Skupine nam same po sebi nudijo zadovoljevanje različnih psiholoških
potreb (npr. varnosti, prijateljstva, ljubezni) in hkrati v skupinah lažje dosegamo večino ciljev.
Skupino sestavljata dve ali več oseb, ki so v medsebojni vzajemni povezanosti. Združujejo se
z določenim motivom in imajo tudi nekatere skupne značilnosti. Za člane skupine je značilen
vsaj en skupen cilj. Rot (1983) opredeljuje skupino kot socialno enoto, ki jo sestavlja omejeno
število posameznikov, med katerimi obstajajo stabilen sistem odnosov in določene norme
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vedenja, ki so usmerjeni k doseganju skupnih ciljev. Med njimi je tudi neposreden stik,
neposredna interakcija ter pomemben vzajemni vpliv (Kompare idr., 2006a). Vse te
značilnosti so v skupini med seboj povezane. Skupina torej ni preprost seštevek posameznih
oseb, v njej se porajajo odnosi.
Struktura označuje odnose in povezanost med posamezniki v neki skupini (med deli znotraj
celote), neko razvrstitev in organiziranost. Strukturo skupine tvorijo različni vidiki skupine,
npr. odnosi v skupini, podskupine, oblika in vloge podskupin glede na preostalo skupino,
različne vloge, ki jih posamezniki prevzemajo v skupini, tipičen potek komunikacije, itd.
Njena najpomembnejša lastnost je (relativna) trajnost, torej razvrstitev je enaka ali podobna
dlje časa.
Struktura skupine je močno odvisna od števila članov, trajanja skupine, kakovosti in količine
medosebnih stikov, razporeditve moči, socialnih vlog, statusov, norm, stila vodenja,
zadovoljstva z delom, itd.
Skupine delimo na formalne in neformalne. Pri formalnih skupinah je struktura predpisana,
predvidena, pogosto tudi zahtevana, postavljena vnaprej in »od zunaj,« postavi jo tisti, ki ima
takšno socialno moč; torej pravila vedenja, statusi, posamezne vloge, razporeditev moči ipd.
so določeni.
V neformalnih skupinah se struktura oblikuje sama, postopoma, najpogosteje niti ne
namenoma in zavedno. Delovanje v takšnih skupinah ni odvisno od prisile, ampak člani
skupine sami oblikujejo strukturo, sami se želijo vesti in komunicirati na določen način, ker se
jim zdi smiseln, ga torej zagovarjajo.
Struktura v skupini se pogosto povezuje s komunikacijo. V formalnih skupinah je pogosteje
centraliziran, hierarhičen, v neformalnih skupinah pa simetričen in demokratičen tip
komunikacijske mreže.
Skupine pa delimo tudi na prvotne (primarne), drugotne (sekundarne) in referenčne.
Primarne skupine so tiste, v katerih uresničujemo varnost, zaupnost, ljubezen, intimnost,
osnovne eksistenčne potrebe. Takšna skupina je npr. družina.
V sekundarnih skupinah pa zadovoljujemo različne posebne potrebe, interese, načrte,
delovne naloge, itd. Takšne skupine so največkrat oblikovane zaradi določenega namena, kot
npr. projektna skupina.
Ljudje pa si ustvarjamo tudi svoje male socialne mikrosvetove, to so referenčne skupine. Na
te skupine smo trajno navezani, se z njimi identificiramo, na njih se opiramo, sklicujemo,
predstavljajo nam model za naša ravnanja; v njih dobijo naša dejanja, potrebe, želje itd. svoj
smisel. To so npr. naše izvorne družine, skupine vrstnikov, sodelavcev, ipd.
Delovna skupina lahko predstavlja npr. sekundarno skupino in hkrati referenčno skupino.
Naloga – skupina in struktura skupine
Razmislite in navedite, katerim formalnim in katerim neformalnim skupinam pripadate.
Katere so vaše referenčne skupine.
Po velikosti delimo skupine na male in velike. Male skupine zajemajo do 30 ljudi, v njih je
možen stik vsakega z vsakim. Z večanjem števila članov skupine pa se medsebojni stiki
izgubljajo. V teh primerih govorimo o velikih skupinah (zajemajo nad 30 ljudi).
Delovna organizacija je v mnogih primerih velika skupina, v njej posameznik izgubi pregled
nad dogajanjem. Zato mora organizacija kot celota oblikovati pravila in kontrolo.
Znotraj organizacije so oblikovane manjše skupine ali timi, kjer se odvijajo procesi in veljajo
zakonitosti, ki so značilne za delovanje malih skupin.
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4.2.1 Položaji, vloge in moč v skupini
V skupini se sčasoma oblikuje hierarhija položajev in vlog. Vsak član ima svojo vlogo v
skupini in svojo moč (vpliv).
Položaj se kaže kot mesto posameznika v hierarhiji skupine. Vloga pa je vsota pričakovanih
vedenj, ki so vezana na določen položaj in so ga ostali v skupini sprejeli. Poimenovanje
posameznih vlog je odvisno od ponavljajočega se vedenja. Večina v skupini od posameznika
sčasoma pričakuje, da se bo v vseh situacijah pričel obnašati skladno s svojo vlogo. Vsaka
socialna vloga torej predstavlja določeno specializacijo v skupini (glede dela ali opravljanja
katerekoli za skupino pomembne funkcije).
Posameznik je član več skupin in v vsaki skupini zaseda nek položaj in igra svojo vlogo. Tako
lahko posameznik v nekaterih skupinah doživlja svojo vlogo skorajda kot nekaj vsiljenega,
druge vloge pa ponotranji do takšne mere, da se z njimi popolnoma poistoveti.
Socialna moč je potencialni vpliv. Socialno močna je tista oseba, ki ima sposobnost in
zmožnost namerno delovati tako, da doseže spremembe pri drugih. Nekateri člani imajo večji,
drugi manjši vpliv. Nosilce socialne moči imenujemo avtoritete. Od osebe pa je odvisno, ali
bo to svojo zmožnost uporabila ali ne.
V medosebnih odnosih obstajajo različne oblike moči:
 legitimna (formalna) moč - izhaja iz posameznikovega položaja, formalne vloge,
pooblastil. Vodja skupine ima legitimno moč glede na organizacijsko hierarhijo, zato
mu člani skupine sledijo, so od njega odvisni;
 moč pritiska (represije) - izhaja iz prepričanja sodelavcev oziroma članov skupine, da
ima vodja možnost kaznovanja. Pristanek članov skupine na svoje zahteve dobiva
vodja z izvajanjem pritiska in z uporabo sankcij. To povzroča pri ostalih strah, bojazni
pred kaznijo. Kazen pri tem zajema celoten spekter od telesnega in besednega
kaznovanja do prefinjenih oblik nebesednega nesprejemanja;
 moč nagrajevanja - posameznik (vodja skupine) lahko dodeljuje drugim nagrade,
kadar se vedejo skladno z njegovimi pričakovanji. Tako člani skupine sprejemajo
vpliv oziroma navodila vodje, ker pričakujejo, da bo njihovo delo in vedenje
nagrajeno;
 strokovna (ekspertna) moč - izhaja iz specializiranega, strokovnega znanja. Kadar
ima nekdo znanje ali sposobnosti, ki so za druge člane skupine pomembne, se bodo ob
njem počutili sigurne, mu bodo zaupali in se z njim identificirali;
 referenčna moč - lahko jo imajo tisti, do katerih obstaja pozitiven čustven odnos.
Običajno se izraža s posnemanjem in z identifikacijo ostalih članov skupine z osebo,
do katere gojijo pozitivna čustva. Takšni člani uživajo v skupini poseben ugled;
 informacijska moč - izhaja iz razpolaganja z informacijami, ki jih ostali člani skupine
nimajo, imajo pa te informacije zanje neko vrednost.
Moči, ki bi ju morali večkrat uporabljati tudi v delovnih organizacijah in delovnih skupinah,
sta prav gotovo strokovna in referenčna, saj sta zaradi svojih značilnosti dolgoročno najbolj
učinkoviti, gotovo pa najmanj škodljivi, zlasti, kadar ju uporabljamo sočasno, to pomeni, da
izkazujemo pri delu strokovnost in hkrati skrb za odnose (Kompare idr., 2001).
4.2.2 Medsebojna razmerja med člani v skupini
Kako skupina deluje, je odvisno od kvalitete medsebojnih stikov med člani skupine, od tega,
koliko je teh stikov, kako so člani med seboj čustveno povezani, kakšna je komunikacija med
člani, kako je porazdeljena moč, kakšne so vloge posameznikov v skupini. Glede na to
govorimo o različnih oblikah delovanja skupin.
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Sodelovanje - kadar so člani skupine usmerjeni k skupnim ciljem, si med seboj
pomagajo in sodelujejo, takrat govorimo o prijateljskem sodelovanju. Lahko pa je
sodelovanje tudi nasprotovalno, ko med člani skupine prevladuje negativna osebna
usmeritev, vendar kljub temu sodelujejo, da bodo dosegli pričakovane rezultate.
Tekmovanje - kadar so si člani skupine naklonjeni, kadar so usmerjeni k istemu,
nedeljivemu cilju, govorimo o prijateljskem tekmovanju. Lahko pa je tekmovanje med
njimi nasprotovalno, to je takrat, kadar si ne zaupajo, si nasprotujejo, so tudi sovražni
drug do drugega, si prizadevajo za različne cilje.
Nadvladanost (dominacija) - posameznik v skupini ima zaradi položaja več moči in
zato tudi več odgovornosti.
Podrejenost (submisija) - posamezniki ali skupine morajo zaradi podrejenega
položaja delati po navodilih nadrejenih (Lipičnik, Možina, 1993).

Naloga – razmerja med člani v skupini
Razmislite in opišite, v katerih razmerjih se nahajate v različnih skupinah, ki jim pripadate
(npr. v družini, v prijateljski skupini, v študijski skupini, v športni ekipi …Razmislite in
navedite, katerim formalnim in katerim neformalnim skupinam pripadate. Katere so vaše
referenčne skupine?
4.2.3 Vpliv skupine na njene člane
Vsaka skupina ima na svoje člane večji ali manjši vpliv. Skupina vpliva na človekovo
učinkovitost, na njegovo počutje, zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo, na človekov
osebnostni razvoj, itd. Kako velik je ta vpliv in kakšna je kvaliteta tega vpliva, je odvisno od
več dejavnikov. Skupina lahko na svoje člane oziroma na posameznika izvaja skupinski
pritisk. Člani skupine na ta pritisk različno reagirajo, govorimo o konformiranju
posameznika.
Posameznik običajno oblikuje svoje vedenje glede na referenčno skupino, z njo je konformen
(z družino, s skupino prijateljev, z delovno skupino, itd.). Velikokrat so norme različnih
skupin, v katerih se posameznik giblje tudi v neskladju, kar privede posameznika v
konfliktnost.
Glede na to, do kolike mere se člani skupine podredijo skupinskemu pritisku, govorimo o
različnih tipih skupin: konformna skupina je tista, kjer se člani podredijo do te mere, da
sprejmejo pravila delovanja skupine; kohezivno-konformna je tista skupina, kjer je pritisk
skupine tako velik, da lahko posameznike vodi v pretirano konformnost, torej v uniformnost v
mišljenju in vedenju; kohezivno-heterogena pa je tista skupina, kjer je vedenje različno v
tem smislu, da se člani obnašajo uniformno v zadevah, ki so za skupino bistvenega pomena in
hkrati taka skupina dopušča heterogenost in individualnost posameznih članov.
Posledice različnega skupinskega pritiska so lahko strpnost, ustvarjalno vzdušje, zadovoljstvo
članov skupine, doseganje ciljev, ali pa zadržanost v odnosih med člani, nestrpnost,
neučinkovitost, nezadovoljstvo, pa vse do razpada skupine.
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4.2.4 Razvoj skupine
Ko skupina nastaja, je pomembno delovanje vseh njenih članov in ko opravljajo določeno
nalogo, prehaja skupina skozi več razvojnih stopenj.








Oblikovanje skupine: posamezniki iščejo svoje mesto in vlogo v skupini, se
spoznavajo med seboj, ocenjujejo drug drugega, ugotavljajo, s kom bi se povezali,
ocenjujejo vodjo in tehtajo svoj odnos do njega, ugotavljajo, ali bi ga podprli ali ne, ali
bi mu nasprotovali ipd.
Nasprotovanje: ko se je skupina med sabo nekoliko spoznala, se lahko začnejo
pojavljati nasprotovanja med posameznimi člani ter med člani in vodjo, pojavi se
lahko medsebojno nesodelovanje ali nesodelovanje z vodjo, posamezni člani lahko
zavračajo naloge, pojavijo se lahko sovražnosti med posamezniki, nekateri člani se
lahko izolirajo ipd.
Pristajanje: če skupina »preživi« fazo nasprotovanja, se začno člani povezovati in
sodelovati med seboj, sodelovati z vodjo, pojavi se živahnejša medsebojna
komunikacija, člani začnejo izražati mnenja, vplivati drug na drugega, se povezovati
pri delovnih nalogah in navezovati drug na drugega, skupina postane bolj kohezivna,
vodja navadno v tej fazi postane bolj demokratičen, da pritegne člane skupine k
sodelovanju ipd.
Izvajanje: skupina sedaj išče najboljšo pot za izvajanje nalog in za doseganje
zastavljenih ciljev, med člani vlada sodelovanje in zaupanje, pojavi se usklajenost med
delovnimi cilji in cilji skupine, vodja posluša mnenja članov in prožno vodi skupino,
prilagojeno potrebam različnih članov in delovnim nalogam.

Če skupina doseže četrto stopnjo razvoja, pomeni, da se je ustalila ter da dela in dosega
rezultate.

4.3

VRSTE SKUPIN IN NAČINI OPRAVLJANJA DELA

4.3.1 Razmerja med posamezniki v odnosu do opravljanja dela
Ko posamezniki vstopajo v skupinsko delo, vstopajo v medsebojne odnose, ki so odvisni od
samega procesa dela oziroma organiziranosti dela. Tako lahko posamezniki znotraj skupine
opravljajo delo na različne načine: individualno, skupinsko ali timsko. O individualnem delu
govorimo takrat, ko posameznik opravlja delo sam, neodvisno od ostalih ljudi, ki so (ali pa
niso) okrog njega. Ko posameznik svoje delo opravi, lahko začne delati naslednje opravilo in
delovno mesto zapusti, ko se izteče njegov delovni čas. Pri skupinskem delu posameznik
dela v neki delovni skupini, vendar njegovo delo ni nujno povezano z delom sodelavcev.
Vsak lahko samostojno opravlja svoje delovne naloge, ki so razdeljene in neodvisne od nalog
ostalih ljudi. Ko posameznik svoje delo opravi, lahko zapusti skupino, saj ga večinoma
povezuje s skupino samo isti delovni prostor in sploh ni nujno, da z ostalimi direktno
komunicira. Za timsko delo pa je značilno, da posamezniki pri opravljanju delovnih nalog
medsebojno sodelujejo, so odvisni drug od drugega, med seboj direktno komunicirajo.
Izrazita značilnost tega načina dela pa je, da člani delo opravljajo skupaj od začetka do konca,
za naloge so skupno odgovorni in da nihče ne more zapustiti skupine - tima, dokler delo ni
opravljeno do konca (Lipičnik, Možina, 1993).
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4.3.2 Razlika med skupinskim in timskim delom
V sodobni organizaciji dela se vedno pogosteje pojavlja taka organiziranost, ki presega
delovanje običajne skupine. Sodobni vodje so tisti, ki se odločajo, ali bodo izvajanje nekega
dela organizirali na način, ki ustreza klasičnemu skupinskemu delu, ali pa se bodo pri
organiziranosti za izvajanje nekega dela odločili za timsko delo.
Pri običajnem skupinskem delu je rezultat dela samo seštevek dela posameznikov. Pri
timskem delu pa učinkovito reševanje nalog pomeni, da tim vloži v reševanje naloge skupen
maksimalen napor, da je naloga najbolje opravljena v času, ki je na razpolago. Ljudje so v
takem primeru pripravljeni trdo delati ravno zaradi tega, ker delajo skupaj z drugimi, ker so
soodvisni.
Vendar pa je odločitev za klasično skupinsko ali pa timsko delo odvisna od več dejavnikov in
sicer: od narave delovne naloge, od stopnje težavnosti naloge in od časa, ki je na razpolago za
reševanje naloge.
Kadar so delovne naloge enostavne, kadar so postopki za izvajanje naloge znani in vnaprej
dogovorjeni, kadar so rešitve nalog znane že vnaprej (nalogo je pač samo treba opraviti),
takrat lahko delo opravi posameznik ali več posameznikov, ki med seboj niso nujno odvisni.
Rezultat izvedbe je preprost seštevek posameznih nalog oziroma seštevek dela posameznikov.
Tako delo je lahko organizirano individualno ali skupinsko.
Kadar pa so delovne naloge zahtevnejše, postopki za reševanje nalog vnaprej niso znani ali so
le delno znani, rešitve niso vnaprej predvidene, ali kadar je možnih več rešitev, ipd., takrat je
smiselno organizirati delo timsko. Timsko delo ni seštevek dela posameznikov, ampak gre za
zmnožek, člani tima so med seboj soodvisni, posameznikovo delo ne bi bilo učinkovito, če ga
ne bi podprli ostali člani tima (Maddux, 1992a).
4.3.3 Značilnosti tima
Tim je skupina ljudi, za katero je značilno, da vsi njeni člani sodelujejo pri odločanju in si
medsebojno pomagajo pri opredeljevanju in doseganju ciljev. Taka skupina ljudi lahko skupaj
uspešno reši vsako nalogo, ki se je loti. Uspešno pomeni, da je naloga najbolje opravljena v
času, ki je na razpolago, pri tem pa so popolnoma gospodarno porabljeni vsi viri (notranji in
zunanji), ki jih ima tim na razpolago. Vsak član prispeva k delu največ, kar je v njegovi moči,
ta prispevek pa ne bi bil tako kvaliteten, če ga ne bi podprl celotni tim.
Med posameznimi člani in celotnim timom vedno vlada dinamično sovplivanje, tako da se
vsak član vedno prilagaja timu in tudi vpliva nanj. Tim dosega optimalno kvaliteto in
uspešnost toliko časa, dokler se posamezniki in tim dobro ujemajo, dokler se nalog lotevajo
pravilno. Če v organizaciji deluje več skupin oziroma timov, je uspešnost celotne organizacije
odvisna od usklajenega delovanja vseh skupin. Teami so oporni stebri vsake organizacije.
Uspešno timsko delo se lahko uveljavi na vseh nivojih v organizaciji. Kadar je več skupin, ki
ne dosegajo optimalne učinkovitosti, začne pešati uspešnost celotne organizacije.
V vsaki organizaciji igra ključno vlogo pri izbiri in povezovanju ljudi v time vodja. Od vodje
je odvisno, ali bo zagotovil take pogoje, da bodo skupine (timi) delovale uspešno, se med
seboj povezovale in dopolnjevale. Vodja mora tudi znati prepoznati pri drugih vrline, ki
odtehtajo njegove pomanjkljivosti. Velja pravilo, da je vodja dober, če ga dopolnjujejo še
boljši iz njegovega tima.
Vodja ima v timu pomembno vlogo in združuje veliko različnih vlog. Njegova naloga je, da
zbira informacije, koordinira delo, spodbuja izmenjavo mnenj med člani tima, se odziva na
nesoglasja, skrbi za porabljanje časa, vzdržuje primerno vzdušje in še marsikaj. Pomembno je,
da vodja način vodenja prilagaja situaciji in hkrati upošteva različnost mnenj med člani, loči
med postopkom dajanja in ocenjevanja idej, zna podpreti dober predlog, itd. Dober vodja
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mora biti sposoben priznati drugim, da so v nekaterih stvareh boljši od njega. Če vodje
izbirajo za sodelavce sebi podobne ljudi, organizacija ne bo uspešna. Ljudje se morajo v
organizaciji med seboj razlikovati in se dopolnjevati.Na tem mestu lahko vodjo primerjamo z
dirigentom, od katerega je odvisno, kakšno
melodijo bo izvabil od celotnega orkestra, v
katerem igrajo člani različne instrumente, ampak
tako, da maksimalno dopolnjujejo drug drugega.
Pomembno je, da je vodja dober organizator, saj
bo moral neprestano pomagati članom tima, da se
bodo tudi oni dobro organizirali (Maddux, 1992a).
Najpomembnejše značilnosti tima so: velikost,
proces odločanja, narava dela, odnosi, vloga vodje
in načini sporazumevanja (Maddux, 1992a).

Slika 20: V timu člani sodelujejo pri
odločanju

Velikost tima
S proučevanjem timov so se ukvarjali tako ekonomisti, organizatorji dela, kot tudi psihologi.
Prišli so do zaključka, da je najprimernejša velikost tima nekje od 5 do 12 članov. Nemški
psiholog Koehler je v ta namen med drugim izvajal eksperimente z vlečenjem vrvi. Ugotovil
je, če je skupno sodelovalo na obeh straneh več kot 12 članov, da je vsak vlagal do 10 % manj
napora v delo, kot bi ga lahko. To pomeni, da se z velikostjo skupine spreminja njena moč,
vendar učinkovitost ne narašča sorazmerno s številom dodanih članov. Pri tem se pojavi meja
optimalne učinkovitosti, ko začne s številom članov moč sorazmerno padati. To število je 12.
V večjih skupinah se pokažejo določene težave, ker posameznik ne pride do izraza, mnenje
izražajo samo še najbolj energični člani. Poleg tega z večanjem števila članov narašča stopnja
avtokratskega vodenja (centraliziranje moči). Začnejo se tudi pojavljati podskupine, podtimi
in tako vzdušje v celotni skupini (timu) slabi, kajti manjša se občutek skupinske pripadnosti.
Proces odločanja v timu
Za tim je značilno, da njeni člani sodelujejo pri odločitvah. To ima mnoge prednosti in seveda
tudi pomanjkljivosti. Prednosti so v tem, da več mnenj pomeni tudi večje znanje in več
informacij, kar lahko tim združi in koristno uporabi. Pri tem se pokažejo za rešitev neke
naloge različne možnosti, različne rešitve, ki so sprejemljive za vse člane. Prednost je tudi v
tem, da ima vsak član tima možnost vplivanja in s tem se hkrati veča tudi odgovornost
vsakega člana, vsi pa imajo tudi dober vpogled v problematiko, kar tudi povečuje prepričanost
vsakega posameznika v koristnost rešitve. Takšen način odločanja pa ima tudi
pomanjkljivosti. Ena izmed njih je npr. ta, da je možen skupinski pritisk, težnja k pretirani
konformnosti, da bi obveljala zamisel enega ali manjšine. Pri tem lahko prevlada vodja ali pa
sam podpira določeno mnenje oziroma zamisel. Lahko se tudi zgodi, da se člani preveč
navdušijo nad nekim predlogom in ga vneto podpirajo, kar lahko povzroči nestrpnost ostalih
članov. Pri takšnem načinu se dostikrat porabi tudi veliko časa za odločanje.
Narava dela
Pri odločanju za timsko delo je potrebno upoštevati naravo problema oziroma delovne naloge,
ki jih je treba rešiti in pogoje dela. Če gre za razvoj novega izdelka, za izboljšanje kakovosti
ali za večjo produktivnost, je prav, da so podatki zbrani na enem mestu. Člane tima je treba
vzpodbujati, da bodo s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k rešitvi problema. Če se v
tim uvajajo spremembe, novosti, je za to potrebno pridobiti pristanek vseh članov skupine.
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Odnosi v timu
Da bodo v timu vladali dobri medsebojni odnosi, morajo biti člani najprej dobro informirani o
vseh stvareh, ki se v timu dogajajo. Člani tima neovirano izražajo svoja mnenja, odnosi so
odkriti in na ta način vlada med člani zaupanje in medsebojna podpora, dopolnjevanje in
pomoč.
Sporazumevanje v timu
Za uspešno delovanje tima je sporazumevanje med člani izrednega pomena. Komunikacija v
timu mora biti odprta, vendar naj temelji na opisovanju, ne na ocenjevanju. Pri izražanju
mnenj naj prevladuje težnja po sodelovanju pri reševanju problemov in iskanju rešitev.
Razvidno mora biti, da rešitve niso vnaprej pripravljene, ampak se porajajo sproti. Obnašanje
posameznikov naj bo spontano - ne sme se pojaviti nobeno podtikanje, sprenevedanje ali
zavajanje. Mnenja naj se sporočajo s pravo mero čustev, pri čemer se kaže spoštovanje in
upoštevanje sogovornika, njegovih idej in čustev. Med člani naj vlada ozračje enakosti in
zaupanja. Člani naj se drug drugemu prilagajajo v obnašanju, na ta način se doseže manj
zadržanosti in usklajevanje različnosti. Pomembno je tudi, da so člani sposobni neovirano
sprejeti pomoč sodelavcev.
Sestava in razvoj tima
Pri sestavljanju tima ima pomembno vlogo vodja. On je tisti, ki izbira ljudi in jih nato
povezuje med seboj. Tako je od vodje v veliki meri odvisno, kako bo tim deloval. Osnovno
pravilo je, da mora med člani tima vladati sinergija, kar pomeni, da je celota večja od vsote
posameznih delov, oziroma da je uspešnost celote večja kot uspešnost vsakega posameznika.
Vodja je tu v vlogi dirigenta, kar smo že prej omenili.
Pri sestavi in razvoju tima sta pomembni dve komplementarni sestavini in sicer: izbira članov
in usposabljanje tima.
Usposabljanje se lahko prične z navodili, neke vrste inštrukcijami o tem, kaj sestavlja
uspešen tim. Lahko pa preidemo kar k nalogi; pri tem člani sami odkrivajo delovanje
uspešnega tima. Nato člani vadijo, da oblikujejo spretnosti in stalno pregledujejo lastni razvoj,
tako da nazadnje obvladajo vse potrebne spretnosti. Lahko tudi kombiniramo navodila,
inštrukcije in delovanje ob konkretni nalogi. Vadimo lahko tudi povezovanje med timi v
celotni delovni organizaciji, tako da proces uspešnega razvoja deluje v vsej organizaciji.
Z usposabljanjem tima je neposredno povezana izbira članov tima. Na tem področju je
naredil zelo veliko ameriški psiholog Meredith Belbin. Njegovo delo nekateri označujejo kot
nekaj najbolj izvirnega in domiselnega na področju sestave timov v zadnjih dveh desetletjih.
Po njegovi zaslugi je izbira članov tima prerasla načelo čiste intuicije.
Bistvo Belbinovih raziskav je spoznanje, da je mešanica osebnostnih lastnosti članov
odločilna za uspeh tima. Če smo pozorni samo na vrhunske strokovne sposobnosti, na znanje,
tim vsekakor ne bo uspešen. Bistvo je, kako se člani med seboj ujemajo. Pri tem, trdi Belbin,
lahko presenetljivo točno napovemo, ali bo neki tim uspel ali ne. Trdil je, da je sestava tima,
ki temelji na tem, da združimo npr. najboljšega računovodjo, najboljšega razvojnika,
najboljšega človeka iz proizvodnje, prodaje in drugih oddelkov, pod vodstvom zanesljivega in
sposobnega vodje, recept za neuspeh. Trdi, da v mnogih primerih uspešneje delujejo v timu
manj odlični zastopniki stroke. Če združimo samo vrhunske strokovnjake, nihče ne bo hotel
popustiti mnenju drugega, vsako idejo drugi strokovnjaki skritizirajo, analiziranje je
onemogočeno in tim ne napreduje.
Glede na Belbinova spoznanja ima vsak član tima dvojno vlogo: funkcionalno in timsko.
Funkcionalna vloga se nanaša na določeno ekspertno znanje (inženir ima tehnično znanje,
strokovnjak za trženje znanje s področja tržnih raziskav, računalničar s področja računalništva
ipd.). Timsko vlogo pa označujejo štiri osebnostne značilnosti posameznika oziroma
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kombinacija teh značilnosti: inteligentnost, dominantnost, stabilnost/labilnost ter
ekstravertnost/introvertnost.
V uspešnih timih prevzemajo člani vlogo ali več vlog, ki so nujen pogoj za uspešno izvedbo
nalog. Te vloge združujejo v sebi pozitivne lastnosti in nekatere slabosti. Poznamo osem takih
vlog, v nekaterih primerih pa je nujna še deveta vloga, to je vloga specialista (Maddux,
1992a).
Belbin je poimenoval in opisal različne timske vloge, pripisal jim je značilnosti njihovega
delovanja:
Garač: zamisli in načrte spreminja v praktične postopke, sistematično in uspešno izvaja
dogovorjene delovne načrte. Njegovi najpomembnejši osebnostni potezi sta
stanovitnost in zadržanost.
Usklajevalec: nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu cilju in pri tem izrablja
razpoložljive vire. Odkriva prednosti in slabosti konkretnega tima in skrbi, da vsak član
lahko uporabi svoje najboljše potenciale. Njegove prevladujoče osebnostne poteze so:
stanovitnost, prevladovanje, ekstravertiranost.
Izzivalec: vsa njegova pozornost je usmerjena k postavljanju ciljev in prednostnih
nalog. Želi in poskuša vsiliti obliko in vzorec skupinski razpravi ali rezultatom
skupinske dejavnosti. Njegove prevladujoče osebnostne poteze so: nestrpnost,
prevladovanje, ekstravertiranost.
Inovator: skrbi za pospeševanje novih idej in strategij. Predvsem je usmerjen na
poglavitna vprašanja, podrobnosti ga ne zanimajo. Njegove prevladujoče osebnostne
poteze so: prevladovanje, inteligentnost, introvertiranost.
Iskalec virov: raziskuje in poroča o idejah, razvoju in virih zunaj skupine. Oblikuje
zunanje stike, ki bi lahko koristili timu in vodi vsa tovrstna pogajanja. Njegove
prevladujoče osebnostne poteze so: stanovitnost, prevladovanje, ekstravertiranost.
Ocenjevalec: analizira probleme ter vrednoti ideje in predloge, da bi bil tim bolje
pripravljen na uravnovešene odločitve. Njegove prevladujoče osebnostne poteze so:
inteligentnost, stanovitnost, introvertiranost.
Timski delavec: podpira člane v njihovih močnih točkah, upošteva predloge
posameznikov. Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih članih in izboljšuje
komunikacijo med njimi. Njegove prevladujoče osebnostne poteze so: stanovitnost,
ekstravertiranost, neprevladovanje oziroma občutljivost za druge.
Zaključevalec naloge: kolikor je mogoče, ščiti tim pred napakami, skrbi za
podrobnosti oziroma odkriva tiste vidike dela, ki rabijo več pozornosti in vzdržuje
občutek za nujnosti. Njegovi najpomembnejši osebnostni potezi pa sta: nestrpnost in
introvertiranost.
Dve najpomembnejši vlogi v timu sta prav gotovo usklajevalec in inovator. Njuno
medsebojno ujemanje je velikega pomena pri uspešnosti tima. Inovatorjeve ideje ne bodo
nikoli obrodile sadov, če usklajevalec ne bo poskrbel, da se bodo njegove ideje resnično
uveljavile.
Različni ljudje so dobri v različnih vlogah. V timih z manj kot osmimi člani nastopajo
nekateri v več kot eni vlogi. Vendar, če bi bila v timu za vsako vlogo enakovredna po dva
člana in bi to vlogo tudi uresničevala, bi to povzročalo težave.
Najboljše time sestavljajo različni ljudje. Ne glede na sestavo tima pa se morajo vsi člani
naučiti »timovanja,« ki presega primernost člana za posamezno vlogo. Dobri člani tima
natančno časovno določijo svoje posredovanje, spreminjajo svojo vlogo, omejujejo svoj
prispevek, ustvarjajo vloge za druge in opravijo tudi kako delo, ki se ga drugi namenoma
izogibajo. Večino tega se lahko naučimo z usposabljanjem (Maddux, 1992a).
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Starostna zastopanost v timu
Teorija in praksa timskega dela priporočata, da so uspešni timi različno zastopani po starosti.
Starejši vnašajo v skupino zrelost in prinašajo izkušnje, mlajši so drznejši, pogumnejši in
polni energije. Poleg tega pa so zelo pomembne razvojne spremembe kakovosti
intelektualnega delovanja v posameznih življenjskih obdobjih. V mladosti je človek miselno
prožnejši, način mišljenja je bolj analitičen, medtem ko s starostjo narašča sposobnost sinteze,
bolj poglobljene in večrazsežne misli in presoje … (Mayer, 1994).
Ženske in moški v timu
K učinkovitosti skupine (tima) prispevata oba spola. Z vključevanjem žensk v delovne time
pridobi tim tisto razsežnost, ki pomeni dopolnjevanje moškega in ženskega principa. Moški
intelekt naj bi bil bolj racionalen, premočrten, hladen, ženski intelekt pa je bolj intuitiven,
iracionalen, čustveno topel. Prisotnost obeh spolov tako pomeni naravno delovanje in
dopolnjevanje racionalnega s čustvenim.
_______________________________________________
Povzetek
Skupino sestavljata dve ali več oseb, ki so v medsebojni vzajemni povezanosti. V skupinah
zadovoljujemo različne, predvsem psihološke potrebe (npr. po varnosti, prijateljstvu,
ljubezni). V skupinah tudi lažje dosegamo večino ciljev.
Glede na odnose in povezanost članov razlikujemo formalne in neformalne skupine. Skupine
pa so lahko tudi primarne, sekundarne in referenčne.
Po velikosti se skupine delijo na male (do 30 ljudi) in velike. Delovne organizacije so v
mnogih primerih velike skupine, znotraj teh pa se oblikujejo manjše skupine oziroma delovni
timi.
V skupini se sčasoma oblikujejo položaji in vloge. Položaj se kaže kot mesto posameznika v
hierarhiji skupine, vloga pa se nanaša na vedenje, ki ga ostali člani skupine pričakujejo od
posameznika.
Socialna moč je potencialni vpliv, ki ga ima posameznik v skupini; poznamo različne oblike
moči in sicer: legitimna, moč pritiska, nagrajevanja, strokovna moč, referenčna ter
informacijska moč.
Medsebojna razmerja v skupini se kažejo kot sodelovanje, tekmovanje, nadvladanost in
podrejenost.
Skupina nastaja in se razvija skozi več faz in sicer: oblikovanje (člani se med seboj
spoznavajo), nasprotovanje (ko se člani že nekoliko poznajo, si začnejo mnogi nasprotovati),
pristajanje (povezovanje med člani ter med njimi in vodjo) in izvajanje (skupina zaživi in
prične izvajati zastavljene naloge).
V skupinah lahko ljudje opravljajo delo na različne načine. Razlikujemo individualno,
skupinsko in timsko delo. Razlike med običajnim skupinskim in timskim delom so velike,
predvsem pa so člani tima medsebojno močno odvisni in nosijo skupno odgovornost za
izvrševanje delovnih nalog oziroma projektov.
Najpomembnejše značilnosti tima so njegova velikost, proces odločanja, narava dela,
medsebojni odnosi, vloga vodje in načini sporazumevanja med člani.
V timu ima posebno vlogo vodja, ki koordinira delo, usklajuje delovne naloge. Za vodjo velja,
da je dober, če ga dopolnjujejo še boljši člani njegovega tima. Pri razvoju tima je pomembna
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komponenta usposabljanje njegovih članov. S tem pa je neposredno povezana izbira članov
tima.
Na področju izbire članov tima je prišel do pomembnih ugotovitev ameriški psiholog M.
Belbin. Glede na njegova spoznanja ima vsak član tima svojo funkcionalno in timsko vlogo.
Funkcionalna vloga se nanaša na strokovno znanje, timska vloga pa se povezuje s
posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi. Belbin je opisal več timski vlog, med njimi sta
najpomembnejši usklajevalec in inovator.
Uspešno delo tima se povezuje tudi z različno starostno zastopanostjo ter z vključevanjem
obeh spolov v tim.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Posameznik in skupina
1. Naštejte in opišite osnovne tipe temperamenta (po Hipokrat-Galenovi tipologiji).
2. Kaj je osebnostna zrelost in katere so njene sestavine?
3. Opišite razlike med formalno in neformalno skupino ter med primarnimi,
sekundarnimi in referenčnimi skupinami.
4. Katere oblike moči v medsebojnih odnosih poznamo?
5. Katere so najpomembnejše značilnosti tima? Opišite jih!
Naloga
1. Razmislite in navedite, katere socialne vloge »igrate« v različnih skupinah, ki jim
pripadate; kakšne aktivnosti izvajate, ko izpolnjujete (»igrate«) posamezno vlogo?
2. Pri delu produkcijske skupine naj bi vladalo pravo timsko vzdušje. Razložite, kako bi
lahko vi osebno prispevali k temu, če bi bili v vlogi režiserja.
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5

MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH
»Kolikor dlje, tolikor več rož in luči.«
kurdski pregovor

Anže je pričel opravljati delo režiserja pred približno dvema letoma. Že proti koncu študija se
je občasno preizkusil v vlogi režiserja kakšnega manjšega filmskega projekta in vedno znova
je ugotovil, da mu to delo zares odgovarja. Z velikim veseljem se loteva vedno novih projektov
in v vsaki snemalni ekipi je večinoma dobro sprejet. Sodelavci ga spoštujejo, cenijo njegove
predloge in zaupajo njegovi strokovnosti. Anže skoraj nikoli ni zadovoljen z obstoječim
stanjem, želi delati še bolje, zato neprestano spremlja novosti in se dodatno izobražuje …
V tem poglavju bomo spoznali, kaj so potrebe, katere vrste potreb se pojavljajo pri človeku,
kateri dejavniki vplivajo na delovno motivacijo. Spoznali pa bomo tudi nekaj motivacijskih
teorij, ki nam bodo pomagale razumeti človekovo dinamično naravo.
_______________________________________________

Vse naše aktivnosti so motivirane. Brez motivacije se ničesar ne zgodi. Motivacija je prisotna
pri vseh živih bitjih. Ko govorimo o delu, moramo nujno govoriti tudi o motivaciji.
K motivaciji sodijo različni dejavniki, ki delujejo kot silnice, ki nas usmerjajo ali pa se
pojavljajo kot cilji, ki nas privlačijo. To so npr. potrebe, nagoni, želje, vrednote, ideali itd.
Ljudje se razlikujemo po tem, kaj in koliko nas motivira k določeni aktivnosti, pa tudi pri
istem posamezniku se motivacija spreminja. Človek je dinamično bitje in tudi motivacija je
spremenljiv proces.
Zanimivost …
Na Inštitutu za preučevanje delovne sile v Londonu so ugotovili, da je motivacija med
šestimi najpogosteje uporabljanimi besedami v dokumentacijah raznih podjetij (Uhan,
1999).
Naloga – motivacija
Razmislite in opišite nekaj primerov, ko je motivacija za delo odvisna od posameznika in
nekaj primerov, ko na motivacijo vplivajo drugi ljudje.

5.1

MOTIVI IN POTREBE

Beseda motivacija izhaja iz latinščine (motus = gibanje). Psihologija motivacije v širšem
smislu odkriva tiste sile, ki spodbujajo vsako živo bitje h kakršnikoli dejavnosti, v ožjem
smislu pa gre za odkrivanje razlogov človekovih ravnanj. Medtem ko se živali obnašajo in
ravnajo nagonsko, je človekovo obnašanje domala zmeraj motivirano, to pomeni, da obstaja
za vsako človekovo aktivnost nek razlog, nek vzrok.
Da bi razumeli človekovo obnašanje, moramo poznati motivacijski proces ter potrebe in
motive, ki poganjajo, spodbujajo in usmerjajo človekovo dejavnost.
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Potreba je stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči določeno pomanjkanje (ali
presežek) snovi v telesu ali informacij v duševnosti. Človek to občuti kot nelagodnost,
napetost, pojavi se težnja, da bi ta primanjkljaj nadomestil, to nelagodje odpravil in
uravnovesil stanje, pojavi se torej težnja po zadovoljitvi potrebe.
Motiv je doživeta potreba, usmerjena k določenemu cilju. Je notranja sila v človeku, ki ga
usmerja v akcijo. Ta sila je rezultat napetosti, ki jo povzroča nezadovoljena potreba. Človek
teži zavestno in nezavedno k zmanjšanju te napetosti in se zateka k vedenju, ki naj bi k temu
pripomoglo. Motivirano vedenje je usmerjeno k motivacijskemu cilju in k zadovoljitvi
potrebe. Ob vsaki potrebi se pojavi cilj, h kateremu je usmerjeno človekovo obnašanje in nek
pojav postane motivacijski cilj šele tedaj, kadar deluje kaka potreba, želja, motiv. Cilji so
torej predmeti in situacije, za katere pričakujemo, da bodo zadovoljili našo potrebo.
Različni avtorji delijo potrebe po različnih kriterijih. Človekove potrebe lahko delimo na:




temeljne (primarne) biološke potrebe;
temeljne (primarne) psihološke (ali socialne oziroma psihosocialne) potrebe in
sekundarne potrebe.

Temeljne potrebe so značilne za vse ljudi, so univerzalne, sekundarne potrebe pa so
individualne, povezane s posameznikovimi interesi, navadami ipd.
Biološke potrebe
Temeljne biološke (telesne, organske, fiziološke) potrebe so tiste, ki so neposredno povezane
s preživetjem. Te potrebe so: potreba po kisiku, hrani, pijači, po stalni telesni temperaturi,
toploti, gibanju in počitku, po izogibanju bolečini, po telesni celovitosti, po spolnosti. V
ozadju večine teh potreb je samoohranitveni nagon, ki je pri človeku večinoma socializiran,
podrejen kulturnim in drugim pravilom in običajem.
Zadovoljevanje temeljnih bioloških potreb je pogoj za zdravo delovanje telesa oziroma za
dobro telesno počutje.
Psihološke ali socialne (psihosocialne) potrebe
Te potrebe so značilne za človeka, saj izhajajo iz njegovega duševnega bistva in
zadovoljevanje teh potreb je pogoj za zdravo delovanje osebnosti. K tem potrebam sodijo:
potreba po varnosti, po sprejetosti, ljubezni, prijateljstvu, ugledu, uspehu, uveljavljanju itd.
Sekundarne potrebe pa so pridobljene, so individualne in se kažejo kot navade in razvade
(prehrambeni izdelki, tobak, alkohol itd.), v posebnih interesih in področjih zanimanja (šport,
glasba, konjički, zbirateljstvo itd.) in v vrednostni usmerjenosti posameznika (npr. uživač bo
dal največ denarja za hrano, pijačo in zabavo, tisti, ki mu je najvišja vrednota družina, bo ta
imela prednost tudi pri njegovih odločitvah za različne dejavnosti).
Vedno znova se nam postavlja vprašanje, zakaj človek dela in odgovori na to vprašanje imajo
izredno in večnamensko praktično naravo. V zvezi s tem nas tudi zanima, kako povečati
človekovo zavzetost pri delu in kako z delom in pri delu zadovoljiti človekove potrebe. »V
strokovni literaturi lahko najdemo številne teorije, ki poskušajo razložiti človekov odnos do
dela in odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela oziroma od katerih dejavnikov je njegovo
delo odvisno« (Lipičnik, Možina, 1993, 41).
Pri delu z ljudmi so pomembni različni dejavniki, ki učinkujejo na motivacijo pri delu. To
morajo upoštevati tudi vodje skupin, oddelkov, celih organizacijskih sistemov. Človek vstopa
v delovno razmerje s svojimi značilnostmi in je tako v nenehni interakciji z značilnostmi dela,
ki ga opravlja, in z organizacijskimi značilnostmi. Številna proučevanja na področju delovne
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motivacije so pripeljala strokovnjake do ugotovitve, da niti ene same človekove dejavnosti, pa
tudi ne dela, nikoli ne spodbuja en sam dejavnik, ampak so ti zelo zapleteni in med seboj
povezani (Jurman, 1981).

5.2

MOTIVACIJSKE TEORIJE

Psihologi so v procesu proučevanja dela in predvsem motivacije pri delu prišli do nekaterih
zanimivih zaključkov. Nastale so številne teorije, ki skušajo razložiti dejavnike, kateri
vplivajo na delovno učinkovitost in človekov odnos do dela. Med temi teorijami bomo opisali
teorijo hierarhije potreb Abrahama Maslowa, Herzbergovo teorijo o motivatorjih in higienikih
ter Glasserjevo teorijo izbire.
5.2.1 Motivacijska teorija Abrahama Maslowa
Ameriški psiholog Abraham Maslow je ugotovil, da obstaja med glavnimi kategorijami
potreb posebna vrsta zaporedja - hierarhija potreb in motivov. To hierarhijo si je zamislil kot
nekakšen »prioritetni seznam« motivacijskih področij. Višje potrebe se razvijejo šele, ko so
nižje vsaj do neke mere zadovoljene. Nezadovoljenost nižjih potreb teže prenašamo, vendar
pa nam te potrebe, ko so zadovoljene, ne pomenijo veliko. Psihološko in osebnostno so za nas
pomembnejše višje potrebe.
Fiziološke (biološke) potrebe so povezane s preživetjem, zato so po zahtevnosti na prvem
mestu in imajo prednost pred vsemi ostalimi. Dokler so te potrebe zelo močne, nas
zadovoljitev višjih niti ne zanima. Če osnovnih fizioloških potreb ne zadovoljimo takrat, ko
so najbolj nujne, je ogroženo naše telesno počutje ali celo življenje.
Med psihološke ali socialne (psihosocialne) potrebe sodijo po hierarhičnem vrstnem redu:
 potreba po varnosti in zaščiti, ki se kaže kot potreba po varnem domu, zaščitenosti
(ob starših v otroštvu); kasneje, v zrelih letih zadovoljujemo to potrebo, če imamo
dom, zaposlitev, primerne dohodke, mir, socialno državo; v starosti pa se kaže kot
potreba po preskrbljenosti, socialni varnosti ipd.
 potreba po pripadnosti, naklonjenosti, sprejetosti in ljubezni, ki jo močno čutimo
v vseh življenjskih obdobjih: otrok potrebuje ljubezen staršev, prijateljev,
naklonjenost vzgojiteljev, učiteljev. Odrasli zadovoljujemo te potrebe predvsem v
svoji družini, pomembna pa nam je tudi naklonjenost ljudi, s katerimi delamo, občutek
sprejetosti v delovni skupini in okolju;
 potreba po spoštovanju (ugledu, priznanju s strani drugih …) se kaže kot potreba
po tem, da bi imeli drugi dobro mnenje o nas; hočemo se izkazati pred ljudmi, prikrito
tekmujemo z drugimi, kar je še posebej značilno za današnjo družbo. Uveljavljamo se
lahko na različne načine - z delom, uspehi v življenju, lastnimi dosežki in dosežki
naših družinskih članov, lahko pa tudi le z zunanjimi znaki uspešnosti (boljše obleke,
dober avto itd.). Na zdravem samouveljavljanju in priznanju s strani drugih ljudi
temelji naša samozavest, naše samospoštovanje in skupaj z uspehi prispeva k naši
pozitivni samopodobi. To je pomembno za zdravo osebnost, za oseben ponos, zato
tudi v službenih odnosih pričakujemo od drugih spoštovanje, prav tako pa smo ga
dolžni izkazati drugim, ne glede na njihov status in ugled v družbi.
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Slika 21: Hierarhija potreb po Maslowu
Vir: Kompare et al., 2001, 193






Spoznavne (kognitivne) potrebe so potrebe po znanju, spoznavanju, razumevanju
sveta in različnih pojavov. Povezane so z radovednostjo, raziskovanjem. Na delovnem
mestu imamo potrebo po pridobivanju novih informacij v zvezi z našim delovnim
področjem, s stroko (npr. beremo strokovno literaturo, strokovne revije, udeležujemo
se izobraževalnih seminarjev ipd.).
Estetske potrebe se kažejo kot potrebe po doživljanju lepote, harmonije, simetrije,
reda. Zadovoljujemo jih npr. preko občudovanja umetniških del, obiskovanja razstav,
koncertov ipd. Zadovoljevanje teh potreb vnaša v naše življenje estetiko, harmonijo in
ustvarja prijetno razpoloženje. Estetske potrebe se mnogokrat povezujejo s potrebo po
ugledu, spoštovanju in samospoštovanju.
Potreba po samoaktualizaciji (samouresničevanju), samopotrjevanju, se kaže kot
težnja, da uresničimo svoje osebnostne potenciale in talente. Če vidimo, da so naši
napori smiselni, bomo vztrajali, v nasprotnem primeru nam zmanjka motivacije (motiv
samoaktualizacije vodi npr. umetnika ali pa znanstvenika pri njegovem ustvarjalnem
delu). Te potrebe sodijo v sam vrh človekovih potreb, med najvišje potrebe, ki jih
občuti le tisti, ki v glavnem uspešno zadovoljuje prej omenjene (po hierarhiji nižje)
potrebe.

Na nižji ravni kot je neka potreba, tem nujnejše je njeno zadovoljevanje za naše preživetje.
Nižje potrebe morajo biti vsaj do neke mere zadovoljene, da se pojavijo oziroma stopijo v
ospredje višje potrebe. Čim višje kot se vzpenjamo v hierarhiji, tem bolj pridobijo potrebe
psihološki značaj in manj biološkega. Mlajši kot je človek, bolj so zanj pomembne nižje
oziroma osnovne potrebe. Če so bile te v otroštvu primerno zadovoljene, bomo tudi kot
odrasli lažje prenašali pomanjkanje zadovoljitve teh potreb, imamo pa tudi več možnosti za
doseganje samoaktualizacije.
Za mnoge psihološke potrebe, zlasti višje (spoznavne, estetske in samoaktualizacijske) je
značilno, da jih zadovoljujemo progresivno, to pomeni, da želimo vedno več in više. Človek
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z visokimi cilji (aspiracijami) stremi za lastnim, osebnim razvojem, želi uresničiti svoje
talente in druge naravne zmožnosti, se potrjevati pri zahtevnejših nalogah, se poklicno
izpopolnjevati in napredovati.
Naloga – motivacija in potrebe
Vrnimo se k primeru v uvodu, k Anžetu …
Kaj najbolj vpliva na Anžetovo delovno motivacijo? Katere potrebe (po Maslowu) so pri
Anžetu zadovoljene in katere potrebe ga vzpodbujajo k višjim ciljem?
5.2.2 Herzbergova motivacijska teorija
Herzberg je Maslowove izsledke preizkusil s številnimi praktičnimi testi in tako je nastala
njegova teorija o motivatorjih in higienikih (znana tudi kot dvofaktorska ali teorija
vzdrževanja motivacije), ki predstavlja upoštevanje človeške narave, motivov in potreb. Po
obsežnem zbiranju podatkov o zadovoljstvu zaposlenih na delovnih mestih je prišel do
zaključka, da imajo ljudje dve različni skupini potreb, ki sta medsebojno dokaj neodvisni in
na različne načine vplivata na obnašanje zaposlenih. Ugotovil je, da kadar ljudje z delovnim
mestom niso zadovoljni, za to krivijo delovno okolje. Kadar pa jim je delo všeč, to pripisujejo
samemu delu. Prvo skupino potreb je Herzberg poimenoval higieniki (treba jih je počistiti,
napraviti med njimi higieno, ker so povzročitelji nezadovoljstva). Druga skupina pa se
imenuje motivatorji, ker naj bi ti neposredno vplivali na motivacijo ljudi za najboljše delo.
Zanimivo je, da higieniki vplivajo na to, da ni nezadovoljstva in da vlada delovni red, le malo
pa vplivajo na motiviranje posameznikov za kakovostno delo. Motivatorji, kamor spadajo
nagrajevanje ob posebnih dosežkih, izzivov polno delo, povečana odgovornost, rast in
razvoj, ustvarjajo občutek, da je posameznik nekaj dosegel. To povzroči povečano
produktivnost.

Slika 22: Higieniki in motivatorji po Herzbergu
Vir: Lipičnik, Možina, 1993, 43
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Naloga – motivacija in potrebe
Zamislite si, da delate v produkcijskem timu. Veliko opreme, ki jo uporablja vaša ekipa, je
zastarele in dotrajane. Poleg tega imate občutek, da ničesar ne morete narediti na svoj
način, da je vse vaše delo preveč nadzorovano. Večina članov tima je nezadovoljnih in nima
pravega delovnega elana. Kaj lahko storita producent in režiser (ob upoštevanju
Herzbergovih izsledkov) za izboljšanje delovnega vzdušja v produkcijskem timu?
Razpravljajte o tem v študijski skupini.
5.2.3 Glasserjeva teorija (Kontrolna teorija ali Teorija izbire)
Od sodobnih teorij o delovni motivaciji je zanimiva Glasserjeva teorija (imenovana tudi
Kontrolna teorija ali Teorija izbire). Uporabna je na mnogih področjih človekovega delovanja
in tudi v delovnih organizacijah. Kontrolna teorija govori o petih temeljnih človeških
potrebah, ki so genetsko prirojene, niso pa razporejene v hierarhično zaporedje kot pri
Maslowovi teoriji. Temeljne potrebe po Glasserju so:






preživetje;
ljubezen in pripadnost;
moč ali priznanje;
svoboda;
zabava.

Po mnenju Williama Glasserja moramo ljudje zadovoljiti vseh pet temeljnih potreb. Potrebo
po preživetju začutimo vsakič, kadar smo lačni, žejni, premraženi, utrujeni. Sem sodi tudi
skrb za zdravje, socialno varnost in podobno. Vpliv potrebe po preživetju se kaže tudi pri
spolnosti, v smislu ohranitve vrste, hkrati pa so s spolnostjo povezane tudi potrebe po
ljubezni, moči in zabavi. Temeljna dobrina, ki nam omogoča kvalitetno zadovoljevanje te in
tudi ostalih potreb, je denar. Ravno zaradi tega je prisotno prepričanje, da je denar za
zadovoljevanje človekovih potreb bistvenega pomena. Vendar pa denar ni edini dejavnik, ki
omogoča človeku zadovoljevanje potreb in s tem povezano zadovoljstvo z življenjem. Da bo
človek zares zadovoljen, mora imeti skladno zadovoljene vse temeljne potrebe.
Potreba po ljubezni in pripadnosti se kaže najprej v doživljanju starševske in partnerske
ljubezni, nato pa tudi kot potreba po pripadnosti med vrstniki, prijatelji, znanci, sodelavci. V
delovni organizaciji je občutek pripadnosti organizaciji in skupini sodelavcev eden ključnih
motivacijskih dejavnikov. Delavci, ki imajo občutek, da se v delovni organizaciji zanje nihče
ne zanima, bodo najverjetneje delali le toliko, kot je potrebno za preživetje in obstanek na
delovnem mestu, kakovost dela jim ne bo pomembna. Občutek, da ljudje izkazujejo
zanimanje in razumevanje za posameznika pa pomaga, da je človek rad v njihovi družbi in
dviguje kvaliteto dela.
Potreba po moči se kaže kot potreba po tem, da nas drugi poslušajo in ravnajo v skladu s
tem, kar jim želimo povedati. Če se delavec v delovni organizaciji počuti spoštovan za svoje
delo, bo to delo opravljal z večjim zagonom in odgovornostjo. Če potreba po moči ni
zadovoljena, ljudje težijo k temu, da vendarle na nek način uveljavijo svojo moč. Če je
njihova moč zatirana, jo bodo želeli uresničiti. V takem primeru ljudje mnogokrat
uresničujejo to potrebo na šibkejših od sebe. Pri delu moramo doživljati potrditev za svoje
delo, da bomo zadovoljili občutek lastne vrednosti in samozavesti.
Občutek svobode je za doživljanje smiselnosti svojega dela zelo pomemben. V delovnih
skupinah, kjer vladajo demokratični odnosi, imajo ljudje občutek, da lahko dokaj svobodno
izražajo svoje mnenje in da jih drugi upoštevajo. Če pa imajo občutek, da drugi kažejo nad
njimi svojo premoč, bodo porabili preveč energije za to, da bi dobili občutek svobode. Boljše
bi bilo, če bi to energijo vložili v povečanje kakovosti svojega dela. Kjer imajo ljudje občutek
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svobode pri delu, občutijo tudi, da lahko v okviru možnosti sami izbirajo način dela in svoje
delo doživljajo kot smiselno.
Potreba po zabavi je tudi zelo pomembna. Ljudje smo edina bitja, ki se smejejo in verjetno
edina, ki zavestno iščejo zabavo. Toda zabava je več kot samo sprostitev in veselo preživet
čas. Zabava je temeljna potreba, ker je gensko pogojena nagrada za učenje. Ko se rodimo,
znamo manj kot katerakoli visoko razvita žival in naučiti se moramo največ, če želimo
zadovoljiti svoje potrebe. Evolucija je predvidela zabavo kot spodbudo za učenje (Glasser,
1995).
Izmed temeljnih petih potreb je ena fiziološka, ostale štiri so psihološke. Zadovoljevanje
psiholoških potreb je za kakovostno delo veliko pomembnejše, kot potreba po preživetju.
Zaposlitev nam sicer v osnovi omogoča preživetje, vendar če želimo, da bo naše življenje
kakovostno, moramo zadovoljiti mnogo več potreb, kot le preživetje.
Nihče ne more zadovoljiti potrebe nekoga drugega, to moramo vsi napraviti sami. Kontrolna
teorija uči, da imamo ljudje nadzor nad svojim življenjem, kadar zmoremo zadovoljiti večino
svojih potreb. Čimbolj kvalitetno kot so potrebe zadovoljene, tem večji nadzor imamo nad
sabo in to ravnanje skušamo nenehno izboljševati.
Ime teorija izbire pa izhaja iz dejstva, da se ljudje sami odločimo, katero potrebo bomo glede
na želje, cilje in izkušnje v neki situaciji postavili na prvo mesto. Če imamo npr. v službi neko
pomembno delo, pri katerem smo soodvisni od sodelavcev, smo sposobni iti tudi bolni v
službo zaradi občutka odgovornosti do drugih. S tem postavimo na prvo mesto potrebo po
pripadnosti, mogoče tudi po moči.
Kakovost je torej vse, kar delamo ali se naučimo in kar močno zadovoljuje eno ali več naših
temeljnih potreb. Kadar nas ljudje silijo k nečemu, česar ne maramo, imamo občutek, da
izgubljamo nadzor nad sabo in tako tudi naše življenje izgublja kakovost.
Poznavanje bistva kontrolne teorije oziroma teorije izbire nam pomaga razumeti motivacijo za
delo v skupini, še posebej za delo v timu. Kadar ljudje v timu uspešno zadovoljujejo temeljne
potrebe, se čutijo močni, svobodni, pripadni timu ter se hkrati pri delu zabavajo in to dviguje
kvaliteto njihovega dela in življenja (Glasser, 1995).

5.3

NEKATERI DEJAVNIKI MOTIVACIJE PRI DELU

Poleg omenjenih teoretičnih izsledkov lahko izpostavimo posamezne dejavnike, ki motivirajo
ljudi za delo. V delovnem okolju želimo doseči takšen vzorec vedenja zaposlenih, ki bo
omogočal, da se bo želeno vedenje ponavljalo. Med pomembne motivacijske dejavnike tako
sodijo:
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Pohvale in graje
Pohvala, pa tudi graja pozitivno vplivata na posameznikovo dejavnost, vendar je
učinek graje manjši. Pri tem moramo biti previdni in vedeti moramo, da graja ni
preprosto nasprotje pohvale. Pohvala je učinkovita, če je izrečena pred skupino ljudi,
grajati pa ne smemo pred drugimi ljudmi, ampak »na štiri oči.«



Poznavanje rezultatov dela
Zavzetost za delo hitro raste, če vemo za rezultate svojega dela oziroma, ali smo sploh
dosegli zastavljeni cilj. Vedeti moramo tudi, koliko s svojim delom prispevamo k
skupnim ciljem organizacije.

Organizacija in vodenje medijske produkcije



Pričakovanja zaposlenih
Če se ljudem njihova pričakovanja uresničijo, so zadovoljni in si nato postavijo višje
cilje. Izpolnjena pričakovanja pomenijo motivacijo za nadaljnje delo. Pri tem pa je
pomembno, da so pričakovanja realna.



Sodelovanje in tekmovanje
Pri skupinskem (predvsem timskem) delu je sodelovanje nujno in pomeni tudi skupno
odgovornost za rezultate dela. Ljudje, ki se v skupini (timu) dobro počutijo, radi
sodelujejo in če je njihovo sodelovanje plodno, jim to pomeni dodatno motivacijo.
Tekmovanje pa je druga oblika sodelovanja in ima različne oblike: tekmovanje s
samim seboj, tekmovanje med posamezniki in tekmovanje med skupinami. Kadar
tekmujemo sami s seboj je pomembno to, da določene cilje presežemo in pri tem ne
potrebujemo priznanja drugih ljudi. Tekmovanje z drugimi pa je učinkovito takrat,
kadar imajo ljudje, ki tekmujejo, dovolj enakih zmožnosti oziroma enakih
sposobnosti.



Plače
Plača omogoča delavcu preživetje in vpliva na kvaliteto življenja. Vpliva tudi na
zavzetost delavca za delo, vendar ne neposredno. Plače sodijo bolj med tiste
dejavnike, ki povzročajo v ljudeh zadovoljstvo ali nezadovoljstvo (po Herzbergovi
teoriji torej bolj med higienike). So psihološki stimulatorji za delo, kar pomeni, da
delavci zaradi večje plače ne bodo več delali, ampak zaradi majhne plače ne bodo
delali. Zato plačilna politika v delovnih organizacijah ni enostaven problem. Ko se
delavcem plače zvišujejo, se ne smejo zviševati pretirano. Če pa plačo delavcu
znižamo, mora ta natančno vedeti, zakaj je bil na ta način kaznovan.
Sistemov plačevanja je več, odvisno od organizacije in njenih ciljev, ki naj bi jih
zaposleni dosegli. Izhodišče za določanje višine plače je vrednotenje dela. Plača je
sestavljena iz posameznih delov (zahtevnost dela, uspešnost posameznika ali skupine,
ustvarjalnost, inovativnost, zvestoba organizaciji ...). Vsak del plače v njeni celotni
strukturi ima za organizacijo določen pomen in kot tak deluje kot motivacijsko
sredstvo.



Različne možnosti vplivanja na delo
Na delavce deluje motivirajoče, če imajo možnost prispevati k organizacijskim ciljem
in če so sproti informirani o rezultatih svojih prispevkov. Delavci so za delo bolj
motivirani, če lahko do neke mere izbirajo delo, ki ga bodo opravljali oziroma izbirajo
vrstni red delovnih nalog, če je to mogoče. Motivirani so, če imajo možnost
napredovati pri delu, če imajo možnost predlagati sodelavce, ki naj bi bili nagrajeni za
posebne dosežke ipd.

Naloga – motivacija pri delu
Vživite se v vlogo filmskega producenta ali režiserja in načrtujte čim več ustreznih prijemov
za dobro ali čim boljšo delovno motivacijo članov vašega produkcijskega tima. Pri tem
upoštevajte različne dejavnike motivacije pri delu.
_______________________________________________
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Povzetek
Človekovo obnašanje je domala vedno motivirano. K motivaciji sodijo vsi procesi
spodbujanja in usmerjanja človekove dejavnosti za doseganje ciljev.
Potreba je stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči določeno pomanjkanje (ali
presežek) snovi v telesu ali informacij v duševnosti. Motiv je doživeta potreba, usmerjena k
določenemu cilju. Je notranja sila, ki usmerja človeka v akcijo in nastane kot rezultat
napetosti, ki jo povzroča nezadovoljena potreba. Cilji pa so predmeti in situacije, za katere
pričakujemo, da bodo zadovoljili našo potrebo. Človekove potrebe delimo na temeljne
(primarne) biološke, temeljne (primarne) psihološke in sekundarne potrebe.
Za razumevanje potreb in motivacije pri delu je koristno poznavanje nekaterih motivacijskih
teorij. Maslow je potrebe razvrstil v hierarhično lestvico od temeljnih fizioloških potreb,
preko potreb po varnosti, ljubezni in pripadnosti, spoštovanju, kognitivnih in estetskih, do
potrebe po samoaktualizaciji oziroma uresničitvi potencialov; Herzbergova dvofaktorska
teorija govori o higienikih in motivatorjih.
Glasserjeva teorija (imenovana tudi Kontrolna ali Teorija izbire) predstavlja sodoben pogled
na motivacijo pri delu. Obravnava pet temeljnih človeških potreb, izmed katerih je ena
fiziološka, štiri pa psihološke in so vse enakovredne (preživetje, ljubezen in pripadnost, moč
ali priznanje, svoboda in zabava). Kakovost življenja doživljamo, kadar močno zadovoljujemo
eno ali več naših temeljnih potreb, katera bo na prvem mestu, pa izberemo sami glede na
želje, cilje in izkušnje v neki situaciji.
Za motivacijo pri delu so pomembni nekateri dejavniki, med katerimi so pohvale in graje,
poznavanje rezultatov dela, pričakovanja zaposlenih, sodelovanje in tekmovanje, plače ter
različne možnosti vplivanja na delo.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Motivacija in motiviranje zaposlenih
1. Kako se kažejo različne potrebe glede na hierarhijo po Maslowu v različnih obdobjih
življenja?
2. Razmislite, kako doživljamo potrebo po samouresničevanju (samoaktualizaciji) in
kako jo zadovoljujemo? Kako se ljudje v tem razlikujemo med seboj? Zakaj?
3. Kateri skupini potreb ločimo po Herzbergerjevi motivacijski teoriji?
4. Katere so temeljne potrebe po Glasserju in kako jih zadovoljujemo?
5. Naštejte in opišite dejavnike motivacije pri delu.
Naloga
Izberite nekaj poklicev na področju medijev (npr. režiser, fotograf, snemalec/kamerman,
montažer slike in zvoka …) in razmislite ter zapišite nekaj predlogov, kako bi lahko na teh
področjih dela ljudje zadovoljili čim več potreb (glede na teorije, ki so predstavljene v
poglavju), da bi se počutili dobro oz. da bi občutili kakovost svojega poklicnega življenja.
Primerjajte vaše predloge s predlogi kolegov v študijski skupini.
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6

OVIRE IN SPORI V MEDSEBOJNIH ODNOSIH
»Če se spreš, ne boš imel bolj prav.«
ruski pregovor

Andrej je filmski producent. Trenutno skrbi za izvedbo treh filmskih projektov, kar tudi
pomeni, da sodeluje s tremi različnimi režiserji. Z dvema se zelo dobro razume in uspešno
usklajuje svoje zahteve z njunimi, s tretjim, ki je sicer odličen strokovnjak na svojem področju
in ima ogromno filmskih izkušenj, pa Andrej ne najde pravega soglasja. Razmišlja, ali naj se
prilagodi režiserjevim zahtevam, ali naj ga zamenja. Časa za pričetek snemanja tretjega filma
ni več veliko, zato je Andrej vse bolj zaskrbljen, napet in razdražljiv, ponoči težko zaspi in se
prebuja utrujen. Zaveda se svoje odgovornosti za kreativni in finančni uspeh filma, hkrati pa
občuti, da mu zmanjkuje dragocene energije.
V poglavju o dinamiki osebnosti bomo spoznali, kaj se dogaja s človekom, kadar se na poti do
ciljev pojavijo pred njim ovire in kako jih lahko premaga. Posebej se bomo posvetili stresu in
duševni krizi, spoznali najpogostejše stresorje v vsakdanjem življenju in pri delu ter se
seznanili z možnostmi obvladovanja stresa in preseganja krize.
_______________________________________________

Na splošno je mogoče trditi, da ljudje, ki so odgovorni za druge, tako, da te motivirajo,
nagrajujejo ali kaznujejo in z njimi komunicirajo, občutijo več stresa in fizioloških
simptomov, ki so značilni za stres, kot tisti, ki opravljajo druge dejavnosti v organizaciji
(McLean, 1980, v Treven, 2005).

Slika 23: Življenja brez stresa ni, pomembno je, da se ga naučimo obvladovati

6.1

FRUSTRACIJE IN KONFLIKTI

Običajno deluje na nas več motivov hkrati (vse, kar nas v danem trenutku usmerja, zanima,
privlači, odbija, opozarja). Želje, potrebe, vrednote, interesi in drugi motivi so lahko usklajeni.
Če se ujemajo med seboj, tedaj ni problemov. V kakršnikoli življenjski in delovni situaciji
lahko npr. zadovoljujemo več potreb in motivov hkrati: lahko so to biološke potrebe, lahko so
v ospredju motivi varnosti, ljubezni (npr. skrb za svoje najbližje), navade in razvade, estetske
potrebe, motivi spoštovanja, ugleda in samospoštovanja in še kaj. Vedno pa ni tako. Različni
motivi si lahko med seboj tudi nasprotujejo.
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V življenju se mnogokrat zgodi, da ne moremo zadovoljiti svojih potreb, uresničiti motivov,
ker se na poti do ciljev pred nami pojavijo ovire. Radi bi npr. v poslu uresničili naše namere,
dobro nam je že kazalo, pa se pojavi neka nesmiselna birokratska ovira. Nujno se moramo
npr. sestati s stranko, ki je za nas in za naše nadaljnje poslovanje zelo pomembna, zmenjeni
smo za sestanek pri njej ob točno določeni uri, pa se nam zgodi nepredviden zaplet v prometu
in srečanje za ta dan propade. Mudi se nam v službo, hitimo na avtobus, ki pa nam »pred
nosom« odpelje. Vse to so zunanje ovire, ki jih vedno srečujemo.
Če v motivacijski situaciji naletimo na oviro, ki preprečuje zadovoljitev in doseganje cilja,
govorimo o frustraciji. Stanja frustracije so različno močna, včasih je lahko naše obnašanje
povsem zmedeno, dezorganizirano ali pa ohromljeno.
Včasih se pojavijo ovire na poti k ciljem tudi v nas samih. Radi bi šli na zabavo, po drugi
strani pa nas čaka kup neopravljenih poslov. Radi bi šli na daljše počitnice, vendar nam bo v
tem primeru zmanjkalo denarja za prenovitev stanovanja. V takih primerih smo razpeti med
dvema možnostima, med dvema motivoma, ki vlečeta vsak v svojo smer. Smo v konfliktu s
samim seboj, v konfliktu med nasprotnimi motivi, potrebami ali željami. Lahko smo v
konfliktu med dvema pozitivnima motivoma (»plus-plus konflikt«), lahko med dvema
negativnima motivoma (»minus-minus konflikt«), ali pa nas isti motiv hkrati privlači in hkrati
odbija (»plus-minus konflikt,« motiv pa je v takem primeru ambivalenten).
Vsak konflikt je hkrati frustracija, ni pa vsaka frustracija tudi konflikt.
Frustracije in konflikti seveda ne trajajo v nedogled. Odvisno pa je, kako se ob srečanju z
ovirami odzovemo, kako takšne situacije doživljamo in kako se obnašamo. Začetna
frustriranost mnogokrat povzroči, da postane cilj še privlačnejši in poveča našo angažiranost,
zlasti, če gre za zmerno veliko oviro. Lahko se tudi pred hudo oviro odzovemo dokaj mirno in
preudarno iščemo pot iz nastale situacije. Če skušamo trezno razmisliti vso stvar, bo pot do
rešitve še najbližja. Navadno slej ko prej izberemo eno izmed izbirnih možnosti ali kako
drugače premostimo oviro. Takšno ravnanje je smotrno, prilagojeno razmeram,
konstruktivno, zrelo.
Pri neprijetnih in težavnih konfliktih in frustracijah, ki nas duševno obremenjujejo, pa se
pogosto pojavi tudi težnja, da bi preprosto ubežali iz frustracijske ali konfliktne situacije.
Vendar beg ni vedno možen. Včasih se predamo čustvom - jezi, paniki, potrtosti. V tem
primeru se lahko zgodi prav nasprotno od tega, kar smo želeli: namesto, da bi problem rešili,
ga še zapletemo in si zagrenimo življenje. Takšno ravnanje je manj smotrno, manj
prilagojeno, nekonstruktivno, manj zrelo.
Ovir ne moremo vedno odstraniti, zato moramo najti drugo pot, da premostimo notranje
stiske. Včasih se moramo preusmeriti k drugemu cilju, ker nam prvi ni dosegljiv (namesto
štirinajstdnevnih počitnic v hotelu v Portorožu, si bomo privoščili prav tako dolgo letovanje v
najetem apartmaju v Piranu, kjer bomo sami kuhali in tudi tako se bomo lahko dovolj dobro
spočili); včasih bo treba uresničenje neke želje preložiti na ugodnejše razmere (najprej
opravimo nujne posle in se z zamudo udeležimo zabave ali pa se bomo zabavali ob kakšni
drugi priložnosti; odločimo se za daljše počitnice, prenova stanovanja pa bo prišla na vrsto
kdaj drugič); včasih se je treba preprosto sprijazniti s tem, da nam nek cilj ni dosegljiv in najti
za odpoved cilju neko razumsko tolažbo (ne moremo kupiti hiše in bomo pač še naprej
stanovali v bloku; ko bodo otroci odrasli, pa jim bomo po najboljših močeh pomagali do
lastnega stanovanja); včasih bo treba poiskati nadomestilo, s katerim se bomo potolažili (če
ne utegnemo na daljše počitnice, bomo namenili nekaj vikendov izdatnemu počitku).
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Naloga – frustracije in konflikti
Razmislite o tem, kako se vi osebno obnašate v različnih frustracijskih in konfliktnih
situacijah. Ali se večinoma odzivate konstruktivno? Je vaše ravnanje kdaj tudi manj
smotrno? Zakaj?

6.2

STRES

Stres je vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih reakcij oziroma odgovorov
organizma na dražljaje, ki zmotijo človekovo notranje ravnotežje. Dražljaje, ki povzročajo
stres, imenujemo stresorji. To so vsi pojavi, ki jih doživljamo kot grožnjo ali izziv in zato
telesno ali duševno obremenjujejo našo osebnost. Življenja brez stresa ni. Beseda stres je
nekakšen simbol našega prostora in časa. Najpogostejši stresorji so:





Okolje: previsoka ali prenizka temperatura, hrup, kemikalije, naravne nesreče (npr.
poplave, potresi, …), vojne, teroristični napadi ipd.
Delovno mesto: preobremenjenost, prekratki roki, prezahtevno delo, premalo
zahtevno delo, premalo dela ipd.
Nenadne življenjske spremembe: smrt bližnjih, ločitev od ljubljenih oseb,
sprememba službe ali šolanja, zadetek na loteriji, rojstvo otroka, službeno
napredovanje, izjemen osebni dosežek ipd.
Vsakodnevne skrbi: naglica, kaos, čakanje v vrstah, prevoz na delo, finančna stiska,
slabi medosebni odnosi, kajenje, pretirano uživanje alkohola in hrane, malo telesne
dejavnosti itd.

Pozitivni stres (dobri stres) in škodljivi stres
Ločimo pozitivni stres od škodljivega stresa. Eustres, imenovan tudi dobri stres, je pozitivni
učinek stresnega dogajanja. Je ravno pravšnji stres, ki človeka spodbuja, krepi, vzdržuje
njegovo vitalnost in obnavlja sile. Eustres doživljamo, ko ocenimo, da so naše sposobnosti
večje od zahtev okolja. Distres pa je škodljiv stres, ki ga doživljamo kot stisko, napetost, kot
neko nevarnost, ki nam preti. Doživljamo ga, kadar ocenimo, da so zahteve okolja večje od
naših sposobnosti. Ko govorimo o stresu, govorimo pravzaprav o distresu.
Na stresorje se različno odzivamo
Dogodki in razmere niso stresni sami po
sebi, ampak je od posameznika odvisno,
kako jih bo doživljal. Ljudje se med seboj
razlikujemo glede na to, kako zaznavamo
stresorje in kako se nanje odzovemo. Naš
odziv je odvisen od tega, kako ocenimo
zahteve okolja in lastne sposobnosti, da bi
te razmere obvladali.
Nekatere okoliščine so neodvisne od
posameznikove presoje in predstavljajo
objektivni vzrok stresa, kot npr. zelo velike

Slika 24: Stresna tehtnica
Vir: Looker in Gregson, 1993, 32
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fizične obremenitve, hude življenjske preizkušnje, bolezni ipd. Vplivajo pa tudi osebnostne
lastnosti (temperament, inteligentnost, samopodoba, itd.), poleg tega pa še dejavniki ožjega in
širšega okolja (družina, prijatelji, sodelavci), ki lahko delujejo zaščitno ali pa ogrožajoče na
človekovo stresno odzivanje in vedenje.
Ravno zaradi tega ljudje doživljamo iste dogodke in okoliščine kot različno obremenjujoče.
Stresni odziv je odvisen torej od razmerja med posameznikovo zaznavo zahtev okolja in
oceno lastne sposobnosti, da bi te razmere obvladal oziroma kljuboval pritiskom. To nam
ponazarja stresna tehtnica (slika 23).
6.2.1 Kratkotrajni in dolgotrajni stres
Glede na trajanje razlikujemo kratkotrajni in dolgotrajni stres.
Kratkotrajni stres na telesni ravni doživljamo kot »beg ali boj.« Takšen odziv ima
prilagoditveno vlogo in nam pomaga pri obvladovanju stresorja, kadar se moramo prilagoditi
s povečano telesno dejavnostjo.
Dolgotrajnejši stres pa se kaže po nekakšnem zakonitem vzorcu. Ta vzorec je predstavil Hans
Selye (1976, v Lindemann, 1982) z modelom splošnega prilagoditvenega sindroma. Ne
glede na vzrok stresa se odzovemo z enakim vzorcem telesnih reakcij. Daljša izpostavljenost
stresorju povzroči tri faze: alarmno, fazo odpora in fazo izčrpanosti. Načelo treh faz obvladuje
večino naših dejavnosti. V alarmni fazi dobi človek pravzaprav šele pravi zagon, v fazi
odpora stvar dobro steče, v fazi izčrpanosti pa se človek končno utrudi (Lindemann, 1982).

Slika 25: Splošni prilagoditveni sindrom
Vir: Kompare et al., 2006a, 115
V fazi alarma se zavemo stresorja. Postanemo vznemirjeni in zaskrbljeni. Prva reakcija je
šok, ki se kaže kot krajši upad delovanja, lahko kot zmedenost. Nato preidemo v protišok, ko
mobiliziramo energijo in se tako pripravimo na akcijo za obvladovanje stresorja.
V fazi odpora se aktivno spoprijemamo s stresorjem oziroma z zahtevami okolja. Kadar
stresor premagamo, a1i se prilagodimo novi situaciji, se delovanje organizma vrne na
normalno raven. Večino stresnih situacij v tej fazi razrešimo. To nam omogoči, da si
postavimo nove, zahtevnejše cilje.
Če stresorja ne premagamo a1i pa se stresorji kar vrstijo drug za drugim, ostanemo dalj časa v
fazi odpora, organizem dalj časa deluje s povečanimi zmogljivostmi. Počutimo se na višku
moči, ker smo še vedno pod vplivom povečane ravni energije. Takrat lahko veliko delamo,
malo spimo, manj jemo, se hitro odzivamo in zmoremo več kot običajno. Sledi faza
izčrpanosti, za katero je značilno porušeno ravnovesje v delovanju avtonomnega živčevja.
Sprva nas na izčrpanost opozorijo različni znaki, ki se začnejo pojavljati po šestih do osmih
tednih intenzivnega stresa. Ti znaki so lahko telesni (npr. kronična utrujenost, pomanjkanje
energije, glavoboli, bolečine v križu, krči v mišicah, motnje spanja, povišana telesna
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temperatura, padec odpornosti, prebavne motnje), duševni (npr. napetost, razdražljivost,
dolgočasje, slaba koncentracija, težave s pomnjenjem, pomanjkanje samospoštovanja,
cinizem) in vedenjski (npr. prenagljene reakcije, nenadzorovani čustveni odzivi, povečano
uživanje kave, zloraba tablet, alkohola ali drog, slabši odnosi doma in v službi ipd.) (Kompare
et al., 2006a).
Če pri sebi opazimo znake izčrpanosti, je prav, da pravočasno ukrepamo. Sicer se lahko
pojavijo posledice, ki so lahko duševne (različne duševne motnje, tudi npr. depresija), ali pa
se razvijejo psihosomatske motnje. To so motnje v delovanju organizma, ki nastanejo kot
posledica duševnih obremenitev.
Selye (1976, v Lindemann, 1982) je o stresu napisal tudi tole: da bi violinist zaigral, morajo
biti strune njegovega instrumenta napete - toda le do neke stopnje. Če so preveč napete, bodo
počile, če pa so premalo, ne bodo dale nobenega zvoka. Primerna napetost je nekje med
obema skrajnostma.
Peter Nixon, londonski kardiolog, je na osnovi opazovanja in proučevanja svojih pacientov
prikazal sliko poti, ki jo ljudje prehodijo od utrujenosti in izčrpanosti do roba zloma.
Ko je človek zdravo utrujen, ve, da je utrujen zaradi napornega dela in premalo spanja.
Ravnotežje lahko vzpostavi že s tem, ko se eno ali dve noči dobro naspi. Ko pa so ljudje že
precej utrujeni, pred njimi pa so še vedno nove zahteve, mnogokrat mislijo, da jih bodo lahko
izpolnili, če se bodo še dodatno potrudili. Če je učinkovitost že dosegla najvišjo točko, začne
ob dodatnem naporu upadati, namesto da bi šla še naprej v pričakovani smeri črtkane črte
(slika 25).

Slika 26: »Krivulja človekovega delovanja« Petra Nixona
Vir: Evans in Russell, 1992, 119
Človek je v takem primeru ujet v začarani krog izčrpanosti. Postaja vedno bolj utrujen,
njegova učinkovitost pa se še naprej zmanjšuje. Če so dodatne zahteve kratkotrajne, se še
lahko vrne v stanje zdrave utrujenosti. Če pa so zahteve dolgotrajne, se človekovo dobro
počutje vztrajno slabša in v nekaj letih privede do slabega zdravja, lahko pa tudi do zloma
(Evans in Russell, 1992).
6.2.2 Duševna kriza
Duševna kriza je duševno stanje, ko je dalj časa porušeno duševno ravnovesje. Nastane lahko
zaradi dogodkov ali situacij, ki ovirajo izpolnjevanje pomembnih življenjskih ciljev ali
dogodkov, ki se jim težko prilagodimo. Človek občuti hudo duševno stisko, doživlja številna
neprijetna čustva, je negotov, ranljiv in mnogokrat ima občutek, da ne bo vzdržal, težko
verjame, da bo kriza minila.
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Govorimo pa tudi o krizah, ki so v razvoju osebnosti »naravne« in si sledijo po zakonitem
vrstnem redu. To so t.i. razvojne krize. Takšne so npr. kriza v adolescenci, v srednjih letih,
ob upokojitvi. Ljudje jih doživljamo na različne načine in različno močno. Običajno so take
krize prehodne in jih sami presežemo.
Vse duševne krize so za posameznika obremenjujoče. Mnogokrat so obremenjujoče tudi za
ljudi, ki živijo s takim človekom. Kriza lahko včasih traja celo nekaj let; ko jo premagamo,
presežemo, pa se počutimo močnejši in odpornejši na življenjske preizkušnje. Kako bomo
krizo obvladali, je odvisno od mnogih dejavnikov, predvsem pa od naše osebnostne čvrstosti
(ki pa jo lahko seveda sami krepimo). Včasih si v krizi ne moremo pomagati sami, niti s
podporo ljudi, ki so nam blizu in takrat je dobro poiskati strokovno pomoč.
6.2.3 Osebnostna čvrstost
Ljudje se razlikujemo tudi po osebnostni čvrstosti. To je lastnost, od katere je odvisno,
koliko stresa lahko osebe prenesejo brez negativnih posledic. Tisti z visoko osebnostno
čvrstostjo jemljejo ovire kot izzive, imajo pri njihovem premagovanju občutek angažiranosti
in notranjega nadzora, kar pomeni, da so prepričani, da lahko sami nadzorujejo dogodke in
vplivajo na to, kar se jim v življenju dogaja. Razmeroma hude obremenitve prenašajo z malo
negativnimi posledicami oziroma jih hitro prebolijo.
Ljudje z nizko osebnostno čvrstostjo pa jemljejo mnoge situacije kot grožnje, kot neke
pretnje, izgube, ki jim vedno grenijo življenje, z ovirami se težko in mnogokrat neuspešno
spopadajo, že manjši stresi pa jim puščajo hujše posledice oziroma jih težko prebolijo. Take
osebe imajo občutek, da njihovo življenje ves čas usmerjajo zunanji dejavniki, kot npr.
avtoritete, družinski člani, sodelavci, širša družba.
6.2.4 Razvijanje sposobnosti za spoprijemanje s stresnimi situacijami
Sposobnost za spopadanje s stresnimi situacijami si lahko načrtno razvijamo. Uporabimo
lahko različne strategije in tehnike, ki zvišujejo odpornost na stres. Med drugim lahko
uporabimo vaje sproščanja (duševna sprostitev - stanje tihe umirjenosti, vendar ostanemo na
ravni budnosti, na zavestni ravni). Pomaga tudi gibanje (telesna aktivnost, rekreacija) in
seveda splošen zdrav način življenja, pravilna prehrana itd.
Zdravje, ugodje, učinkovitost lahko dosežemo in ohranjamo le z lastnimi napori. Kakor hitro
se v telesu sprožijo stresne reakcije, se jim je treba upreti. Mnogi ljudje pa ne storijo ničesar,
ampak pustijo kemičnim reakcijam, ki jih izzove stres, da gredo svojo pot. Včasih ta proces še
celo podpirajo, ko nekako nezavedno, samokaznovalno podoživljajo preteklo stresno
situacijo. Podoživljanje stresnih situacij pa pomeni nov stres.
O stresu preberite še članka:
Kovačič. P., S. Stres povzroča bolezni. Dnevnik (online). Ljubljana, Dnevnik, 03.03.2008.
(Citirano 26.12.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.gorenjskiglas.si/novice/razgledi__snovanja/index.php?action=clanek&id=17975 in
Kovačič. P., S. Bolezni zaradi stresa. Dnevnik (online). Ljubljana, Dnevnik, 30.11.2008.
(Citirano 26.12.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.gorenjskiglas.si/novice/razgledi__snovanja/index.php?action=clanek&id=26883
Primeri vaj sproščanja za obvladovanje stresa
Eden izmed načinov obvladovanja stresa so čisto preproste vaje sproščanja s pomočjo
osredotočenosti na dihanje.
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Vaja 1 - Zapremo oči in se osredotočimo na dihanje. Skušamo se telesno čim bolj sprostiti
(lahko npr. po vzorcu, ki je opisan kasneje, pri tretji vaji!) in se ob koncu zopet
osredotočimo na lastno dihanje. Takrat si ob vsakem vdihu predstavljamo, da sprejemamo
vase pozitivno energijo in pozitivne misli, ob izdihu pa, da odhajajo iz nas skrbi, jeza, strah
in vse negativno. Lahko si tudi predstavljamo, da mimo nas priplava lahek, bel oblaček, na
katerega drugo za drugo polagamo skrbi, težave, obremenjujoče misli itd., nato pa v mislih
opazujemo ta oblaček, kako plava daleč, daleč stran …
Vaja 2 - Drug, podoben način, lahko poteka takole: usedemo se v miren prostor, zapremo
oči, pozorni smo na svoje dihanje in se osredotočimo na to, kar nam govori naš notranji
glas. Nato si predstavljamo, da so vse skrbi in moteče misli baloni, ki so privezani na vrvice
in mi te vrvice držimo v roki. Nato v mislih opazujemo, kako spuščamo iz rok vrvice z
baloni in kako baloni plavajo visoko, visoko v zrak ...
Vaja 3 - Izvajamo jo leže ali sede; če jo izvajamo leže, ležimo na hrbtu, glava je rahlo
podprta z blazino, roki sta ob telesu, dlani sta obrnjeni navzdol, nogi sta sproščeno
stegnjeni. Če vajo izvajamo sede, se udobno usedemo, tako, da sta obe nogi na tleh in nista
prekrižani. Vajo izvajamo postopoma, po korakih:
• pozornost usmerimo na podplate in začutimo tla pod nogami. Dopustimo, da se noge
sprostijo od prstov navzgor preko gležnjev, goleni, preko kolen do kolkov.
• Sproščenost se širi po telesu navzgor, v trebušni predel, hrbet in v prsni koš, do
ramen. Predstavljamo si, da smo pravkar odložili breme z naših ramen (da smo prej
npr. nosili težek nahrbtnik in smo ga sedaj odložili). Počutimo se ugodno, lahkotno,
sproščeno.
• Postopoma sprostimo desno in levo roko, usmerimo pozornost na vrat, tilnik, grlo ter
na obraz. Sprostimo čeljustne mišice, lica, mišice okoli oči in mišice čela. Nato
sprostimo še lasišče.
• Predstavljamo si, da nas z vseh strani obdaja svetla in topla energija, kopljemo se v
tej energiji. Udobno nam je, dobro se počutimo. Ta topla energija nas napolnjuje z
zadovoljstvom, s prijetnimi občutki. Z vsakim vdihom sprejemamo vase to energijo,
z vsakim izdihom pa odhajajo od nas naša utrujenost in neprijetna čustva. Tako je z
vsakim izdihom v nas več prostora za prijetna občutja, ki prihajajo z vdihom.
Počutimo se ugodno, prijetno, varno …
• Sedaj si prigovarjamo pozitivne misli, vidimo sebe v ugodni situaciji, uspešne,
zadovoljne, … Situacije kar konkretiziramo - tisto, česar smo se bali, sedaj
vizualiziramo v ugodni varianti. Če se vmes vračajo neugodne misli, jih
»preglejmo« in jih »predelajmo,« recimo si, da te neugodne misli izgubljajo moč in
se obračajo v ugodno, uspešno smer …
• Pozorni smo na dihanje. Občutimo dihanje in doživljamo občutek uspeha in
zadovoljstva. Nekaj časa še ostanemo s temi prijetnimi občutki, potem pa se počasi,
v našem lastnem ritmu, pričnemo vračati nazaj, v okolje …
• Vzravnamo se in globoko vdihnemo. Počasi se začnemo zavedati svoje okolice,
stisnemo pesti in jih zopet sprostimo; globoko vdihnemo in izdihnemo. Počutimo se
vedno bolj budni in sveži …
• Še enkrat stisnemo pesti, počutimo se čvrsti, mirni, samozavestni. Počasi odpremo
oči in pogledamo okoli sebe. Malo še v miru posedimo …
Se počutimo po teh vajah bolje, bolj zadovoljni, bolj samozavestni?
Vaje večkrat ponovimo. Hitro jih bomo osvojili. Ko jih obvladamo, jih lahko izvajamo tudi
v manj mirnem okolju (Veber R., 2008, 41).
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Preberite še:
Kožar, A. Premagajmo stres in druge bolezni z vajami avtogenega treninga. Ljubljana:
Lunik, 1995.
Starc, R. Stres in bolezni. Ljubljana: Sirius AP, 2007.
Naloga – stres
Razmislite, ali poznate koga, ki je morda zbolel zaradi stresa. Morda ste vi sami doživeli
izkušnjo bolezni zaradi stresa?
V študijski skupini razpravljajte o vaših izkušnjah s stresom in težavah, ki so povezane z
njim. Izdelajte predlog priporočil, kako se čim uspešneje spoprijeti s stresom in preprečiti
njegove morebitne negativne posledice.
_______________________________________________
Povzetek
Kadar je uresničevanje naših potreb in doseganje ciljev ovirano, govorimo o frustraciji. Ob
sočasnem delovanju nasprotujočih si motivov doživljamo konflikte, ki so lahko »plus-plus,«
»minus-minus« ali »plus-minus.«
Stres je vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih odgovorov organizma na
dražljaje, ki zmotijo človekovo notranje ravnovesje. Dražljaji, ki povzročajo stres, so
stresorji. Stres poteka po zakonitem vzorcu, v treh fazah (alarmna, faza odpora in faza
izčrpanosti), kar imenujemo splošni prilagoditveni sindrom. S stresom se ljudje različno
uspešno spoprijemamo. S stresom so povezane tudi psihosomatske motnje.
Duševna kriza je duševno stanje, ko je dalj časa porušeno duševno ravnovesje. Povzročijo jo
lahko izjemni dogodki ali pa situacije, ki se jim težko prilagodimo.
Ljudje se razlikujemo tudi po osebnostni čvrstosti. Lahko je visoka ali nizka. Gre za lastnost,
od katere je odvisno, koliko stresa lahko oseba prenese brez negativnih posledic.

6.3

RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV

6.3.1 Porajanje medsebojnih konfliktov
Vzdušje v skupini je tembolj kvalitetno in ustvarjalno, čim boljši so odnosi med člani skupine.
V nobeni skupini odnosi ne tečejo vedno gladko, še posebej, če se v skupini izgrajuje takšno
vzdušje, da bi delovala čimbolj ustvarjalno. V skupini se torej pojavljajo tudi medsebojni
konflikti. Velja pregovor: »Če sta v neki družbi dva, ki se vedno strinjata, je eden odveč«
(Lipičnik, 1991). Torej, povsod, kjer se pojavljata vsaj dve osebi, so konflikti neizbežni. Več
kot je prisotnih oseb, bolj občutni so konflikti in tudi manj sprejemljivi.
Konflikt je v širšem pomenu vsako srečanje neusklajenih dejavnikov, je soočenje različnosti.
Dobesedno pomeni konflikt nestrinjanje, spor, nasprotje. To je stanje, ki sili v odzivanje, terja
spremembe. Je torej priložnost za razvoj. Večina ljudi razume besedo konflikt kot nekaj
slabega, npr. kot prepir ali celo pretep. Vendar so to le načini obravnavanja konflikta.
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Konflikt pomeni neko energijo, od udeležencev v konfliktu pa je odvisno, kam bodo to
energijo usmerili: ali jo bodo uporabili za ustvarjanje ali za uničevanje (Lipičnik, 1991).
Kako močan bo konflikt, je odvisno od moči pritiskov, jakosti čustev, ki se ob tem pojavljajo,
od potreb, ciljev itd.

Slika 27: V medsebojnih odnosih je porajanje konfliktov neizogibno
Konflikti se lahko kažejo v odkriti ali prikriti obliki. Napad na neko osebo je lahko besedni
(žalitve, podcenjevanje uspehov posameznika, neustrezna kritika, sarkazem ipd.) ali pa fizični
(napad na telesno integriteto posameznika, oviranje posameznika pri opravljanju njegovih
nalog, dodeljevanje nalog, ki jim posameznik ni kos, preprečevanje izobraževanja
posameznika ipd.). Prikrita oblika konflikta pomeni veliko nevarnost za medčloveške odnose
v delovnem okolju. V takem primeru udeleženec, ki je napaden, velikokrat ne ve, kaj je v
ozadju, čuti pa pritisk, zato se pogosto odzove agresivno, usmerja se v napačno smer in tako
samo še poslabša situacijo in medsebojne odnose (Lamovec, 1991).
6.3.2 Razreševanje konfliktov
Konflikt lahko zatajimo in se delamo, kot da ga ni. Lahko tudi izvajamo pritisk na drugo
osebo z namenom, da bo ta razrešila situacijo. Lahko se uklonimo pritisku, lahko se
navidezno prilagodimo oziroma podredimo ali pa iščemo kompromis. Lahko pa začnemo
konflikt razreševati. Pametneje ravnajo tisti, ki se konfliktom ne izogibajo, ali poskušajo celo
oblikovati brezkonfliktno družbo, pač pa se pripravljajo za reševanje konfliktov, to pomeni,
da se jih poskušajo naučiti reševati.
Za to pa je pomembno dvoje: razumeti, kako nastane konflikt in ustvariti vzdušje, ki
poudarja pozitivne značilnosti konflikta.
Pri reševanju konfliktnih situacij je zelo pomembna splošna naravnanost posameznika do
konfliktov. Pomembno je, ali skuša posameznik razumeti, kako nastane konflikt (konflikt
nastane vedno zaradi potreb ali želja posameznikov, pa jim nekdo preprečuje uresničitev
tega). Odvisno je tudi, ali oseba razume, da je v vsakem konfliktu nekaj pozitivnega, že npr.
to, da so ljudje zaradi konfliktov aktivni, ker skušajo doseči svoje cilje. Pri tem je tudi
pomembno, ali oseba poskuša ustvariti takšno vzdušje v konfliktni situaciji, ki poudarja
pozitivne značilnosti konflikta.
Konflikti imajo številne pozitivne značilnosti. Pripomorejo na primer k temu, da se zavemo
problemov v odnosih (jih ozavestimo); kažejo tudi na to, da imamo ljudje v isti skupini
različna hotenja in tako konflikti spodbujajo k spremembi in mobilizirajo energijo ter tako
povečujejo motivacijo za soočanje s problemi; odpravljajo stagnacijo, mrtvilo, monotonijo,
torej spodbujajo nove interese, vnašajo dinamiko v skupino; znižujejo napetosti v vsakdanjih
odnosih, ker razrešujejo številne drobne neprijetnosti, ki se pojavljajo v medosebnih stikih
med ljudmi; posameznik na ta način spoznava samega sebe, ker ugotavlja, kaj ga spravlja v
jezo, strah, kaj mu je zares pomembno ipd.; spodbujajo k ustreznejši odločitvi na ta način, da
bolje premislimo tisto stvar, zaradi katere se drugi z nami ne strinjajo; skupina se na ta način
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razvija in utrjuje, ker bi v nasprotnem primeru prišla v brezkonfliktno stanje, ki uspava in
privede v stagnacijo; nova spoznanja sprožajo nove konflikte in s tem stalno prilagajanje in
spreminjanje posameznikov, če želijo ostati v skupini, s tem pa tudi prilagajanje in
spreminjanje skupin, celih organizacij itd.
Zdravi konflikti vodijo k raziskovanju novih zamisli, širijo prostor ustvarjalni domišljiji,
podpirajo kreativnost, kar vse vodi do boljših rezultatov. Konflikti med več osebami ali med
skupinami bi morali privesti do tega, da se poiščejo skupni cilji in skupne rešitve. To utrjuje
skupine. Iskanje skupnih hotenj je močnejše orodje za reševanje konfliktov, kot pa
ugotavljanje in razgaljanje razlik. Za uspešno reševanje konfliktov je potrebno:







najprej si moramo konflikt priznati, se soočiti s problemom;
odkriti moramo ozadje konflikta, vzroke za njegov nastanek;
razreševanja se lotimo brez enostranskega izsiljevanja in nasilja;
razreševanje naj temelji na razumskih argumentih;
ne smemo posegati v čustveno in osebno integriteto posameznikov (brez poniževanj,
naj ne bo zmagovalcev in poražencev);
usmeriti se moramo h konstruktivnim ciljem.

Osnovna usmerjenost v problemski oziroma konfliktni situaciji je lahko konstruktivna, kar
vodi k verjetni rešitvi konflikta in s tem problema, ali pa je nekonstruktivna, ko pride do
poglabljanja problema in s tem tudi konflikta. Konflikt postane nezdrav tudi, če se izogibamo
njegovemu razreševanju ali če se ga lotimo z vidika »zmagovalca - poraženca« (Lipičnik,
1991).
6.3.3 Strategije (načini) reševanja sporov
Reševanje konfliktov je tesno povezano z odnosom udeležencev v konfliktni situaciji. Takrat
ocenjujemo, kako pomemben je za nas osebni cilj in koliko nam je pomembno, da ohranimo
dobre odnose. Takrat se pokaže, kolikšna je pri udeležencu v konfliktu zaskrbljenost zase in
kolikšna za soudeleženca v konfliktu (koliko je eden od udeležencev pripravljen upoštevati
potrebe, želje, interese soudeleženca).
Glede na to poznamo različne strategije reševanja konfliktov.
1.

Izogibanje, nevtralnost
Tu gre za nizko zaskrbljenost za osebne cilje in osebne potrebe ter za nizko zaskrbljenost
za poglede in potrebe soudeleženca v konfliktu. Pojavi se umik iz konfliktne situacije ali
pa želja ostati nevtralen. Posameznik se tako odpove svojim osebnim ciljem in reševanju
odnosa. Razlogi so lahko različni: oseba je lahko prepričana, da je reševanje tega
konflikta že vnaprej obsojeno na propad ali pa se počuti v tem odnosu nemočna in se raje
umakne iz situacije.

2.

Prevladovanje (zmaga - poraz)
Pri tem načinu reševanja gre za visoko zaskrbljenost za osebne cilje in potrebe ter nizko
skrb za poglede in potrebe soudeleženca v konfliktu; odnos je torej malo pomemben ali
celo nepomemben. Gre za uveljavljanje svoje rešitve, za pritisk, da drugi popusti, za
prevlado nad soudeležencem, za zmago in poraz.

3.

Kompromis
Kadar je oseba pripravljena žrtvovati nekaj osebnih ciljev zato, da lahko nekoliko
upošteva poglede in interese soudeleženca v konfliktni situaciji, da se torej najde neka
skupna rešitev, gre za kompromis. Na ta način se doseže neka začasna pomiritev. Taka
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rešitev je dobra takrat, kadar je boljša, kot če kompromisa ne bi bilo. Pomembno pa je, da
osebe ne pristajajo prehitro na kompromise na škodo pravega razpleta konflikta.
4.

Prilagajanje, izglajevanje, podreditev
Pri tem načinu gre za načrtno podreditev lastnih potreb in osebnih ciljev interesom in
potrebam soudeleženca v konfliktni situaciji. Oseba se navadno podredi iz strahu pred
pritiskom, ki bi verjetno nastal, če se ne bi podredila, vendar na ta način tudi ne izrazi
problema. Takšen način je dobra rešitev takrat, kadar so konflikti osebni, če nasprotja
trajajo že dalj časa in če je napetost huda.

5.

Dogovarjanje oziroma reševanje konflikta - reševanje izvornega problema
Kadar je oseba enako zaskrbljena za lastne potrebe in cilje, kot za potrebe in cilje
soudeleženca v konfliktni situaciji, pride do dogovarjanja. Udeleženca ugotavljata vzroke
za nasprotja in skupaj iščeta ustrezno rešitev. Gre za najbolj kulturen način reševanja, ki
običajno privede do končne rešitve izvornega problema, kjer ni ne zmagovalca in ne
poraženca.

Slika 28: Konflikt je uspešno razrešen, kadar na koncu ni
ne zmagovalcev ne poražencev
Ko npr. vodja skupine izbira strategijo reševanja konflikta, mora upoštevati, kako pomemben
je cilj skupine ali cele organizacije, ki jo vodja zastopa in kako pomemben je njegov odnos do
članov skupine ter odnos med samimi člani skupine:
1. Kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje umakniti.
2. Kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko vodja poskusi s prevlado.
3. Kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da ne bo mogoče doseči tistega, kar
bi želel, vodja uporabi kompromis.
4. Kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, poskuša spor zgladiti.
5. Kadar sta zelo pomembna tako cilj kot odnos med njim in sodelavci ter med sodelavci
samimi, je najustreznejše dogovarjanje.
Najpomembnejši rezultat konstruktivno rešenega konflikta je rešen izvorni problem. Če gre za
reševanje konflikta v skupini, se ob tem v skupini spremenijo nekatere stvari: vsi udeleženci
konflikta iz tega nekaj pridobijo, poglobi se medsebojno zaupanje v skupini, skupina se utrdi,
utrdijo se odnosi med člani skupine in izboljša se sposobnost skupine oziroma njenih članov
za nadaljnje reševanje konfliktov (Lipičnik, 1991).
_______________________________________________

77

Organizacija in vodenje medijske produkcije

Povzetek
V medsebojnih odnosih prihaja tudi do nesporazumov, sporov oziroma medsebojnih
konfliktov. Pomembno je, da si konflikte priznamo in jih ne prikrivamo.
Poznamo več strategij reševanja konfliktov, ki so odvisne od tega, koliko so nam pri tem
pomembni osebni cilji in koliko medsebojni odnosi oziroma kolikšna je skrb zase in kolikšna
za soudeleženca v konfliktu. Glede na to govorimo o petih načinih reševanja: izogibanje,
prevladovanje, kompromis, prilagajanje in dogovarjanje. Najboljši način je dogovarjanje, pri
katerem je problem rešen brez zmagovalcev in poražencev.
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Ovire in spori v medsebojnih odnosih:
1. Kateri stresorji so najpogostejši?Zakaj?
2. Naštejte in opišite znake izčrpanosti.
3. Navedite nekaj primerov zrelega, smotrnega ravnanja v frustracijskih in konfliktnih
situacijah.
4. S katerimi stresorji se najpogosteje srečujete pri vašem študiju ali poklicnem delu? Ali
na enake stresorje reagirate enako kot vaši kolegi, znanci, sodelavci? Razmislite in
utemeljite, zakaj tako?
5. Skušajte se spomniti situacij, ko ste bili priča ali pa ste bili sami udeleženi v
medsebojnih konfliktih. Ocenite svoj morebitni prispevek k strpnemu razreševanju
konfliktov, s katerimi ste se srečali v zadnjem času.
Naloga – stres
Analizirajte in opišite morebitne vzroke za spor v delovni skupini (snemalni ekipi) in s
kolegi prediskutirajte problematiko ter predlagajte ustrezne rešitve. Lahko si izberete tudi
katero drugo delovno skupino, problem lahko širše obdelate, prikažete analizo vzrokov in
predlagate ustrezne rešitve ter izvedete predstavitev pred skupino kolegov v okviru
seminarskih vaj.
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7

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE
»Čemu govorimo, če ne zato, da bi nas razumeli .«
francoski pregovor

Zaposlenim v medijih je prenos in izmenjava informacij osnovno opravilo, vsakdanja
komunikacija na delovnem mestu in izven njega (na terenu) pa nujna veščina.
Pravijo, da novinarji veliko govorimo. Res je. Za uspešne novinarje namreč velja, da
porabijo veliko časa za pogovore z ljudmi. Tako pridobivamo informacije iz prve roke. Toda,
bolj kot govoriti, moramo znati ustrezno vprašati in še bolj dobro poslušati. Niti dobro
vprašanje niti poslušanje pa nam ne pomagata, če si pridobljenih podatkov ne zapomnimo,
zabeležimo ali kako drugače shranimo.
V poglavju o poslovni komunikaciji spoznavamo temelje poslovne komunikacije, osnovne
delitve komunikacije, elemente in nasvete za uspešno nastopanje ter razlike med poslovnim
srečanje, sestankom in nastopom. Ob tem pa še nekaj nasvetov za premagovanje treme …
_______________________________________________

Komuniciranje je proces sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti udeleženci
komunikacijskega procesa med seboj uglašeni, če želimo, da sporočilo doseže svoj cilj.
Informacija je:






nekaj, kar posameznik, skupina ali organizacija sprejema iz okolja;
kar posameznik, skupina ali organizacija oddaja v okolje;
kar pomaga posamezniku, skupini ali organizaciji, da se prilagaja okolju;
vse, kar zmanjšuje negotovost pri odločanju;
namensko sporočilo nekomu.

Človek kot družbeno bitje se od svojega najzgodnejšega obdobja uči komunikacije z drugimi.
Svojim najbližjim najprej neverbalno, kasneje pa z besedami, sporoča, kako se počuti,
opozarja na morebitno bolečino, žalost, nelagodje … Za uspešen odnos s svojim primarnim in
drugimi družbenimi okolji človek preprosto mora komunicirati. Sporazumevanja v
vsakdanjem življenju se najpogosteje učimo kar sproti.
Za sodobno družbo velja vse večja delitev dela, ljudje smo v svojem socialno poslovnem
okolju vse bolj odvisni drug od drugega, za preživetje v takem okolju pa smo prisiljeni
povezovati se in sodelovati z drugimi.
V poslovnem okolju je komuniciranje temeljnega
pomena. Poslovnež naj bi s svojimi partnerji
komuniciral kar 70 % svojega delovnega časa. Pri
tem naj bi za pisanje uporabil 7 % svojega delovnega
časa, za branje okoli 13 %, govorjenje nekaj nad
20 % in za poslušanje nekaj nad 30 % delovnega
časa.

pisanje
branje
govorjenje
poslušanje

Slika 29: Poraba časa za poslovno
komuniciranje
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Poslovno sporazumevanje je ciljno početje. Njegov cilj so koristi posameznika, skupine,
enote podjetja ali druge organizacije. S poslovnim sporazumevanjem dosegamo cilje
poslovnega delovanja in poslovanja. Namen poslovnega sporazumevanja je vplivati na druge
ljudi; jih voditi tako, da bodo ravnali na določen način in v skladu z določenimi cilji.
Vplivanje na ljudi se opira na voljnost ljudi, da bi storili, kar hočemo, in na njihovo znanje.

zaposleni
nimajo znanja
nimajo znanja
imajo znanje
imajo znanje

Tabela 5: Načini vplivanja na ljudi
način vplivanja
niso voljni
naročanje
so voljni
učenje
niso voljni
spodbujanje
so voljni
sodelovanje
Vir: Prirejeno po: Tavčar, 1995, 10-11

Zaposlenim, ki nimajo znanja in niso pripravljeni na nove izzive, praviloma naročamo, kaj
naj storijo. Tistim, ki nimajo znanja, a imajo voljo do učenja, pomagamo pri izobraževanju.
Izobražene zaposlene, ki nimajo navdiha za delo, skušamo spodbujati, jih motivirati (tudi s
finančnimi spodbudami). Z zaposlenimi, ki imajo znanje in voljo do dela, sodelujemo.
Priloga 1: Načrt aktivnega potrjevanja
Načrt aktivnega potrjevanja je lahko v pomoč vsem mentorjem v študijskem ali delovnem
procesu. Temelji na pozitivnem odnosu, spodbujanju in potrjevanju kvalitet učenca.
NAČRT AKTIVNEGA POTRJEVANJA
Ime in priimek kandidata
PRIZNANJE:
Kako lahko temu človeku pokažem, da je vreden spoštovanja?
S katerimi drobnimi stvarmi bi ji/mu lahko izkazal pozornost?
PRITRDITEV:
Kdaj in kako se lahko temu človeku pritrdilno odzovem?
Katere njegove/njene misli, mnenja in prepričanja spoštujem?
Katere pozitivne stavke bi lahko večkrat uporabil?
SPODBUJANJE:
Kako lahko podprem tega človeka, četudi se z njim ne strinjam?
Kaj bi povečalo njegovo/njeno zaupanje vase?
Kaj bi moral/a slišati, da bi se počutil/a dovolj močnega/močna za spoprijemanje s
težavami?
POHVALA:
Katere njegove/njene misli, lastnosti, značilnosti spoštujem?
Kdaj ga/jo cenim?
S katerimi komplimenti bi ga/jo lahko pohvalil?
ZAHVALA:
Kaj je prispeval, da bi mu/ji lahko bil hvaležen?
Kaj je naredil/a, da bi se mu/ji lahko zahvalil?
Vir: Prirejeno po: Vodič za mentorje praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, 2006
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7.1

VRSTE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Glede na različne kriterije delimo komuniciranje v različne skupine. Kriteriji delitev so
bližina in število udeležencev ter smer in oblika komunikacije.
Glede na bližino udeležencev delimo komuniciranje na:
1. Neposredno ali direktno komuniciranje (komunikacija iz »oči v oči«, kot so:
poslovna srečanja, poslovni razgovor, razgovor za službo, predavanje …).
2. Posredno komuniciranje (sporazumevanje na daljavo, komunikacija, ki poteka preko
tehničnih pripomočkov, kot so: telefon, faks, elektronska pošta …).
Glede na število udeležencev v procesu poslovnega komuniciranja ločimo:
1. Intrapersonalno komuniciranje (gre za komuniciranje »s samim seboj«, pri tem
posameznik analizira svoje odločitve, čustva, premišljuje o morebitnih posledicah
posameznih odločitev …).
2. Interpersonalno komuniciranje (osebni stiki med udeleženci v komuniciranju, tudi
poslovnem, npr.: pogovori med sodelavci, med kupcem in prodajalcem, med študenti
in predavatelji …).
3. Javno komuniciranje (ta vrsta komuniciranja se nanaša predvsem na komunikacijo
množičnih medijev in drugih sredstev javnega obveščanja, kot so: časopisi, plakati,
revije, televizija, splet, DVD zapisi …).
Glede na smer komunikacije ločimo:
1. Enosmerno komuniciranje (sporočilo potuje v eno smer, praviloma od pošiljatelja k
prejemniku, lahko pa je namenjeno tudi več prejemnikom hkrati).
2. Dvosmerno komuniciranje (prejemnik daje pošiljatelju povratna sporočila).
Glede na obliko komunikacije pa razlikujemo dve osnovni vrsti komuniciranja:
1. besedno (verbalno) komuniciranje in
2. nebesedno (neverbalno) komuniciranje.
Tabela 6: Vrste sporazumevanja
kriterij delitve
vrste sporazumevanja
neposredno komuniciranje
posredno komuniciranje
bližina udeležencev
enosmerna komunikacija
dvosmerna komunikacija
smer komunikacije
besedna komunikacija
nebesedna komunikacija
oblika komunikacije
intrapersonalno
interpersonalno
javno
število udeležencev
Vir: Prirejeno po: Tavčar, 1995, 9-22 in Mihajlčič, 2007, 10-13
Verbalno komuniciramo takrat, ko pri prenosu sporočila uporabljamo jezik (besede) kot
sredstvo za prenašanje informacije. Sposobnost govora naj bi človek razvil že pred okrog
500.000 leti, z besedami pa lahko človek poleg čustev in razpoloženj izrazi tudi svoje misli in
stališča. Besedno komuniciranje je lahko:
• govorno (izvedeno neposredno ali z uporabo tehničnih sredstev, npr. telefona);
• pisno (za prenos besed uporabljamo pisavo);
• elektronsko (za prenos glasu ali pisave uporabljamo elektronska sredstva, kot so:
računalniki, mreže, digitalne tehnike).
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Ljudje pošiljamo sporočila tudi z nebesedno komunikacijo;
z obleko, obutvijo, modnimi dodatki, telesno držo, načinom
hoje, izrazom na obrazu itd.. Povprečen človek naj bi
uporabljal in razumel nekaj tisoč besed, medtem ko naj bi
govorica telesa vsebovala kar okoli 700.000 izrazov.
Govorico telesa delimo na:





proksemiko (položaj in gibanje ljudi v prostoru);
telesno držo in hojo;
gestiko (kretnje rok, nog in glave);
mimiko (izrazi obraza in oči).
S
Slika 30: Z mimiko obraza
komuniciramo neverbalno
Vir: Lasten

Medsebojne razdalje udeležencev v komunikacijskem procesu (proksemika) so značilne za
vsebino in za družbeni okvir sporazumevanja. Medsebojna bližina udeležencev stopnjuje
obilnost oblik sporazumevanja in zmanjšuje mero motenj in nesporazumov, zato jo v
ustvarjalnem poslovnem sporazumevanju krčimo do meje, ki jo dovoljuje kultura socialnoposlovnega okolja (glej Tabelo 7).

Območje
sporazumevanja
Intimno območje

Osebno območje
Družabno območje
Javno območje

Tabela 7: Območja sporazumevanja
Obseg območja
Udeleženci območja
Otroci, družina, ljubezenski partner,
lahko tudi poslovni, ko govorimo o rečeh,
ki niso za nepoklicana ušesa …
Razgovor v dvoje, tako v pisarni kot v
javnosti; daje zasebnost, ne intimnosti
0,4 – 1,5 m
Večji del poslovnega sporazumevanja
(sestanki)
1,5 – 4 m
Predstavitve, konference, seminarji, ni
osebnega stika …
več kot 4 m
Vir: Prirejeno po: Tavčar, 1995, 20-21
do 0,4 m

Množični mediji imajo kot javni komunikatorji tri osnovne funkcije:
• informativno funkcijo – mediji zbirajo in širijo informacije o dogajanju okrog nas;
• povezovalno funkcijo – množični mediji povezujejo in zbližujejo ljudi, svet je
globalna vas;
• izobraževalno funkcijo – množični mediji posredujejo ljudem informacije, jih
izobražujejo, širijo posameznikova znanja in vedenja.
Ljudje si zapomnimo vse, kar zaznamo, vendar znamo priklicati iz spomina le delček
zapomnjenega. Praviloma si bolje zapomnimo sporočila s čustvenim nabojem, lažje se
spominjamo ugodnih in prijetnih sporočil.
Informacije, ki jih lahko vidimo, si zapomnimo bolje, kot tiste, ki jih slišimo. Prav tako je
besedno pomnjenje slabše od vizualnega. Bolje si zapomnimo začetke in konce sporočil ter
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poudarjene dele sporočila. Največ informacij v besedilu nosijo ključne besede v stavku kot so
glagoli in samostalniki.
Informacije, ki so podkrepljene z vizualno
komunikacijo (glej Sliko 17 in Tabelo 8) si
najlažje zapomnimo. Če je informacija
podana s pripovedjo in prikazom naj bi se
čez nekaj dni spomnili še več kot polovice
informacije; če pa je informacija podana
zgolj s prikazom oz. pripovedjo, se bomo
čez nekaj dni spomnili le še 20 % oz. 10 %
informacije. Bistvene vsebine je dobro
povedati trikrat. Najprej povemo, kaj bomo
povedali, nato podajamo vsebino, na koncu
strnemo, kaj smo povedali.
Slika 31: Informacije s pripovedjo in
prikazom si najbolje zapomnimo
Vir: Arhiv RTV SLO, Circom Regional 2008
Tabela 8: Komuniciranje in pomnjenje
pomnjenje
čez 3 ure
85 %
pripoved in prikaz
72 %
prikaz
70 %
pripoved
Vir: Tavčar, 1995, 23

čez 3 dni
65 %
20 %
10 %

_______________________________________________
Povzetek
Komuniciranje je proces sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti udeleženci
komunikacijskega procesa med seboj uglašeni, če želimo, da sporočilo doseže svoj cilj.
V poslovnem okolju je komuniciranje temeljnega pomena. Poslovnež naj bi s svojimi partnerji
komuniciral kar 70 % svojega delovnega časa. Poslovno sporazumevanje je ciljno početje.
Njegov cilj so koristi posameznika, skupine, enote podjetja ali druge organizacije. S
poslovnim sporazumevanjem dosegamo cilje poslovnega delovanja in poslovanja. Namen
poslovnega sporazumevanja je vplivati na druge ljudi; jih voditi tako, da bodo ravnali na
določen način in v skladu z določenimi cilji.
Glede na bližino udeležencev delimo komuniciranje na neposredno ali direktno
komuniciranje in posredno komuniciranje; glede na število udeležencev v procesu poslovnega
komuniciranja delimo intrapersonalno, interpersonalno in javno komuniciranje; glede na
smer komunikacije ločimo enosmerno in dvosmerno komuniciranje; glede na obliko
komunikacije pa razlikujemo vrsti besednega in nebesednega komuniciranja.
Ljudje si zapomnimo vse, kar zaznamo, vendar znamo priklicati iz spomina le delček
zapomnjenega. Praviloma si bolje zapomnimo sporočila s čustvenim nabojem, lažje pa se
spominjamo ugodnih in prijetnih sporočil. Prav tako si bolje zapomnimo informacije, ki jih
vidimo, kot tiste, ki jih slišimo. Informacije s pripovedjo in prikazom (slušno in vizualno
dimenzijo) si najbolje zapomnimo.
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7.2

ELEMENTI USPEŠNEGA POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA

Poslovno bomo uspešno komunicirali, če bomo pri našem nastopu upoštevali elemente
uspešnega poslovnega nastopa. Ti elementi so (Eastler in Easler, 2006):

OBČINSTVO

SPOROČILO

poslovni nastop/predstavitev

ODNOS / ODZIV

SPOŠTOVANJE

Slika 32: Elementi uspešnega poslovnega nastopa
Občinstvo
Če želimo v poslovnem sporazumevanju postaviti trdne temelje, moramo najprej spoznati
občinstvo, »njih«. Z njimi se namreč sporazumevamo, njim je naše sporočilo namenjeno. Pri
pripravi na poslovni pogovor se torej najprej vprašajte »S kom govorim?«.
Z ljudmi, ki jih ne poznamo, ne moremo navezati ustreznega stika, prav tako nekaterih
sogovornikov pred srečanjem ne poznamo, vendar se lahko vsaj potrudimo in poiščemo
podatke o sogovornikovem spolu, starosti, poklicnih referencah, interesih, konjičkih in
podobno. Tako spoznamo, kaj je sogovorniku najpomembneje in kaj ga najbolj skrbi.
Pri nagovarjanju večje skupine ne poznamo vsakega posameznika, za spoznavanje pa bi
porabili preveč časa. Namesto posameznika je bolje spoznati značilnosti skupine kot celote.
Ali so v skupini samo moški, ženske, starejši, mlajši? Ali je skupina sestavljena iz ljudi
različnih starosti, različnih narodnosti …?Kaj druži posameznike v skupini? Kakšno energijo
izžareva skupina? Pri nastopu pred večjo skupino ljudi se je pred predstavitvijo dobro
pomešati mednje, z njimi poklepetati in prisluhniti, o čem govorijo. Pri nastopu boste tako
imeli že nekaj več izkušenj s potrebami in pričakovanji skupine, z njo boste že nekoliko
povezani.
Sporočilo
Sporočilo je vez med govorcem in prejemniki. Sporočevalcu se zdijo pomembne mnoge
informacije, drugače bi jih bilo nesmiselno posredovati. Prejemnik pa lahko uspešno sprejme
le določeno količino informacij, predvsem tistih, ki so v skladu z njegovimi potrebami,
željami ali interesi.
Pri pripravi nastopa naj se govorec postavi v vlogo prejemnika sporočila in odgovori na
vprašanji, ki si ga zastavlja občinstvo:
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»Kaj bom imel od tega?«

Kako lahko posredovano informacijo koristno
uporabim?

»Zakaj bi mi bilo mar?«

Zakaj bi me sporočilo sploh zanimalo? Ali je v
skladu z mojimi interesi, potrebami, željami?

Sporočilo – pravilo treh stvari
Prejemniki si želijo in pričakujejo jasna sporočila, ki prinašajo tudi ustrezne in želene
rezultate. Vrednost sporočila se ne skriva v količini, temveč v kakovosti posredovanega.
Daljša sporočila je zato treba posredovati v krajših sklopih, jih omejiti in skrčiti na bistvo.
Pri tem lahko pomaga pravilo treh reči, ki ga uporabimo tako, da odgovorimo na vprašanje:
»Za katere tri stvari si želim, da bi si jih občinstvo zapomnilo?»
Sporočilo lahko skrčimo na tri bistvene reči tako, da najprej zapišemo seznam poudarkov v
sporočilu. Tega nato zmanjšujemo z izločanjem manj pomembnih reči, pri tem pa se
postavljamo v vlogo prejemnikov sporočila in odgovarjamo na vprašanji: Kaj bom imel od
tega? in Zakaj bi mi bilo mar?
Odnos in odziv
Za učinkovito sporazumevanje je pomemben močan odnos med sporočevalcem in
prejemnikom/prejemniki sporočila. Pošiljatelj namreč ustvarja z govorom tudi čustveno
okolje sporazumevanja. Pozitivno čustveno okolje je pomembno za oblikovanje ustreznih
poti za prenos sporočila, hkrati pa omogoča razumevanje odzivov občinstva. Uspešen
govorec se bo na povratne informacije občinstva odzval in jim sledil.
Odnos z občinstvom zahteva, da je govorec predvsem to, kar v resnici je, in ne to, za
kakršnega se pretvarja, da je. Pristnost v vedenju in govorjenju govorca je najpomembnejši
element pri ustvarjanju odnosa med govorcem in občinstvom.
Spoštovanje
Spoštovanje sogovornikov je tisti element v poslovnem sporazumevanju, ki omogoča in
zagotavlja pozitivno poslovno okolje, naravnanost k uspehu poslovnih pogajanj,
konstruktivno razpravljanje in doseganje kompromisov. Govorec naj se pri poslovnem
sporočanju vpraša:
»Kaj najbolj cenim pri svojem sogovorniku/občinstvu?«
Primeri, kaj lahko spoštujemo pri sogovorniku/občinstvu: Je zelo navezan na družino. Je
inovativen. Je zabaven. Je razgledan. Se lepo oblači. Je prijazen. Dobro mu je uspelo zaščititi
lastne finančne interese. Je vztrajen …
_______________________________________________
Povzetek
Poslovno bomo uspešno komunicirali, če bomo upoštevali štiri osnovne elemente poslovne
komunikacije: občinstvo, sporočilo, odnos oz. naš odziv in spoštovanje. Če želimo v
poslovnem sporazumevanju postaviti trdne temelje, moramo najprej spoznati občinstvo,
»njih«. Z njimi se namreč sporazumevamo, njim je naše sporočilo namenjeno. Pri pripravi na
poslovni pogovor se torej najprej vprašajte: »S kom govorim?«.
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Sporočilo je vez med govorcem in prejemniki. Sporočevalcu se zdijo pomembne mnoge
informacije, prejemnik pa lahko uspešno sprejme le določeno količino informacij, predvsem
tistih, ki so v skladu z njegovimi potrebami, željami ali interesi. Pri pripravi nastopa naj se
govorec postavi v vlogo prejemnika sporočila in odgovori na vprašanji, ki si ga zastavlja
občinstvo: Kaj bom imel od tega? In Zakaj bi me sporočilo zanimalo?
Za učinkovito sporazumevanje je pomemben močan odnos med sporočevalcem in prejemniki
sporočila. Uspešen govorec se bo na povratne informacije občinstva odzval in jim sledil.
Spoštovanje sogovornikov je tisti element v poslovnem sporazumevanju, ki zagotavlja
pozitivno poslovno okolje, naravnanost k uspehu poslovnih pogajanj, konstruktivno
razpravljanje in doseganje kompromisov.
Naloga – elementi uspešnega nastopa
Opazujte sogovornika, govorca ali predavatelja. Kakšen je njegov nastop? Ali pri svojem
nastopu, komuniciranju, upošteva elemente uspešnega poslovnega komuniciranja?
Odgovore utemeljite!

7.3

OBLIKE POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA

7.3.1 Poslovni pogovor
Poslovni pogovor je sporazumevanje s posameznikom. Pošiljatelj in prejemnik si pri tem
izmenjujeta poslovna mnenja in stališča; cilj poslovnega pogovora pa je podrejen ciljem
podjetja ali organizacije.
Uspeh poslovnega pogovora je odvisen od priprave na poslovni pogovor in poslušanja.
Kdor govori, daje informacije o obravnavani zadevi in sebi (neverbalna komunikacija), kdor
posluša, pridobiva informacije tako o zadevi kot sogovorniku. Osredotočenost na poslušanje
je ponavadi le 25 %, 75 % informacij nam uide oz. jih pozabimo, jim spremenimo pomen ali
jih napačno razumemo.
Uspešen poslovni pogovor obsega tri osnovne dele: pripravo oziroma uvod, jedro pogovora in
zaključek.
1. faza

2. faza

priprava in uvod

jedro pogovora

Analiziramo stanja in
možnosti,
postavljamo cilje in
pripravimo potek
pogovora.

Najprej se seznanimo
z obravnavano temo
(dajemo in prejemamo
informacije). Sledi
izmenjevanje stališč,
nato pa
prepričevanje o
pravilnosti in
sprejemljivosti teh
izhodišč.

Sledi začetek
pogovora z
opredelitvijo teme in
vzdušja.

Slika 33: Osnove faze poslovnega pogovora
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3. faza
zaključevanje pogovora
Uskladimo stališča in
sprejmemo dogovor.
Pogovoru sledijo
dogovorjene
aktivnosti
udeležencev.
Včasih na določeno
temo opravimo več
poslovnih pogovorov.
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Uspešen je tisti poslovni pogovor, ki privede do zastavljenih ciljev; ki se zaključi s sklepi in
dogovori, sprejemljivimi za obe (nasprotujoči si) strani. Pot do dogovora vodi prek
dokazovanja in utemeljevanja posameznih stališč, čustvenih poudarkov in umirjanja
udeležencev pogovora.
Poslovni pogovor moramo usmerjati k cilju že od začetka, ne šele v sklepnem delu pogovora.
Prehitri zaključki onemogočajo ustrezno in dokončno oblikovanje kompromisnih stališč in
pogosto povzročijo zamero; prepozni zaključki pa povzročajo sum, da skušamo z
zavlačevanjem doseči lastne interese.
Nasveti za boljše pomnjenje:
• Osredotočimo se na tisto, kar nam sogovornik pripoveduje, četudi nam misli uhajajo
drugam;
• pomembne podatke si na kratko zapisujmo, ob tem pa tudi opažanja o sogovorniku;
• pozornost posvetimo tudi izražanju sogovornika, tonu govora, mimiki, kretnjam;
• preračunljive anekdote, laskanje in prepričevanja naj nas ne zavedejo;
• sogovornika praviloma ne prekinjajmo, saj tako oslabimo pretok informacij,
sogovornika pa lahko tudi zmedemo ali speljemo z osrednje teme.
7.3.2 Poslovni sestanek
Poslovni sestanek je sporazumevanje s skupino.
S skupino se lahko sporazumevamo z neposrednim sporočanjem, s sestankovanjem na
daljavo, z dopisovanjem, telefoniranjem ali s sporočanjem prek elektronske pošte, vendar so
najučinkovitejši neposredni sestanki.

informativni
sestanek

poslovni
sestanek

urejevalni
sestanek

Slika 34: Vrsti poslovnih sestankov
Informativni sestanki so namenjeni predvsem posredovanju informacij udeležencem.
Tavčar (1995) opredeljuje naslednje cilje informativnih sestankov:
 seznanjanje z novimi usmeritvami,
postopki, metodami ali organiziranostjo
podjetja/organizacije;
 predstavljanje izdelkov, projektov,
predlogov, zamisli;
 seznanjanje udeležencev s potekom
projekta, s poročili o delovanju
posameznih skupin/enot podjetja;
 usklajevanju nalog delovnih skupin;
 seznanjanje z novimi in posebnimi znanji
in veščinami (seminarji, posvetovanja).
Slika 35: Poslovni sestanek
Vir: Arhiv RTV SLO, Circom Regional 2008
Urejevalni sestanki so namenjeni iskanju novih rešitev, snovanju idej, urejanju problemov,
iskanju skupnih rešitev. Cilji urejevalnih sestankov so:
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 opredeljevanje in analiziranje zadev (prednosti/slabosti);
 iskanje skupnih usmeritev, konceptov, pravil delovanja, rešitev za urejanje zadev,
delitev dela, iskanje novih možnosti, strategij, usmeritev in pristopov;
 usklajevanje stališč in nasprotij, pogajanja, sprejemanje skupnih odločitev.
Pri organiziranju poslovnega sestanka moramo določiti:
Kje? Kje bo potekal sestanek?
Kdaj? Kdaj bo sestanek? Ob kateri uri in koliko časa bo predvidoma trajal? Termin
uskladimo z udeleženci dovolj zgodaj, da se bodo vabljeni lahko sestanka udeležili.
Kdo? Kdo so udeleženci poslovnega sestanka?
Zakaj? Kaj sta namen in cilj sestanka?
Kaj? Kaj je vsebina sestanka? Opredeliti in zapisati je treba dnevni red vsebin.
Kako? Kako se pripraviti na sestanek? Kaj potrebujemo za podkrepitev in argumentacijo
naših predlogov?
Poslovni sestanek vodimo in usmerjamo v skladu s šestimi osnovni koraki poslovnega
sestanka:
1. OTVORITEV SESTANKA – vodja seznani udeležence sestanka z vsebino in
dnevnim redom sestanka ter opredeli način dela;
2. SPODBUJANJE RAZPRAVE – vodja spodbuja večsmerno sporazumevanje;
3. USMERJANJE RAZPRAVE – vodja vodi in usmerja razpravo v ustrezno in
učinkovito smer;
4. OBVLADOVANJE TEŽAV – težave, motnje, nesporazumi, različnost mnenj, ki se
pojavijo na skoraj vsakem sestanku, mora vodja ustrezno obvladovati;
5. ZAKLJUČEK SESTANKA – sklenitev dogovorov, zapis sklepov.
6. IZVAJANJE SKLEPOV – poslovni sestanki so nesmiselni, če po sestankih ne
izvršujemo dogovorov in sklepov sestanka.
7.3.3 Poslovni nastopi in predstavitev
Z nastopi in predstavitvami posameznik komunicira z množico.
Nastop je javni prikaz mnenj in stališč pred
širšim občinstvom. Nastopi so lahko
družabni,
namenjeni
razvedrilu
ali
slovesnim priložnostim, kot so obletnice,
podelitve priznanj, govori na pogrebu itd. in
ne
spadajo
nujno
med
poslovno
sporazumevanje.
Predstavitev je poslovni nastop, govor v
poslovnem,
tehničnem,
strokovnem,
znanstvenem in izobraževalnem okolju, ki
je namenjen predvsem bolj specializiranemu
občinstvu.

Slika 36: S konferenco nagovarjamo množico
Vir: Arhiv RTV SLO, Circom Regional 2008

Učinkovita predstavitev je ciljna dejavnost. Namen in cilj predstavitve je treba jasno
opredeliti. Z namenom določimo, zakaj imamo predstavitev, s cilji opredelimo, kaj želimo s
predstavitvijo doseči.
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Ko določimo namen predstavitve, določimo tudi osrednjo temo, na osnovi katere pripravimo
vsebinski načrt predstavitve. Ta poleg osrednje teme vsebuje še več delnih tem, ki ji delimo
v posamezne vsebinske sklope (trditve, dokaze, informacije). Vsak poslovni nastop je
nekoliko drugačen, odvisen je od vsebine predstavitve, trajanja in osebnega sloga govorca.
Udeleženci predstavitve dojemajo govorca kot
celoto; dojemajo govorčeve besede in glas,
videz in vedenje. Praviloma na besede odpade
le okrog 7 % sporočila, na glas 38 %, na videz
in vedenje pa kar 55 % govorčevega nastopa.
Če sestavine nastopa med seboj niso
usklajene, sta vtis, ki ga govorec naredi na
občinstvo, in njegov učinek slaba. Uspešen
govorec stoji pred občinstvom pokončno in
zravnano, osredotočen je na predstavitev in
občinstvo.

be se de
glas, način
govora
videz in
ve denje

Slika 37: Razmerje med dojemanjem
besed, govora in videza govorca

Nasvet:
Pred večjimi skupinami naj govorec stoji, pred manjšimi sedi.
Kaj je trema?
Pred poslovnim nastopom ima govorec praviloma tremo. Trema je naraven pojav, ki ga
občutimo takrat, ko smo pod večjim pritiskom. Četudi se nekateri govorci treme težje otresejo
oz. se težje spoprimejo z njo, je trema praviloma dobrodošla, če seveda ne preraste v
neobvladan strah pred nastopom in občinstvom.
Trema je spodbuda za učinkovito nastopanje in omogoča koncentracijo v nastopu.
Nekaj nasvetov za obvladovanje treme
1. Priprava. Govorec se pripravi na predstavitev, pripravil je vsebinski načrt, pozna
mejnike v poteku nastopa, zapisane ima oporne točke predstavitve.
2. Miselni začetek. Pred predstavitvijo si govorec zamisli, kako bo potekal njegov
nastop, kakšno je njegovo občinstvo.
3. Vaja. Pred nastopom naj govorec vadi predstavitev. Vaja naj poteka tako kot
predstavitev: stoje, na glas, s prikazi …
4. Dihanje in sprostitev. Pred nastopom naj govorec nekajkrat globoko vzdihne. To naj
stori čim bolj neopazno za občinstvo. Pri vzdihu si lahko reče »vse je …«, pri izdihu
pa »… v redu.« Slednje ga bo sprostilo, počutil se bo bolje. Lahko si pomaga še s
kakšnimi drugimi vajami za sprostitev.
5. Gibanje. Govorec začetnik se ponavadi postavi za govorniški pult, za katerim se
zaradi treme želi skriti pred občinstvom. To ni najbolje. Bolje je, da se govorec
postavi pred ljudi, tako, da ima dovolj prostora za nekaj korakov v vse smeri. Hoja
namreč sprošča napetost in daje naraven videz, po nekaj poskusih pa postane prijetna
navada.
6. Pogled. Govorec začetnik ponavadi zre mimo občinstva, v neznano, v sebi pa nosi
občutek tesnobe zaradi pogledov udeležencev. Toda, pogled iz oči v oči, pri tem pa še
rahel nasmeh, med govorcem in udeleženci tvori prijetno vez, ki daje govorcu trdnost
in ga obvešča, kako občinstvo sprejema njegov nastop.
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7. Požirek vode. Za pomiritev treme lahko govorec pred nastopom spije nekaj vode.
Požirke lahko naredi tudi med nastopom. Prav tako je bolje nastopati z bolj praznim
kot s polnim želodcem.
_______________________________________________
Povzetek
Poslovni pogovor je sporazumevanje s posameznikom. Pošiljatelj in prejemnik si pri tem
izmenjujeta poslovna mnenja in stališča; cilj poslovnega pogovora pa je podrejen ciljem
podjetja ali organizacije. Uspeh poslovnega pogovora je odvisen od priprave na poslovni
pogovor in poslušanja. Uspešen poslovni pogovor obsega tri osnovne dele: pripravo oz.
uvod, jedro pogovora in zaključek.
Poslovni sestanek je sporazumevanje s skupino. Informativni sestanki so namenjeni predvsem
posredovanju informacij udeležencem, urejevalni pa iskanju novih rešitev, snovanju idej,
urejanju problemov, iskanju skupnih rešitev. Pri organiziranju poslovnega sestanka moramo
določiti: kje bo sestanek potekal?; Ob kateri uri in koliko časa bo predvidoma trajal?; Kdo so
udeleženci poslovnega sestanka?; Kaj sta namen in cilj sestanka?; Kaj je vsebina sestanka?;
Kako se pripraviti na sestanek?
Z nastopi in predstavitvami posameznik komunicira z množico. Nastop je javni prikaz mnenj
in stališč pred širšim občinstvom. Predstavitev je poslovni nastop, govor v poslovnem,
tehničnem, strokovnem, znanstvenem in izobraževalnem okolju, ki je namenjen bolj
specializiranemu občinstvu.
Naloga – veščine za nastopanje in predstavitve (prirejeno po: Tavčar, 1995, 83)
Primerjajte svoje delovanje ob poslovnih pogovorih in predstavitvah s spodnjimi trditvami.
Označite le en odgovor in skušajte biti pri tem čim bolj iskreni!
Odgovorite na: Kako se pripravljam na poslovni nastop?
Trditve

Označite z oceno od 1 (nikdar) do 5 (vselej)

Najprej si zastavim smoter in cilje predstavitve, šele nato se lotim
načrtovanja.
2.
Temeljito analiziram vrednote, potrebe in omejitve udeležecev, ki
jih pričakujem na predstavitvi.
3.
Zapišem si osnovne zamisli za jedro predstavitve: te podpirajo cilj
in smoter predstavitve.
4.
Osnovne zamisli in predloge vključim v svoj uvod in konec
predstavitve.
5.
Zasnujem zanimiv uvod, ki pritegne občinstvo in poda osnovne
informacije.
6.
V sklepnem delu se vrnem k uvodu in povzamem bistvo.
7.
Pripomočki, ki jih uporabljam, so skrbno pripravljeni, preprosti,
čitljivi, pregledni in učinkoviti.
8.
Število prilog in pripomočkov prilagodim času, ki ga imam na
voljo za predstavitev.
9.
Držim se načela, da bo predstavitev prepričljiva le, če jo bom
podprl z logičnimi dokazi.
10. Tesnobo (tremo), ki jo občutim ob predstavitvi, usmerim v zavzeto
in ne dovolim, da bi me ovirala.
1.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poskrbim, da so koristi, ki jih predlagam občinstvu, čim bolj jasne
in prepričljive.
Verjamem v zamisli in predloge, ki jih predstavljam.
Predstavitev vadim temeljito in tolikokrat, da nisem odvisen od
zapiskov.
Zapiske omejim na iztočnice, ključne besede in podatke. Izogibam
se branju iz besedila predstavitve.
Predstavitev vadim v realnih okoliščinah (stojim, uporabljam
pripomočke).
Pripravim si odgovore na vprašanja udeležencev, ki jih
predvidevam.
Pred predstavitvijo poskrbim za primeren razpored udeležencev v
prostoru in preizkusim vso avdio in video opremo.
Ves čas predstavitve spremljam odzive občinstva, z njim sem
nenehno v stiku.
Govor podpiram s kretnjami, tesnobe se otresem na začetku.
Govorim dovolj glasno, jasno in dovolj počasi. Pazim na poudarke,
glasnost in premore v govoru, ne govorim monotono.

Skupaj:
80 – 100 točk: ste dober govorec, pazite, da boste imeli dovolj vaje, ki je pogoj za
ohranjenje bistvenih veščin.
60 – 79 točk: niste slabi. Imate vse možnosti, da postanete uspešen govorec. Vadite.
40 – 59 točk: izpopolniti se boste morali v veščinah javnega nastopanja.
30 – 39 točk: vadite, vadite in še enkrat vadite! Predstavitve analizirajte in skrbno načrtujte.
Postali boste boljši!
Do 30 točk: joj! Kaj ste počeli do zdaj? Vendar, nikdar ni prepozno. Pošteno se lotite dela!
Dobri govorci se izučijo, ne rodijo!

7.4

PISNO POSLOVNO SPORAZUMEVANJE

Pri pisnem sporočanju je nosilec sporočila pisava, ki je grafični zapis govorjenega. Pisna
sporočila so v primerjavi z govorjenimi trajna, pošiljatelj in prejemnik jih lahko prebirata
večkrat. Pisna sporočila lahko posredujemo:
 neposredno (pisno);
 posredno (telefaks, elektronska sporočila …).
Tabela 9: Primerjava med uporabo govornega in pisnega sporazumevanja
Govorno sporazumevanje
Pisno sporazumevanje
Želimo takojšen odziv prejemnika.
Ne potrebujemo takojšnjega odziva
sogovornika.
Ni treba shraniti sporočila.
Sporočilo je treba hraniti.
(govorno sporočilo je minljivo)
Sogovorniki imajo možnost sestati se.
Udeleženci bi se težko sestali.
Sporočilo je preprosto in razumljivo.
Poročilo je težje razumljivo in podrobno.
Sporočilo vsebuje manj podatkov.
Poročilo vsebuje veliko podatkov.
Vir: Prirejeno po: Mihajlčič, 2007, 69-68

91

Organizacija in vodenje medijske produkcije

Pisna poslovna sporočila delimo na krajša sporočila (pisma, obvestila, zahtevki, prošnje,
dopisi, vabila, reklamacije…) in daljša sporočila (poročila, pravilniki, poslovniki, statuti…).
Ne glede na dolžino sporočila, v njem zapišemo namen (zakaj pišemo sporočilo, kaj želimo s
sporočilom sporočiti), kaj je tema sporočila, kdo so prejemniki sporočila in kakšna je oblika
sporočila.
Tabela 10: Načrtovanje pisnih sporočil
NAMEN SPOROČILA
OSNOVNA TEMA SPOROČILA
• Kaj je namen sporočila (informirati,
sodelovati, prepričevati…)?
• Kakšen naj bo odziv prejemnikov
sporočila?
• Ali je namen/cilj sporočila dosegljiv?
PREJEMNIKI – BRALCI SPOROČILA
• Kdo so bralci sporočila?
• Kako se bodo odzvali na sporočilo?
• Kakšen je vaš odnos do prejemnikov
sporočila?

• Temo
sporočila
podprite
z
ustvarjalnostjo!
• Sporočilo oblikujte tako, da bo
vzbudilo zanimanje bralcev in
predviden odziv.
• Ali je osnovna tema v skladu z
obsegom pisnega sporočila?
OBLIKA SPOROČILA
• Ali pisna oblika sporočila zares
ustreza namenu sporočila?
• Izberite takšno obliko pisnega
sporočila, ki bo v skladu z vašim
odnosom do bralcev – prejemnikov
sporočila.

Pisno sporočilo bo doseglo svoj namen le, če ga bo prejemnik ustrezno razumel. Sporočilo
oblikujte v skladu z naslednjimi nasveti:
 Sporočilo naj bo primerno kratko. Poslovni partnerji namreč nimajo časa za
prebiranje dolgih besedil.
 Uporabljajte krajše stavke. Lahko razumljiva in razumljiva besedila vsebujejo v
stavku v povprečju do 25 besed, od tega je polovica glagolov in samostalnikov.
 Uporabljajte znane izraze. Večji učinek praviloma dosežemo, če uporabljamo
preproste, a slovnično pravilne besede. Z uporabo tujk in neznanih besed ne boste
naredili boljšega vtisa.
 Ozirajte se na bralca/prejemnika sporočila. Pri oblikovanju sporočila je treba misliti
tudi na njegovega prejemnika, kakšna je njegova izobrazba, razgledanost, kakšne so
njegove izkušnje, razumevanje besedila.
 Previdno pri uporabi številk. Številke v besedilu praviloma pritegnejo pri bralcu
večjo pozornost kot besede, so vizualno močnejše, zato z uporabo številk v pisnem
sporočilu ne smemo pretiravati. Navedene številke morajo biti preverjene in natančne,
podatke s številkami pa naj pojasnjuje ustrezna besedna razlaga.
_______________________________________________
Povzetek
Pri pisnem sporočanju je nosilec sporočila pisava, ki je grafični zapis govorjenega. Pisna
sporočila so v primerjavi z govorjenimi trajna, pošiljatelj in prejemnik jih lahko prebirata
večkrat. Pisna sporočila lahko posredujemo neposredno (pisno) ali posredno (telefaks,
elektronska sporočila …). Pisna sporočila so lahko daljša ali krajša, pisnega
sporazumevanja pa se poslužujemo predvsem takrat, ko bi se udeleženci težko sestali, ko je
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treba sporočilo hraniti, ko je sporočilo težje razumljivo in vsebuje večjo količino podatkov.
Pri oblikovanju pisnih sporočil je treba opredeliti, kaj je namen sporočila, kaj je vsebina
sporočila, kdo naj sporočilo prejme in kakšna naj bo njegova oblika.
Naloga – oblikovanje pisnega sporočila
Ste vodja projekta za izdelavo videospota. Pripravite pisno sporočilo naročniku videospota,
v katerem ga seznanjate s predlogom oz. idejo o videospotu. Sporočilo oblikujte s pomočjo
napotkov. Pri tem ne pozabite dodati podatkov o pošiljatelju sporočila, logotip podjetja,
naslov in kontaktno številko.

7.5

MOTNJE IN OVIRE V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU

Pri komuniciranju se pogosto zgodi, da pride do motenj in ovir. Te so vzrok, da sporočilo ne
pride do naslovnika, da se udeleženca napačno ali slabo razumeta. Motnje in ovire so
različne:
tehnično /
logistične motnje

pošiljatelj

odnos do
sporočila

prejemnik

jezikovne ovire

Slika 38: Sporočilo potuje skozi motnje in ovire
Tehnično logistične motnje
Sporočila potujejo po komunikacijskih kanalih, ki pa so vse bolj odvisni od tehnologije
sredstev za prenos sporočil. Sredstva, s pomočjo katerih posredujemo sporočilo, vplivajo na
kakovost našega sporočila. Pri tem se lahko zgodi, da npr. elektronsko sporočilo ne prispe do
naslovnikovega elektronskega naslova oziroma je posredovano v obliki, ki ga računalnik ne
prepozna. Lahko se zgodi, da se npr. program Power Point, s katerim želite popestriti
predavanje in ga strukturirati, ne ujema z računalnikom oz. projektorjem v predavalnici.
Zgodi se lahko, da motnje pri telefonskem pogovoru ne omogočajo slišnosti in razumevanja
posredovanih informacij. Motnje pri sporazumevanju lahko povzroča tudi preglasno okolje,
hrupno dogajanje v sosednji pisarni, predavalnici, glasno govorjenje drugih govorcev v istem
prostoru.
Odnos do sporočila
Motnje iz odnosa do sporočila izvirajo iz vnaprej ustvarjenih stališč, predsodkov in
pričakovanj. Vsak od nas se v komunikacijsko situacijo poda namreč z vnaprej oblikovanimi
mnenji in prepričanji, ki so posledica pridobljenega znanja, lastnih vrednot in norm
družbenega okolja.
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Vsakemu sporočilu je treba dati priložnost, kar pomeni, da je treba sporočilo sprejeti odprto
in z zanimanjem. Z zavedanjem, da so naše misli polne najrazličnejših vrednostnih sodb in
predsodkov, lahko ustvarimo ustrezne razmere, v katerih sporočilo čim bolj neovirano najde
pot do prejemnika/občinstva.
Jezikovne ovire - strokovna terminologija in tuji jeziki
Pomembno je, da strokovnjaki v poslovnem
pogovoru
ali
predstavitvi
uporabljajo
terminologijo, ki jo razumejo tudi sogovorniki oz.
občinstvo. Neusklajeni strokovni izrazi lahko
privedejo do napačnega razumevanja med
udeleženci komunikacijske situacije.
Nesporazumi
v
sporazumevanju
pogosto
nastanejo tudi zaradi nerazumevanja oz.
napačnega razumevanja sporočil v tujem jeziku
ali nebesednih sporočil med udeleženci iz
različnih družbenih okolij.
Slika 39: Na mednarodnih srečanjih
poskrbimo za razumevanje med udeleženci
Vir: Arhiv RTV SLO, Circom Regional
Knjižni jezik je najvišja socialna zvrst jezika z natančno določenimi pravili, napisanimi v
slovnicah, slovarjih in jezikovnih priročnikih. Pri poslovnem sporazumevanju pa
uporabljamo podzvrsti knjižnega jezika, kot sta zborni jezik in knjižni pogovorni jezik.
Zbornega jezika se učimo v šolah in je enak po celotnem slovenskem govornem in
kulturnem območju. Večinoma ga pišemo in beremo, v govoru pa ga uporabljamo pri
javnih in uradnih nastopih.
Knjižni pogovorni jezik je manj stroga oblika knjižnega jezika, ki se ga uporablja
predvsem v govoru in pri poslovnem sporazumevanju. Je podoben zbornemu jeziku, a ni
enoten po celotnem govornem območju, saj ne sledi strogo naglasnim pravilom in stavčni
fonetiki.
Sleng je govorica skupine ljudi, npr. mladih, ki pri govorjenju radi uporabljajo nove
besede.
Žargon je govorica skupin posameznih poklicev.
_______________________________________________
Povzetek
Komunikacija med pošiljateljem in prejemnikom je uspešna, če v procesu komuiniciranja ne
pride do motenj in ovir. Slednje lahko nastanejo kot posledica tehničnih motenj (sporočila
potujejo po komunikacijskih kanalih, ki so odvisni od tehnologije sredstev za prenos
sporočil), iz vnaprej oblikovanih stališč, predsodkov in pričakovanj udeležencev v
komunikacijski situaciji in zaradi nerazumevanja terminologije oz. jezika katerega od
udeležencev komunikacije.
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Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Poslovna komunikacija
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj sta namen in cilj poslovnega sporazumevanja?
Kaj je poslovni pogovor, sestanek in predstavitev?
Kateri so elementi uspešnega poslovnega komuniciranja? Kako jih upoštevati?
Kaj moramo navesti in določiti s pisnim poslovnim sporočilom?
Kaj lahko prepreči uspešno komunikacijo? Katere motnje in ovire poznamo pri
komuniciranju?

Naloga – priprava na poslovni sestanek, pogovor, predstavitev
Pripravite načrt za poslovni sestanek, pogovor ali predstavitev! S poslovnim nastopom
predstavljate nov medijski projekt. Razvedrilno oddajo. Načrt pripravite z napotki v
naslednji razpredelnici (prirejeno po: Easler in Easler, 2006, 22):
Priprava na poslovni pogovor
Komunikacijska situacija
Datum
1. Kdo so udeleženci
2. Ne pozabi
3. Občuti
4. Opravi

1. Komu naj se zahvalim
2. Ovire
3. Vrednost
4. Vi – kaj so naloge drugih

Priloga 2: Vabilo na poslovni sestanek
VABILO NA INFORMATIVNI SESTANEK
Logotip podjetja,
organizacije,
društva…
Kraj in datum vabila
Zadeva: Vabilo na sestanek članov skupine za pripravo e-gradiv
Vabim vas na sestanek članov delovne skupine za pripravo e-gradiv, ki bo _____________
(datum srečanja), ob_________________ (ura srečanja), v prostorih __________________
(kraj srečanja).
Osrednja tema srečanja je seznanjanje z navodili za pripravo e-gradiv.
Sestanek bo trajal predvidoma do __________________.
Prosim, da potrdite vašo udeležbo na telefonsko številko _____________________ ali nas
obvestite po elektronski pošti __________________________.
Vabljeni!
Ime in priimek pošiljatelja
Priloga:
- navodila za pripravo e-gradiv

Če obsega sestanek več tem,
vabilu dodajte dnevni red srečanja!
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8

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
»Tudi tisti, ki ima največ časa,
ga nima za igubljanje.«
angleški pregovor

Pot v Makedonijo se je začela že dva meseca pred dejanskim potovanjem. Z načrtovanjem.
Najprej sem pripravila dispozicijo. V njej sva s Trajčetom - strokovnim sodelavcem oddaje –
določila čas odhoda in vrnitev. Izbrala sva vsebino snemanj, jih razporedila po krajih in
dnevih ter glede na oddaljenost lokacij in zahtevnost opravil določila postanke oz. nočitve
snemalne ekipe. Treba je bilo še opredeliti opremo, ki jo potrebujemo za uspešno izvedbo
projekta, z uredniki drugih oddaj pa sem se dogovorila za datume objave posameznih
prispevkov. S producentom oddaje sva nato določila še stroške potovanja. Fiksnih (plača
zaposlenih) nisva posebej opredeljevala, izračunati sva morala stroške za bivanje in
nadomestila za prehrano pri večurnem delu izven delovnega okolja (dnevnice). Pa stroške za
plačilo cestnin in goriva.
V osmem poglavju spoznavamo, kako pripraviti projektno dokumentacijo natančneje, kako
izdelati terminski načrt projekta in predvideti stroške.
_______________________________________________

Preden se lotimo produkcije posameznega medijskega projekta, moramo s projektno
dokumentacijo opredeliti vire in pogoje za njegovo izvedbo. Pogoji za izvedbo projekta so:

 čas (čas, v katerem izdelek nastaja);
 prostor (in lokacije, kjer opravljamo svoje delo);
 kadri (sodelavci in strokovnjaki, ki jih potrebujemo za uspešno izvedbo
izdelka/storitve);
 oprema (orodja, ki jih potrebujemo v proizvodnem procesu);
 denar (denar za začetek projekta, nabavo opreme, najem lokacije ali prostora …).

čas

kadri

denar

prostor

oprema

Slika 40: Pogoji za izvedbo projekta
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Vodja projekta (lahko je to producent) je tisti, ki mora ugotoviti potrebe po opremi za
produkcijo in potrebe po prostorih/lokacijah; ugotoviti mora možnosti za zagotovitev
tehnične opreme in prostorov; stroške za uporabo opreme in uporabo prostorov; če je treba, se
mora dogovoriti za najem opreme oz. za najem prostora; pri zagotavljanju pogojev pa mora
upoštevati načelo ekonomičnosti glede potreb, možnosti in finančnih načrtov.
Pri odločanju o izvedbi posameznega projekta moramo vedeti, da je (multi)medijski izdelek
predmet produkcijskega projekta. Izdelek je naš končni cilj. V primeru, ko smo za izvedbo
multimedijskega izdelka pridobili investitorja (ali pa je ta podal ponudbo), moramo
investitorjeve cilje povezati s produkcijskim projektom. Razumeti moramo opredeljeno
tehnologijo in uporabljeno terminologijo (slednja lahko vpliva na nerazumevanje oz. na
napačno razumevanje med partnerji, sodelavci in izvajalci projekta), vedeti moramo tudi,
kakšen je načrtovani proces razvoja izdelka in kaj načrtujemo za njegovo implementacijo.
Dobro je vedeti tudi, kakšen pristop smo izbrali za vodenje projekta.

Kaj naj vsebuje projektna dokumentacija za (multi)medijski izdelek?








kratko predstavitev projekta (opis mm aplikacije);
opredelitev ciljev in ciljnih skupin;
opredelitev potencialnih področij predvajanja (uporabe aplikacije);
predviden terminski načrt projekta (terminski plan aplikacije);
opredelitev vlog projektne skupine in odgovornosti članov skupine;
definicijo virov projekta;
določitev načina vrednotenja projekta (analize, testiranja oz. vrednotenja
multimedijske aplikacije);
 predvidene stroške projekta.
Cilji in ciljne skupine
(področja uporabe)

Določitev izvajalcev
(notranji, zunanji sodelavci, podjetja za izvedbo posameznih delov projekta)

Določitev resursov

Terminski plan izvedbe
(seznam aktivnosti, začetek/konec izvedbe, gantogram)

Določitev stroškov projekta
(stroški razvoja, implementacijski stroški)
Slika 41: Vsebina projektne dokumentacije
Vir: Lasten
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Značilne ciljne skupine
Medijski projekti imajo svoj cilj in ciljno občinstvo, nekomu so namenjeni. Informacije
prenašamo različnim javnostim, širšim ali ožjim ciljnim skupinam. Medijski izdelek je lahko
tudi zgolj promocijske narave in namenjen predvajanju ožjemu krogu občinstva. Pred
realizacijo projekta je torej dobro, da vemo, komu je izdelek namenjen. Značilne ciljne
skupine so:





investitor projekta (naročnik);
uporabniki izdelka (gledalci, poslušalci, bralci, kupci medijskega izdelka, naročniki);
izvajalci projekta (če je medijski izdelek sestavni del drugega projekta);
zainteresirana strokovna javnost (specializirani medijski izdelki).
_______________________________________________

Povzetek
V projektni dokumentaciji opredelimo izhodišča, cilje in vsebino projekta, sodelujoče
(notranje sodelavce, zunanje strokovnjake ali izvajalce), čas, predviden za izvedbo ter
trajanje projekta, lokacije izvedbe projekta in stroške projekta (predvidimo tudi finančne
vire). Medijski izdelki in projekti imajo svojo ciljno publiko. Ciljne skupine so lahko širše,
npr. uporabniki, med katere uvrščamo tudi širšo javnost, ali ožje (zainteresirana strokovna
javnost, izvajalci).

8.1

TERMINSKI NAČRT

Ko v fazi priprave koncepta (osnutka ali dispozicije) projekta opredelimo obseg dela, čas
poteka, končni rok izdelave projekta in zahtevane zmogljivosti (vire, sredstva), se lotimo
priprave terminskega načrta. Za vsak projekt je značilno, da je sestavljen iz vrste nalog, ki so
med seboj povezane oz. potekajo v soodvisnosti, zato si naloge sledijo v določenem
zaporedju (nekatere naloge je mogoče opravljati hkrati, če elementi končnega izdelka niso
odvisni drug od drugega). S terminskim načrtom določimo pričetek in konec posamezne
naloge, naloge, ki se izvajajo vzporedno, in časovni obseg celotnega projekta.
Terminsko načrtovanje projekta se najlažje izvede z metodo mrežnega planiranja, ki temelji
na celovitem prikazu dejavnosti s pomočjo mrežnega načrta. Z mrežnim načrtom se v obliki
mreže predstavi in opredeli zaporedje in medsebojno odvisnost posameznih dejavnsoti, ki
potekajo med posameznimi dogodki. V praksi se pri snovanju terminskega načrta projekta
uporablja gantogram ali gantova tabela, ki je grafični prikaz terminskega načrta za izvedbo
projekta. Z njim poenostavimo pregled nad izvajanji del, posamezne delovne faze pa
umeščamo v časovno logično zaporedje. V gantogramu je razvidno tudi, koliko časa traja
posamezna faza, predvidimo lahko, katera delovna sredstva potrebujemo in v kateri fazi
projekta.
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Henry Laurence Gantt (1861-1919), ameriški inženir
in svetovalec je poseben grafični način spremljanja
dnevnih učinkov – gantogram – razvil na začetku 20.
stoletja. Ta je omogočal učinkovit in preprost nadzor
nad proizvodnjo. Gantt je za razliko od drugih
takratnih raziskovalcev delovnih procesov pokazal več
občutka in zanimanja za delavce. Razvil je tudi
poseben način nagrajevanja, pri katerem je delavec
dobil poseben bonus, če je dosegel predvideni dnevni
učinek; če pa tega ni zmogel storiti, ni bil kaznovan,
temveč je dobil zagotovljeno plačilo. Z uvedbo tega
sistema je storilnost porasla, zato je bil Gantt prepričan
o vrednosti svojih moralnih načel.
Slika 42: Henry Laurence Gantt
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt (18. 4. 2009)
V gantogramu vodoravno zapišemo enakomerna časovna obdobja (ure, dneve, tedne,
mesece), predvidena za izvedbo projekta, v navpičen stolpec pa delovne naloge oz.
posamezne faze projekta od priprave do končnega izdelka (lahko pa zajamemo tudi faze po
opravljenem projektu kot so shranjevanje, vzdrževanje, ažuriranje …).
Opravilo/dan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analiza in načrtovanje
Grafična zasnova
Zbiranje, urejanje vsebin
Izdelava spletne strani
Registracija domene, objava na
strežniku
Testiranje in optimizacija spletne
strani
Objava spletne strani, vpis v
imenike
Slika 43: Primer gantograma za izdelavo spletne strani
Časovna razporeditev aktivnosti in čas trajanja sta za pripravo podobnega izdelka lahko zelo
različna in odvisna od zahtev naročnika (njegovih zahtev o roku izdelave in predaje izdelka)
ter sposobnosti oz. organizacije projekta. Za vsak projekt je treba pripraviti poseben časovni
okvir, ki je razdeljen na časovne dele, v katerih moramo opraviti določene aktivnosti. Na
osnovi razpoložljivega časa se določi vrstni red aktivnosti.
V praksi imamo več značilnih dogodkov, ki jih mora opredeliti strokovnjak za določeno
področje.
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Slika 44: Vrstni red aktivnosti pri projektnem delu
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Pri izvedbi aktivnosti lahko določimo različne dogodke/aktivnosti. Primeri različnega
razvrščanja dejavnosti:
1. začetek – konec: dogodek B se prične izvajati, ko so zaključene predhodne aktivnosti
(najprej je treba posneti material A, nato se prične montaža B);
2. konec – konec: aktivnosti se končajo, ko se končajo predhodne aktivnosti (končna
izdelava CD B ni možna, dokler ni pripravljeno vso gradivo A);
3. začetek – začetek: aktivnost se začne izvajati, ko se začno izvajati predhodne
aktivnosti (ne moremo pričeti snemati na terenu B, preden ni znan plan celotnega
snemanja A);
4. začetek – konec: aktivnost se konča, ko se začnejo izvajati naslednje aktivnosti
(priprave na snemanje B se zaključijo šele, ko snemanje steče).
V fazi realizacije projekta lahko pride tudi do nenačrtovanih problemov in ovir, ki ji ni bilo
mogoče določiti vnaprej. Kljub temu je dobro, da nekatere probleme predvidimo in
pripravimo rezervne možnosti. Na časovni potek izvedbe medijskega projekta lahko vplivajo
npr.:







zadržanost ali bolezen sodelavcev ali nastopajočih;
nekateri sodelavci dobijo bolj pomembne naloge;
problemi z vremenom pri snemanju;
zakasnitve pri izdelavi posameznih modulov;
problemi pri potrjevanju gradiv s strani naročnikov, avtorjev, intervjujancev;
finančni problemi z izplačili.

Kritična aktivnost v projektu je tista, ki v primeru, da ni pravočasno zaključena, povzroči
zakasnitev celotnega projekta (npr.: del filma še ni posnet, zato ne moremo končati z montažo
izdelka; v članku manjka fotografija, zato ga ne moremo objaviti; prireditev je organizirana,
pevca ob začetku še ni …). Kritične aktivnosti projekta skupaj sestavljajo kritične poti
projekta, ki jih lahko prikažemo s shemo oz. spremljamo s pomočjo računalniškega
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programa. Najbolj kritične so najdaljše poti, ker v primeru zamude težko nadomestimo
izgubljeni čas.

Slika 45: Kritične poti projekta
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Dobro je, da kritične poti projekta predvidimo že v fazi načrtovanja. V kolikor se zgodi, da
aktivnosti ne potekajo po terminskem načrtu zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov,
moramo terminski načrt spremeniti, ga prilagoditi nastali situaciji, če je možno, podaljšati rok
za zaključek projekta in realizacijo aktivnosti prestaviti; v kolikor to ni mogoče, je treba
določene aktivnosti pospešiti ali jih opraviti vzporedno. Vsaka sprememba načrta vodi do
ponovne obremenitve ljudi in stroškov.
_______________________________________________
Povzetek
Za vsak projekt je značilno, da je sestavljen iz vrste nalog, ki so medseboj povezane oz.
potekajo v soodvisnosti, zato si naloge praviloma sledijo v določenem zaporedju. S
terminskim načrtom določimo pričetek in konec posamezne naloge, naloge, ki se izvajajo
vzporedno, in časovni obseg celotnega projekta.
V praksi se pri snovanju terminskega načrta projekta uporablja gantogram ali gantova
tabela, ki je grafični prikaz terminskega načrta za izvedbo projekta. V gantogramu vodoravno
zapišemo enakomerna časovna obdobja (ure, dneve, tedne, mesece), predvidena za izvedbo
projekta, v navpičen stolpec pa delovne naloge oz. posamezne faze projekta od priprave do
končnega izdelka (lahko zajamemo tudi faze po opravljenem projektu, kot so shranjevanje,
vzdrževanje, ažuriranje …).
Časovna razporeditev aktivnosti in čas trajanja sta za pripravo podobnega izdelka lahko zelo
različna in odvisna od zahtev naročnika, zato je treba za vsak projekt pripraviti poseben
časovni okvir, ki je razdeljen na časovne dele, v katerih moramo opraviti določene aktivnosti.
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V fazi realizacije projekta lahko pride tudi do nenačrtovanih problemov in ovir, ki ji ni bilo
mogoče določiti vnaprej, zato je dobro že v fazi načrtovanja predvideti rezervne možnosti.
Kritična aktivnost v projektu je tista, ki v primeru, da ni pravočasno zaključena, povzroči
zakasnitev celotnega projekta. Kritične aktivnosti projekta skupaj sestavljajo kritične poti
projekta, najbolj kritične so najdaljše poti, ker je v primeru zamude težko nadomestiti
izgubljeni čas.

8.2

STROŠKI PROJEKTA

8.2.1 Razdelitev osnovnih stroškov projekta
Iz določitev posameznih aktivnosti v terminskem planu izhajajo stroški projekta. Cilj
medijske produkcije je izdelek ali storitev, ki mora biti izdelan s čim nižjimi stroški. Nižji
stroški prinašajo ob enaki prodajni ceni višjo dodano vrednost in lastnikom višji dobiček.
Z doseženo prodajno ceno je treba pokriti vse stroške materiala in energije, nabavno vrednost
prodanega blaga in storitev, tuje storitve in druge nematerialne stroške. Iz dodane vrednosti
pa se pokrivajo plače zaposelnih, davki in amortizacija. Pri tem naj bi bil dobiček vsaj
tolikšen, kot bi dobili, če bi denar hranili v banki, torej 3 %.

dobiček
amortizacija
davki
plače zaposlenih

DODANA
VREDNOST

ZUNANJI
STROŠKI

material
energija
tuje stroritve rezervacije
nematerialni stroški
nabavna vrednost prodanega
blaga in storitev

Slika 46: Dodana vrednost in zunanji stroški projekta
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Odločitev o izvedbi medijskega projekta je odvisna praviloma od finančne kalkulacije
(predračuna) celotnega projekta, ki jo pripravi producent s svojimi sodelavci. Finančna
kalkulacija je izredno zahtevna naloga, saj mora upoštevati vse finančne tokove projekta, pri
čemer je največji problem ustrezno načrtovanje prihodkov. Prodaja večine medijskih
produktov je namreč odvisna od razmer na trgu in vlaganj sredstev v promocijo. Ustezno
predvidevanje stroškov spada v know-how znanje, ki pa si ga je mogoče pridobiti le z
večletnim delom in izkušnjami na področju medijske produkcije.
Stroški po izvirnih vrstah (stroški materiala, storitev, amortizacije, plač) se razporejajo po
stroškovnih mestih – tj. mestih nastanka stroškov in omogočajo ločeno spremljanje stroškov
proizvajanja od stroškov nakupovanja, prodajanja in stroškov skupnih služb. Stroškovno
mesto je lahko funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota, na katerih ali v zvezi s
katero se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na posamezne
102

Organizacija in vodenje medijske produkcije

poslovne učinke (proizvode in storitve) in je zanje nekdo odgovoren. Pri vzpostavljanju
stroškovnih mest je potrebno zasledovati dvoje:
1. omogočiti popolnejši obračun stroškov, ki odpadejo na posamezne poslovne učinke
(proizvode in storitve);
2. omogočiti pregled gibanja stroškov na tistih področjih, za katera je nekdo odgovoren.
Število stroškovnih mest je v podjetju potrebno prilagoditi njegovi velikosti,
organiziranosti, posebnosti opravljanja poslovanja, uporabljeni metodi razporejanja
stroškov po poslovnih učinkih (proizvodih in storitvah) in oblikam kontrole.
Število stroškovnih mest je v podjetju treba prilagoditi njegovi velikosti, organiziranosti,
posebnosti opravljanja poslovanja, uporabljeni metodi razporejanja stroškov po poslovnih
učinkih (proizvodih in storitvah) in oblikam kontrole poslovanja. Stroškovna mesta delimo
na:
1. temeljna stroškovna mesta (to je proizvajalno mesto, na katerem zbiramo stroške
neposredno – npr. stroškovno mesto posamezne oddaje);
2. splošna stroškovna mesta (kjer zbiramo stroške, ki se jih ne da neposredno zbrati na
posameznem stroškovnem mestu, temveč jih na temeljna stroškovna mesta razdelimo
s pomočjo metode delitve po ključu oz. koeficintu dodatka splošnih stroškov).
Za izvedbo medijskega projekta so potrebni viri, ki jih ponavadi delimo v štiri skupine:





živo delo (lastni izvajalci) in delo strojev (delovna sredstva);
material (to so predmeti dela, oprema, prostori in energija);
tuje storitve in
stroški režije.

Živo delo in delo strojev, naprav in opreme
spadajo med obnovljive vire, vsak delovni dan
lahko izvajalci in stroji opravijo določeno število
delovnih ur. Za stroje oz. opremo velja, da imajo
deločeno
kapaciteto
(število
ur
na
dan/teden/mesec; na posamezni napravi je
mogoče v določenem času opraviti določene
operacije). Najznačilnejše naprave in oprema v
medijski produkciji so: prevozna sredstva, studiji
z opremo, računalniki s programsko opremo,
kamere, fotoaparati, oprema za osvetljevanje in
zvok …

Slika 47: Oprema TV studija

Za zaposlene velja, da imajo nekatere omejitve, npr.: 8 delovnih ur/dan, 40 ur/teden, določeno
število dni dopusta, odmor med delovnimi urami in podobno. Delavce in opremo je mogoče
obremenjevati do njihovih nazivnih kapacitet, ob uvedbi posebnih ukrepov izjemoma tudi
drugače, npr.: delo izven delovnega časa, nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
večino delavcev v medijskih produkciji velja razmeroma razgiban delovni čas, ki mora biti
prilagojen zahtevam in pogojem dela na različnih projektih in v različnih razmerah.
Material se pri izvajanju dejavnosti porablja oz. vgrajuje v izdelek/objekt projekta. V
medijski produkciji je največ porabljenega materiala v obliki nosilcev slike in zvoka, kot so:
trakovi, diski, kasete, CD ali DVD.
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Tuje storitve obravnavamo podobno kot material. V medijski produkciji prištevamo med tuje
storitve predvsem intelektualne storitve, opravljena dela, servise, najeme studijev, opreme,
naprav …
Stroški režije obremenjujejo celotno poslovanje podjetja in se morajo ustrezno razporediti na
izdelke, storitve in projekte. Med stroške režije v medijski produkciji spadajo vse službe in
dela, s katerimi ne moremo neposredno obremeniti projekta, npr. vodstvo podjetja, tajništvo,
varovanje, pravno kadrovske službe, najemnine skupnih delovnih prostorov, stroški
vzdrževanja prostorov in opreme, naročnine za publikacije … Stroške režije ponavadi
ocenimo v višini nekega deleža drugih stroškov dejavnosti. Ta delež najpogosteje niha med
5 % in 10 % vsote stroškov dela in materiala.
Stroške dejavnosti projekta lahko razporejamo po stroškovnih mestih ali času trajanja
dejavnosti. V primerih, ko podjetje izvaja redno proizvodnjo in večino dela opravi z
zaposlenimi (večje založbe, TV in radijske ter časopisne hiše) so ti stroški razporejeni
enakomerno po celotnem trajanju dejavnosti. Tako se stroški živega dela oz. plače izvajalcev
izplačujejo mesečno ves čas trajanja dejavnosti. Nekateri stroški se pojavijo na začetku
produkcije (npr. nabava materiala), drugi pa ob zaključku projekta (npr. plačila opravljenih
zunanjih storitev). Za medijsko produkcijo je bolj značilno projektno delo, pri čemer je
najustrezneje razporediti stroške po nosilcih stroškov (kontih, glej Sliko 48). Strošek projekta
je vsota stroškov vseh dejavnosti projekta.
STROŠKI

MONTAŽA

SNEMANJE

PRIPRAVA
ANALIZA

SCENARIJ

STROŠKOVNA MESTA
Slika 48: Graf stroškov in stroškovnih mest
Vir: Zakrajšek et al., 2008
Za lažje razumevanje in obračunavanje lahko stroške ločimo tudi na naslednji skupini:
1. stroške produkcije projekta in
2. implementacijske stroške.
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Med stroške produkcije projekta spadajo:







stroški dela (interni);
stroški dela (eksterni);
materialni stroški (material, potni stroški …);
stroški za opremo (nakup);
stroški za najem (oprema, studiji, prostori …);
pogodbeni stroški (podizvajalci).

Stroške za izvedbo projekta vrednotimo glede na posamezni projekt!
Implementacijski stroški so stroški po zaključku projekta in zajemajo predvsem:





stroške promocije izdelka/projekta;
stroške lansiranja projekta;
stroške za izobraževanje in pomoč uporabnikom (pri multimedijskih aplikacijah);
stroške vzdrževanja …

Implementacijske stroške vrednotimo glede na letni proračun!
8.2.2 Primeri obračunavanja stroškov
Ovrednotenje stroškov medijskega projekta opravimo s predkalkulacijo stroškov oz.
predračunom izvajanja dejavnosti in projekta. Če je predvidena prodajna cena izdelka/storitve
previsoka, naročnik in izvajalec na podlagi predračuna začneta s pogovori in pogajanji.
Primer 1 in 2 – cena izdelave DVD v količini 120 in 20 kosov
Naročnika zanima, koliko bi stala izdelava 120 kosov nekega medijskega izdelka, oz. koliko bi
stalo, če bi naročil le 20 kosov. Ponudnik pripravi predračun na osnovi poznavanja
proizvodnje in ocenjenih parametrov (število ur potrebnega dela, porabljenega materiala,
stroškov strojev in opreme ter ocena stroškov tujih storitev). Predvideni stroški naj bodo v
okviru realne tržne cene, če bodo previsoki, se naročnik za ponudbo ne bo odločil.
vrsta stroškov

obseg

cena na enoto

Stroški delavcev (priprava na
proizvodnjo)
Stroški delavcev
(proizvodnja)
Stroški opreme in naprav
Stroški materiala 1
Stroški materiala 2
Stroški tujih storitev

130 ur

20 €/uro

skupna višina
stroškov
2600 €

20 ur

20 €/uro

400 €

3 dni
120 kosov
10 kg
/

200 €/dan
4 €/kos
34 €/kg
/

600 €
480 €
340 €
1700 €
6120 €

skupaj
Vsota vseh stroškov je 6120 €.
Režija podjetja znaša 15 % od 6120 €, kar je 918 €.
Lastna cena: stroški + režija = 7038 €.

Več primerov obračunavanja stroškov najdete v e-gradivu Organizacijska dela v
multimedijski produkciji, dostopno na: http://www.iam.si/PED/egradiva/index.php (citirano
30. 9. 2008)
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K temu je treba prišteti še dobiček, ki naj znaša vsaj 8 %, odvisno od razmer na trgu. V
primeru, da v ceno dodamo še 8 % dobiček (8 % od 7038 € = 563 €) je naša prodajna cena
7601,00 €.
Cena na izdelek je torej 63,34 €.
V skladu z našo zakonodajo je pri tem treba zaračunati še DDV tako, da bo cena izdelka z
DDV znašala 76,00 €.
Pod lastno ceno 7038,00 € 120 izdelkov ne smemo prodati, ker bi podjetju tako ustvarili
izgubo!
Če se kupec raje odloči zgolj za 20 kosov izdelka, ne pomeni, da bo cena na izdelek enaka, tj.
20 kosov x 76,00 € = 1520,00 €. Za vsako količino izdelkov je treba pripraviti novo
kalkulacijo, kajti najvišji delež cene izdelka predstavljajo osnovni (fiksni) stroški priprave in
izdelave. Pripravimo nov izračun:
vrsta stroškov

obseg

cena na enoto

Stroški delavcev (priprava
na proizvodnjo)
Stroški delavcev
(proizvodnja)
Stroški opreme in naprav
Stroški materiala 1
Stroški materiala 2
Stroški tujih storitev

130 ur

20 €/uro

skupna višina
stroškov
2600 €

5 ur

20 €/uro

100 €

2 dni
20 kosov
2 kg
/

200 €/dan
4 €/kos
34 €/kg
/

400 €
80 €
68 €
1400 €
4648 €

skupaj

Vsota stroškov je 4648,00 €.
Režija podjetja znaša 15 % od 4648 €, kar je 697 €.
Lastna cena: stroški + režija = 5375,00 €.
+ 8 % dobička (od 5373 € ) = 430 €.
Prodajna cena izdelka je lastna cena + dobiček = 5805,00 €.
Cena enega izdelka je 5805 € : 20 izdelkov = 290,29 €.
K temu je treba prišteti še DVD, kar pomeni, da je maloprodajna cena z DDV-jem
348 €/izdelek.
V primeru, da naročimo 120 izdelkov znaša cena na izdelek 63,34 €/izdelek (z DDV 76,00 €);
če pa naročimo le 20 izdelkov je cena za posamezni izdelek 290,29 € (oz. 348,00 €/izdelek),
saj so stalni ali fiksni stroški precej visoki in v obeh primerih skoraj enaki!
Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih osnovnih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih
obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke.
Stroške za amortizacijo lahko izračunate na osnovi časovne metode (enakomerni ali padajoči
deleži v določenem številu let) ali na osnovi funkcionalne metode (kjer obračunani zneski
amortizacije temeljijo na pričakovani uporabi in učinkih sredstev. Če proizvodnje ni, je tudi
amortizacija nična).
Za natančnejši letni izračun amortizacije preverjajte spletno stran:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199986&stevilka=4124 (citirano 27. 2. 2009)
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Primer obračunavanja stroškov za vzdrževanje oziroma amortizacijo
Najvišja letna amortizacijska stopnja v letu 2007 in 2008 znaša za:
1. gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 3 %;
2. dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6 %;
3. opremo, vozila in mehanizacijo 20 %;
4. dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3 %;
5. računalniško, strojno in programsko opremo 50 %;
6. večletne nasade 10 %;
7. osnovno čredo 20 %;
8. druga vlaganja 10 %.
Primer izračuna amortizacije osnovnih sredstev
Za osebni računalnik Pentium smo plačali 600 €
(nakup opravljen v maju)
(50 % letna stopnja amortizacije, brez preostale vrednosti)
600 x 50 % = 300 €/12 mesecev = 25 €/mesec
od maja do decembra (8 mesecev) znaša amortizacija 200 €.
Pri stroških upoštevajte tudi stroške za obračun kilometrine, nadomestilo za prehrano pri
večurnem delu izven delovnega okolja (dnevnice) in potovanj v tujino.
Glej Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=790 (citirano 25. 5. 2009)
(tudi dnevnice za tujino)
Obračun kilometrine (km = % cene litra/95 oktanskega neosvinčenega bencina v Sloveniji)
potovanje do 500 km 30 %
potovanje nad 500 km 40 %.
8.2.3 Obračunavanje stroškov dela (plača, pogodba o avtorskem delu, pogodba o delu)
Obračun plače zaposlenega
Stroški dela za plače zaposlenih delavcev skupaj s prispevki vsebujejo:
1. čiste ali neto plače zaposlenih, ki jih prejmejo delavci po odtegnitvi davkov in dajatev
za socialno in pokojninsko zavarovanje, za katere so sami zavezanci. Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR) opredeljuje plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi, ki mora
biti izplačano v denarni obliki in izračunano v bruto znesku;
2. nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poklicne bolezni ali nesreče
pri delu, letnega dopusta, za dela prost dan po zakonu, zaradi izobraževanja v interesu
delodajalca;
3. nadomestila v naravi, darila, nagrade in druge osebne prejemke, ki pripadajo delavcu
po zakonu (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
prehrana na delu, solidarnostne pomoči …);
4. dajatve za davke in prispevke;
5. dajatve podjetja za socialno in pokojninsko zavarovanje, ki so obveznosti podjetja in
so odvisna od bruto plač.
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Primer izračuna plače delavca z 2000,00 € kosmate plače po sedanji zakonodaji
Za izračun potrebujemo naslednje podatke:
1. po pogodbi o zaposlitvi, pripada delavcu 2000,00 € osnovne kosmate plače;
2. prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje znašajo – 22,10 %;
3. za izračun davka, ki ga je delavec dolžan plačati iz kosmate plače, potrebujemo
podatek o številu vzdrževanih družinskih članov, upoštevati je treba mesečno lestvico
za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja za
posamezno leto (v primeru je obračunano za leto 2007). Če delavec ne vzdružuje
nobenega družinskega člana se pri odmeri akontacije dohodnine upošteva 1/12 letne
splošne olajšave za posamezno leto (za leto 2007 to znaša 233,33 €);
4. delodajalec je na kosmato plačo dolžan plačati še prispevke za socialno varnost
(15,5 % od kosmate plače) in davek na izplačane plače, po lestici, ki velja za
posamezno leto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bruto plača (kosmati zaslužek delavca)
Prispevki za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje 22,10 %
1/12 splošne olajšave v letu 2007
= osnova za izračun dohodnine po lestvici
(234,67 € + 41 % nad 1133 33 € = 322,14 € )
dohodnina po lestvici
Neto plača zaposlenega
(bruto plače – prispevki 2 – dohodnina po lestvici oz.
1 – 2 – 5)

Dodatne dajatve v breme delodajalca:
7.
Prispevki za zdravstveno, pokojninsko zavarovanje
(16,10 % od bruto zneska)
8.
Davek na izplačane plače po lestvici (4,7 % od bruto
zneska)
9.
= skupaj dodatne dajatve v breme delodajalca (7 + 8)
10.
Skupaj: dajatve delodajalca
+ kosmati zalužek delavca
+ dodatne dajatve v breme delodajalca

2000,00 €
442,00 €
233,33 €
1346,67 €
322,14 €
1235,86 €

322,00 €
94,00 €
416,00 €

2416,00 €

Obračun pogodbe o avtorskem delu
Podjetje je z avtorjem (npr. piscem strokovnega članka ali učbenika) sklenilo pogodbo o
avtorskem delu. Z avtorjem sta se dogovorila, da bo prejel 2000,00 € bruto honorarja.
Bruto znesek
– 10 % normirani stroški
= osnova za izračun akontacije dohodnine
– 25 % akontacija dohodnine
= neto prejemek avtorja
(bruto znesek – akontacija dohodnine)

2000,00 €
200,00 €
1800,00 €
450,00 €
1550,00 €

Obračun po pogodbi o delu
Za storitve, ki jih po Zakonu o avtorskih delih (Zakon o avtorskih in drugih sorodnih
pravicah, ZASP-UPB1) ne moremo šteti kot avtorska dela, mora podjetje z izvajalcem
skleniti pogodbo o delu. Pogodbe o delu predstavljajo podjetju višje stroške kot pogodbe o
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avtorskem delu, saj je pri tem treba obračunati in plačati poleg bruto zneska še 25 %
posebnega davka, 6 % prispevka za ZPIZ in pavšalni znesek za poškodbe pri delu.
Za prevoz delavcev na teren sta naročnik (podjetje) in voznik sklenila pogodbo o delu, v
kateri sta se dogovorila, da bo voznik za enomesečno opravljanje prevozov glede na potrebe
naročnika prejel 2000,00 € bruto. Obračun je naslednji:
Bruto znesek
– 10 % normirani stroški
= osnova za izračun akontacije dohodnine
– 25 % akontacija dohodnine
= prejemek (neto znesek)
Podjetje mora dodatno še obračunati:
25 % posebnega davka od bruto zneska
6 % prispevka za ZPIZ
pavšalni prispevek za poškodbe pri delu
Skupaj
(bruto + obveznosti naročnika/podjetja)

2000,00 €
200,00 €
1800,00 €
450,00 €
1550,00 €
500,00 €
120,00 €
2,41 €
2622,41 €

Na vrsto sklenjene pogodbe vpliva predvsem vrsta storitve in časovna potreba po tovrstnih
storitvah. Če gre za enkratne storitve ali časovno krajše potrebe po storitvah, bo podjetje
najverjetneje sklenilo avtorsko pogodbo ali pogodbo o delu; če pa gre za trajnejšo potrebo po
istovrstnih storitvah, pa pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
_______________________________________________
Povzetek
Iz določitev posameznih aktivnosti v terminskem planu izhajajo stroški projekta. Cilj medijske
produkcije je izdelek ali storitev, ki mora biti izdelan s čim nižjimi stroški. Nižji stroški
prinašajo ob enaki prodajni ceni višjo dodano vrednost in lastnikom višji dobiček.
Z doseženo prodajno ceno je treba pokriti vse stroške materiala in energije, nabavno
vrednost prodanega blaga in storitev, tuje storitve in druge nematerialne stroške. Iz dodane
vrednosti pa se pokrivajo plače zaposelnih, davki in amortizacija.
Odločitev o izvedbi medijskega projekta je odvisna od finančne kalkulacije (predračuna)
celotnega projekta, ki jo pripravi producent s svojimi sodelavci. Stroški po izvirnih vrstah
(stroški materiala, storitev, amortizacije, plač) se razporejajo po stroškovnih mestih – tj. po
mestu nastanka in omogočajo ločeno spremljanje stroškov proizvajanja, stroškov
nakupovanja, stroškov prodajanja in stroškov skupnih služb. Število stroškovnih mest je v
podjetju potrebno prilagoditi njegovi velikosti, organiziranosti, posebnosti opravljanja
poslovanja, uporabljeni metodi razporejanja stroškov po poslovnih učinkih (proizvodih in
storitvah) in oblikah kontrole poslovanja. Stroškovna mesta delimo na: temeljna stroškovna
mesta (to so proizvajalna mesta, na katerih zbiramo stroške neposredno – npr. stroškovno
mesto posamezne oddaje) in splošna stroškovna mesta (kjer zbiramo stroške, ki se jih ne da
neposredno zbrati na posameznem stroškovnem mestu, temveč jih na temeljna stroškovna
mesta razdelimo s pomočjo metode delitve po ključu oz. koeficeintu dodatka splošnih
stroškov). Za izvedbo medijskega projekta so potrebni viri, ki jih ponavadi delimo v štiri
skupine: živo delo in delo strojev, material, tuje storitve in stroški režije.
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Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Projektna dokumentacija
1. Kaj opredelimo s projektno dokumentacijo?
2. Katere so značilne ciljne skupine? Navedite primere ciljnih skupin v medijski
produkciji?
3. Kaj je gantogram in kako v njem razporedimo faze dejavnosti?
4. Kaj so stroškovna mesta? Kaj so temeljna in splošna stroškovna mesta?
5. V katere skupine delimo praviloma vire v medijski produkciji?
Naloga – projektna dokumentacija
Pripraviti morate časovni načrt in stroške za realizacijo medijskega izdelka.
A. Opredelite časovno zaporedje dejavnosti in stroške za izdelavo 25-minutne radijske
oddaje o možnostih kmečkega turizma v Sloveniji. Opredelite:
a. izhodišča in vsebino vašega medijskega izdelka,
b. ciljne skupine,
c. časovni potek dejavnosti in rok predvajanja,
d. projektno skupino,
e. stroške za realizacijo projekta.
B. Opredelite časovno zaporedje in stroške za izdelavo 12-delne TV oddaje o ekološki
problematiki v Sloveniji. Trajanje posamezne oddaje je 20 minut. Oddaja bo
predvajana vsak tretji četrtek v mesecu (popoldansko–večerni termin predvajanja),
pričetek oddaje v septembru. Opredelite:
a. izhodišča in vsebino vašega medijskega izdelka,
b. ciljne skupine,
c. časovni potek dejavnosti in rok predvajanja,
d. projektno skupino,
e. stroške za realizacijo projekta.
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9

VIRI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
»Dohodek je negotov in minljiv,
izdatek je stalen in zanesljiv.«
francoski pregovor

Janez je producent programa. Njegova naloga je finančno programska koordinacija. Njegovo
delo je pestro, časovno neomejeno, sestavljeno iz številnih telefonskih pogovorov,
elektronskih pisem, priprave pogodb in predračunov, uskaljevanj z uredniki in izvajalci glede
izvedbe projekta ter njegovi umestitvi v program … Pravi, da sta projekt in njegova izvedba
odvisna od tega, koliko denarja je na razpolago, oz. producent lahko ima »veliko malho ali
mošnjiček«9
V devetem poglavju iščemo vire za finančno pokritje projekta.
_______________________________________________

9.1

PROJEKTI MATIČNEGA PODJETJA

Finančna sredstva za izvedbo projekta lahko pridobimo iz več virov. Najlažje je, če so
projekti, ki jih predlagamo, projekti matičnega podjetja. Poslovno uspešno podjetje
sredstva, ki jih pridobi v poslovnem letu, investira v nove projekte. Zanje zagotovi ustrezen
finančni okvir in delovno skupino. Delovna skupina prispeva vsebino projekta in načrt za
njegovo izvajanje. Pobudo za projekt lahko predlaga vodstvo podjetja ali pa je ideja plod
ustvarjalnosti zaposlenih. Slednji predstavijo vsebino projekta s projektno dokumentacijo, ki
vsebuje opis in namen projekta, vključene v delovno skupino, njihove naloge in odgovornosti
ter časovni in finančni načrt izvedbe projekta. V projektni dokumentaciji je dobro predvideti
tudi tveganja pri produkciji ali lansiranju projekta ter sestaviti predlog za zmanjševanje teh
tveganj oz. rezervni produkcijski načrt.

9.2

JAVNI RAZPISI IN NATEČAJI

S projektom, ki ga želimo izpeljati, se lahko prijavimo tudi na različne javne razpise in
natečaje. Javni razpisi so z zakonom opredeljeni za projekte, ki se financirajo iz proračunskih
sredstev. Pogoji prijave so zahtevni in določeni. Če v ponudbi ne upoštevamo vseh
zahtevanih pogojev, se projekt ne upošteva. Posebej pozorni moramo biti na to, da se na
razpis prijavimo pravočasno, in da vsebuje projektna dokumentacija vse zahtevane
dokumente. Pred prijavo moramo razpis dobro prebrati. Prijavimo pa se na razpise, katerih
pogoji ustrezajo predlogu našega projekta. Pri javnih razpisih so sestanki z naročnikom
prepovedani, ponudba oz. projektna dokumentacija pa je podobna dokumentaciji v drugih
primerih.
9

Citat je iz intervjuja z Janezom Čebuljem, producentom RTV SLO, dostopno na spletni strani:
http://www.minet.si/gradivo/egradiva/organizacija/HTML/ORG_4_2_2_projektna_skupina/video_izjava_produc
enta_o_njegovih_nalogah_janez_ebulj_rtv_slovenija_rc_maribor.html (citirano 14. 12. 2008).
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Javna naročila so dejanja, kjer gre za nakup blaga in storitev ali naročanje gradenj s strani
naročnika. Naročnik so lahko organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti, javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge
osebe javnega prava.

JAVNI RAZPISI – nekaj uporabnih spletnih naslovov
http://www.mk.gov.si/
http://www.rtvslo.si
www.javnirazpisi.com
Naslovna stran www.javnirazpisi.com
Ujemite nov posel - vsak dan neposredno na vaš e-naslov!
Javnirazpisi.com je obsežna baza podatkov, ki vsebuje vsa javna naročila in razpise,
objavljene v Sloveniji, državah Evropske unije (TED) in državah Vzhodne in Srednje
Evrope. Glavna prednost naše storitve so javni razpisi in naročila, ki jih prejemate po epošti in to le iz dejavnosti in držav, ki vas zanimajo.
Obsežna javna naročila in javni razpisi: aktualna, dnevno sveža javna naročila in
razpisi iz Slovenije, Hrvaške, Češke republike, Poljske, Slovaške, Madžarske, Nemčije,
Avstrije, Švice, Bolgarije, Romunije, Grčije.
Naša baza z javnimi razpisi ni omejena samo na razpis ali naročilo javnega značaja, dnevno
se dodajajo tudi razpisi malih vrednosti, ki jih samo za vas iščemo po straneh javnih
podjetij.
Na kratko – vse, kar potrebujete na enem mestu!
Standardni ali individualni profili iskanja: možnost izbire že postavljenih standardnih
profilov iskanja ali oblikovanje lastnega profila, ki se nanaša le na vašo panogo.
Dnevno sveže informacije: sistem samodejno po elektronski pošti pošilja aktualna javna
naročila in razpise iz področja in države, ki jo izberete.
Z veseljem prisluhnemo vašim željam: pišite nam na javnirazpisi@bisnode.si ali nas
pokličite na +386 1 309 44 65.
V razpisni dokumentaciji javnih razpisov in naročil je praviloma opredeljeno: kdo objavlja
javni razpis, kaj je predmet razpisa, pogoji kandidiranja na razpisu, merila izbora kandidatov,
višina razpoložljivih sredstev, kaj mora vsebovati vloga na javni razpis, pogodbene
obveznosti, rok za oddajo vlog, kdaj in kje bo potekalo odpiranje vlog ter kdaj in kako bodo
kandidati obveščeni o izboru.
Javni natečaji so manj določena oblika javnih razpisov. Manj določena je tudi forma prijave.
Manj opredeljeni so predmeti oz. vsebine razpisanih ali prijavljenih projektov. Projekti javnih
natečajev se financirajo iz zasebnih ali javno-finančnih virov. Javne institucije in zavodi z
oblikami javnega natečaja pogosto pozivajo tudi k prijavi za zasedbo razpisanega delovnega
mesta.
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Priloga 3: Primer javnega razpisa – razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za
nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v študijskem letu 2007/08
Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. list RS
126/2006), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) ter
25. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96 in 94/00) objavlja
razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2007/08
1. Predmet razpisa
Razpis je namenjen subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2007/08 vpisani v 3. ali 4. letnik izrednega
študija dodiplomskega študijskega programa oziroma v študijski program za izpopolnjevanje, s katerim bi
izpolnili z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za kandidiranje
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
ki so v študijskem letu 2007/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega študijskega programa oziroma v
študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer defektološka dokvalifikacija, program za pridobitev specialno
pedagoške izobrazbe, študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev
za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, dopolnilo izobraževanje za pouk računalništva ter
visokošolski študijski program za izpopolnjevanje za knjižničarje v osnovni in srednji šoli.
Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto 2007/08 v višini sofinanciranja
ne sme biti financirana iz drugih javnih sredstev, v primerih delnega sofinanciranja iz drugih javnih sredstev
pa se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša v višini pridobljenih drugih javnih sredstev.
3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje na razpisu, več kot je razpisanih
sredstev, se bodo pri izboru rangirali.
3. 1 Strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2007/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega
študijskega programa:
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi
predpisi določene izobrazbe – 10 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in imajo za zasedbo delovnega mesta z zakonom in drugimi
predpisi določeno izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v šol. letu 2008/09 postalo nepotrebno zaradi
nujnih operativnih razlogov – 8 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi
predpisi določene izobrazbe, lahko pa opravljajo delo v skladu s 146. ali 148. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – 6 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za določen čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi
predpisi določene izobrazbe – 4 točke.
3. 2 Strokovni delavci, ki so v šolskem letu 2007/08 vpisani v študijske programe za
izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa:
– zaposleni za nedoločen čas, ki bi z uspešno končanim študijskim programom za izpopolnjevanje izpolnili
vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta – 5 točk.
3. 3. Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki, če izkaže, da
mu bo zavod, v katerem je zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo po točki 3. 1 rangirali na zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več,
bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki bo izračunan kot povprečje do 30. 9.
2007 doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri tistih kandidatih, ki so bili na isti študijski
smeri vpisani vsaj v preteklem študijskem letu ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na
študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa, je 154.350,00 €, in
sicer: za kandidate, v študijskem letu 2007/08 vpisane v izredni študij dodiplomskega študijskega programa,
je okvirna višina razpoložljivih sredstev 113.550,00 €. Predvidena subvencija šolnine za posameznega
prejemnika bo 1.514,00 €, pri čemer lahko znesek subvencije predstavlja največ 80 % šolnine za tekoči letnik
študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80 % šolnine za
tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 80 % te
šolnine. Za kandidate, v šolskem letu 2007/08 vpisane v študijske programe za izpopolnjevanje iz 2. točke
tega razpisa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev 40.800 €, pri čemer je predvidena subvencija za
posameznega prejemnika določena z višino kotizacije, objavljene v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavce v vzgoji in izobraževanju.
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5. Vloga, poslana na ta razpis, mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v šolskem letu 2007/08,
dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pom
oci/ ali osebno med delovnim časom na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v vzgoji in
šolstvu, Kotnikova 38, Ljubljana,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje po kateri od alinej 3. točke tega razpisa oziroma izjavo pooblaščene
osebe zavoda, v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2008/09 njegovo delo postalo
nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2007/08 za izredni študij dodiplomskega študijskega programa ali
študijskega programa za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti
subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe
o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v
študijskem letu 2007/08) ali dokazilo o plačani kotizaciji za študijski program izpopolnjevanja iz 2. točke tega
razpisa,
– izjavo kandidata, da njegova šolnina ni financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz
drugih javnih sredstev pa dokazilo o višini financiranja.
Vloga lahko za potrebe uveljavljanja dodatnih točk po kriteriju iz 3. 3 točke tega razpisa vsebuje tudi izjavo
pooblaščene osebe zavoda, v katerem je kandidat zaposlen, da mu bo zavod omogočal izobraževanje v skladu
z njegovimi možnostmi.
6. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev proračuna za leto 2008, PP
7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 – drugi transferji posameznikom.
7. Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2007. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi
prilogami iz 5. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p. p.
104, 1001 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in
naslovom kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2007/08«.
Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, t.j.
30. oktober 2007.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 8. 11. 2007 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Obravnavane bodo le
pravočasno prispele in ustrezno označene (glej 7. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister za
šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
9. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati
dobijo na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pomoci/ ali osebno med
delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel.: (01) 478-4228.
dr. Milan Zver MINISTER Številka: 11010-7/2007 Datum: 12. julij 2007
Vir: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pomoci/ (30. 7. 2007)

9.3

DIREKTNO POVPRAŠEVANJE ZA PONUDBE IN TENDERJI

Lahko se odločimo za pripravo ponudbe, s katero želimo vzbuditi zanimanje investitorjev za
naše projekte ali storitve. Pri tem moramo dobro proučiti področje delovanja potencialnih
naročnikov, razvoj njihovih dejavnosti ter morebitne pogoje in omejitve delovanja. Pobudnik
procesa je ponudnik, ki pripravi in pošlje ponudbo, naročnik ponudbo prouči, če ga zanima,
se odloči za sklic sestanka s ponudniki, kjer se glede na naročnikove potrebe in želje ter
ponudnikove možnosti pripravi projektna dokumentacija (glej Sliko 49).
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PONUDNIK

Priprava ponudbe

NAROČNIK

Proučitev ponudbe

SESTANEK
Slika 49: Potek ponudbe
Vir: Lasten
Projektna dokumentacija vsebuje osnovne podatke o tem, kaj ponujamo, specifikacijo
projekta, roke izvedbe projekta, finančni načrt oz. posamezne cenovne parametre, pogoje
plačila in referenčno listo (glej poglavje 8).

Predlog za sestavo ponudbe – v ponudbi navedite:
namen in izvirnost vašega predloga/ponudbe;
strnjeno opišite vaše podjetje, izkušnje in reference;
opredelite, kako se boste lotili projekta in kako ta vključuje naročnikove zahteve;
razložite prednosti vašega predloga glede na njegovo vrednost;
predložite terminski načrt za izvedbo projekta;
predstavite sposobnosti vaše delovne skupine, posameznikove izkušnje, dosežke ter
odgovornosti v projektu;
• natančneje razložite stroške projekta (za vse faze);
• bodite praktični in v ponudbi predvidite tudi morebitne omejitve za izvedbo projekta
(ne obljubljajte, česar ne boste mogli izpolniti).
•
•
•
•
•
•

Tenderji so oblike ponudb na praviloma javne razpise. Ponudba na tender (“tender offer”) je
termin, ki opredeljuje javne, odprte razpise (objavljene v javnih občilih), z namenom pridobiti
informacije o ponudbah različnih ponudnikov (ponujenih izdelkih, storitvah, stroških izvedbe,
pogojih plačila, rokih za izvedbo). Formalno se tenderji razpisujejo za večja javna naročila in
za pogodbe o sodelovanju skozi daljše časovno obdobje.
Za podrobnejše informacije in napotke o pripravi tenderjev priporočamo poslovni spletni
link: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?topicId=1073900012 (citirano
8. 2. 2009).
_______________________________________________
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Povzetek
Javni razpisi so zakonsko opredeljeni za projekte, ki se financirajo iz proračunskih sredstev.
Pogoji prijave so zahtevni in določeni. Če v ponudbi ne upoštevamo vseh zahtevanih pogojev,
se projekt ne upošteva. Posebej pozorni moramo biti na to, da se na razpis prijavimo
pravočasno, in da vsebuje projektna dokumentacija vse zahtevane dokumente. Javni natečaji
so manj določena oblika javnih razpisov. Manj določeni so forma prijave ter predmeti oz.
vsebine razpisanih projektov. Projekti javnih natečajev se financirajo iz zasebnih ali javnofinančnih virov. Javne institucije in zavodi z oblikami javnega natečaja pogosto pozivajo tudi
k prijavi za zasedbo razpisanega delovnega mesta. Tenderji so oblike ponudb na praviloma
javne razpise, z njimi želijo pridobiti informacije o ponudbah različnih ponudnikov
(ponujenih izdelkih, storitvah, stroških izvedbe, pogojih plačila, rokih za izvedbo).
Razpisujejo se za večja javna naročila in pogodbe o sodelovanju skozi daljše časovno
obdobje.
Naloga
V javnih občilih ali na spletu najdite vsaj tri javne razpise, natečaje ali tenderje, na katere
bi se lahko prijavili s svojim medijskih izdelkom (poljubnim). Analizirajte informacije v
objavljenem razpisu in pripravite zahtevano dokumentacijo.
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10 VIRI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ
»Je čas, ko se na da nič povedati,
in čas, ko se da kaj povedati,
ni pa časa, ko bi se dalo vse povedati.«
latinski pregovor

Sedimo v hotelu pri Strumici, do polnoči manjkata še dve uri, Trajčeta (prvi je naš sopotnik
po Makedoniji in vez z lokalnim prebivalstvom, drugi je iz Strumice) pa še klepetata po
telefonu. Trajče iz Strumice preverja, kje bi lahko posneli pridelovanje sira na tradicionalen
način. Časa nimamo veliko, v Strumici in njeni okolici ostajamo le še jutri. Pastirjev in
drugih pridelovalcev hrane iz teh krajev ne najdeš na spletu, še manj v brošurah, letakih in
drugem promocijskem gradivu. Tu sta pridobivanje informacij z neposrednim opazovanjem in
od ust do ust najboljši metodi zbiranja podatkov.
Deseto poglavje se osredotoča na vire pridobivanja informacij. Te si lahko pridobimo z
metodo neposrednega opazovanja, iz primarnih in sekundarnih virov, materialov, ki so na
razpolago in s pomočjo intervjujev.
_______________________________________________

10.1 PRIDOBIVANJE
OPAZOVANJA

INFORMACIJ

IN

METODA

NEPOSREDNEGA

Pridobivanje informacij je nujno opravilo predvsem poročevalcev v medijih, je del metode
dela tako pri pripravi projektne dokumentacije kot pri analizi projekta. Pomembno je, da
zberemo čim več dostopnih informacij, ne glede na to, da vseh pri delu ne bomo uporabili.
Podatke lahko zbiramo na več načinov: prek interneta, telefona, opravimo lahko intervjuje s
strokovnjaki oz. osebami, ki so relevante za posamezno področje. Podatke lahko pridobimo
tudi s pomočjo anketnih vprašalnikov, pogosto pa pomembne podatke najdemo tudi v
shranjenih dokumentih in drugem arhivskem materialu. Podatke zberemo, sledi viharjenje
možganov - kaj novega, kaj drugačanega bi lahko naredili, kako bi zadeve (projekte) lahko
obogatili ali spremenili. Včasih je vrstni red teh dveh faz lahko tudi obrnjen; najprej
individualno zastavimo idejo, jo zapišemo, nato pa sledi zbiranje podatkov z namenom, da bi
idejo razvili in jo naredili uporabno. Sledita urejanje pridobljenih podatkov in izbor
podatkov, ki jih potrebujemo za pripravo projekta. Neizbrane podatke je dobro shraniti, ker
jih bomo morda potrebovali pri prihodnjih projektih. Podatki nam nakazujejo rešitve,
odločimo se za tiste, ki so optimalne tako z vidika stroškov kot značaja projekta. Nato
pripravimo projektno dokumentacijo, ki naj vsebuje opis projekta in analizo poteka
projekta, delovno skupino, stroške projekta, morebitne probleme in rešitve zanje. Bolj je
projektna dokumentacija premišljena in zasnovana, manj je presenečenj oz. nepredvidenih
situacij pri izvedbi projekta. Dobro pripravljena dokumentacija skrajša čas izvedbe in
posledično optimizira porabo finančnih sredstev pri izvedbi projekta. Zbiranje,
selekcioniranje, uporaba in prenos podatkov pa so tudi temeljne značilnosti dela v medijih.
Podatke ustrezno hranimo (glej Sliko 36).
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Zbiranje podatkov (pridobivanje informacij iz različnih virov)

Urejanje in obdelava podatkov (razvrščanje podatkov po sklopih,
obdelava anketnih vprašalnikov …)

Selekcija podatkov (izbira relevantnih podatkov)

Uporaba podatkov (priprava projektne dokumentacije)

Shranjevanje podatkov
Slika 50: Potek pridobivanja podatkov
Webb in Salancik (1966) opredeljujeta 4 osnovne tehnike zbiranja podatkov:
1. neposredno opazovanje;
2. iskanje sekundarnih in primarnih dokumentov (policijska poročila, referenčna
dela …);
3. zbiranje podatkov iz materialov, ki so na razpolago (izjave za javnost …);
4. neposredni intervju.

Metodo neposrednega opazovanja uporabljamo
tako pri pripravi projekta kot njegovi analizi. Z njo
lahko preverjamo ustreznost in uspešnost delovnih
procesov, npr. pri pripravi aplikacije, katere namen
je priprava projektov, ki služijo kot pomoč in
podpora določenim delovnim in poslovnim
procesom, je najbolje, da obstoječe delovne procese
najprej opazujemo v praksi. Procese opazujemo,
evidentiramo, analiziramo prednosti in slabosti
oziroma pomanjkljivosti posameznega procesa, nato
pripravimo predlog rešitve problema.

Opazovanje procesov
Evidentiranje procesov
Analiza podatkov
Predlog rešitev

Slika 51: Potek neposrednega opazovanja
Primarne in sekundarne vire pogosto najdemo shranjene v strokovni literaturi (iščemo jih
lahko s pomočjo sistema Cobiss – www.cobiss.si ali s pomočjo spletnih brskalnikov), pri tem
pa želimo izvedeti predvsem ozadje ideje, že uporabljene strategije rešitve problema, oblike
poslovanja in organizacije dela. Pri pripravi multimedijskih aplikacij pregledamo tudi vzorce
baz podatkov in primere sorodnih projektov (aplikacij).
Materiali na razpolago so praviloma lahko in hitro dostopni. To so materiali, ki so
namenjeni promocijskim predstavitvam posameznih podjetij in projektov. Gre predvsem za
promocijske materiale, izjave za javnost (PR materiali), razne brošure, letake in podobno.
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Intervju kot zadnjo izmed štirih osnovnih metod zbiranja informacij lahko opravimo na več
načinov:
1.
2.
3.
4.
5.

osebni intervju (face-to-face);
intervju po telefonu;
intervju po elektronski pošti;
intervju skupine (en izpraševalec – skupina respodentov);
anketa (vox-pop, vprašalniki).
_______________________________________________

Povzetek
Pridobivanje informacij je osnovno opravilo poročevalcev v medijih, je del metode dela pri
pripravi projektne dokumentacije in analizi projekta. Pomembno je, da zberemo čim več
dostopnih informacij, ne glede na to, da vseh ne bomo uporabili. Informacije zbiramo,
urejamo in obdelujemo. Nato jih selekcioniramo (izberemo tiste, ki jih potrebujemo pri
svojem delu) in uporabimo. Zbrane (uporabljene in neuporabljene) informacije hranimo.
Osnovne tehnike zbiranja podatkov so neposredno opazovanje, iskanje sekundarnih in
primarnih dokumentov (policijska poročila, referenčna dela …), materiali, ki so na razpolago
(npr. izjave za javnost) in intervjuji.

10.2 INTERVJU

intervju
odgovori
intervjuvar

intervjuvanec
vprašanja/intervjuvanje
Slika 52: Potek intervjuja
Vir: Lasten

Čeprav je intervju metoda za pridobivanje novih informacij, se je na izvedbo intervjuja treba
dobro pripraviti, si zanj pridobiti dovolj pomembnih in ustreznih podatkov. Kot izpraševalci
moramo najprej jasno opredeliti namen in si zastaviti cilj intervjuja – Kaj želimo izvedeti?,
Katere podatke potrebujemo? V skladu z zastavljenim ciljem izberemo intervjuvance – kdo
lahko najbolj relevantno odgovori na zastavljena vprašanja? Sledi okvirna priprava
vprašanj, pri tem si zapišemo temeljna vprašanja o temi, pa tudi tista, ki dajejo specifične oz.
podrobne odgovore. Dobro si je pripraviti tudi rezervna vprašanja, v primerih, ko se odgovori
razlikujejo od naših pričakovanj. Pred odhodom na intervju si moramo priskrbeti tudi
pripomočke, s katerimi beležimo intervju: pisala, beležke, kamero in druge snemalne
pripomočke. Zagotovitev nekaterih sredstev je nujna zaradi narave medija, ki ga uporabljamo
za prenos sporočila oziroma informacij, tehnični pripomočki nam pomagajo tudi pri
shranjevanju podatkov. Vsega si namreč ne moremo natančno zapomniti.
Pri izvedbi intervjuja je najbolje uporabiti delno strukturirano metodo, kar pomeni, da si
pripravimo okvirni seznam vprašanj in vrstni red zastavljanja le-teh. Intervju se ponavadi
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začne z uvodnimi vprašanji, ki pripravijo teren za nadaljnji pogovor, razbremenijo intervju in
vzpostavijo stik med intervjuvarjem in intervjuvancem. Izogibati se moramo postavljanju
zaprtih vprašanj, to so vprašanja, ki jim sledijo odgovori “da”, “ne”, “ne vem” (v nekaterih
primerih so odgovori na zaprta vprašanja nujni in bistveni). Bolje je uporabiti odprta
vprašanja, še posebej vprašanja, pri katerih sogovornik opisuje dogodke (kako?) ali analizira
njihove posledice. Dobrodošle (če le niso predolge in peljejo v napačno smer) so tudi
izpovedi in pritožbe intevjuvancev. Zastavljena vprašanja naj ne bodo predolga. Predolga
vprašanja izgubijo cilj, intervjuvanec težko izlušči, kaj je bil vprašan, nudijo pa tudi možnost
pobega pred odgovorom. V vprašanjih ne uporabljajte izrazov, ki jih ne razumete!
Intervju – priprava
NAMEN – Kaj je tema intervjuja? Kaj želimo izvedeti?
CILJI – Katere podatke, odgovore potrebujemo?
INTERVJUVANCI – Kdo lahko najbolj relevanto odgovori na zastavljena vprašanja?
IZVEDBA – Kje in kdaj se bo intervju dogodil?
(+ priprava pripomočkov za beleženje intervjuja)
Dobre lastnosti intervjuja
Intervju kot metoda zbiranja informacij daje kakovostne odgovore, saj omogoča sprotno
motiviranje intervjuvanca, zaradi prilagajanja vprašanj je od intervjuvanca mogoče pridobiti
več podatkov od načrtovanih. Če intervjuvar ugotovi, da so nekatera vprašanja intervjuvancu
nejasna, jih lahko pojasni in spremeni. Z neposrednim opazovanjem nebesednih sporočil, ki
jih oddaja intervjuvanec, pa si intervjuvar pridobi tudi sekundarne informacije (te podkrepijo
ali zavrnejo veljavnost podatkov).
Slabosti intervjuja sta predvsem:
1. intervju je zamuden način za ugotavljanje dejstev, saj ga otežuje časovna dosegljivost
oz. lokacijska oddaljenost intervjuvanca;
2. odvisen je od relacije oz. povezanosti med intervjuvarjem in intervjuvancem (pomen
prvega vtisa).
Posledica slabe povezanosti med intervjuvarjem in intervjuvancem so nekakovostni in/ali
pomanjkljivi odgovori. Webb in Salancik pri tem opozarjata, da je intervju najbolj tvegana in
najmanj zanesljiva metoda zbiranja informacij. V članku The Interview or The Only Wheel in
Town avtorja utemeljujeta, da na selektivnost spomina in selektivnost zaznavanja
dogodkov in občutij, ki sta glavna vira napak v intervjujih, vplivajo družbene norme in
vrednote, pri tem gre tako za vrednote družbenega okolja, posamezne družine in
posameznikovega vrednotenja kot za kulturno-zgodovinske različnosti, ki se zrcalijo skozi
predsodke. Mungham (2003) k temu dodaja, da lahko do napak v intervjuju pride tudi zaradi
izrabe intervjuja s strani intevjuvanca, kar pa se pogosteje kot v znanstvenih in socioloških
študijah, dogaja pri intervjujih v medijih.
Obstajata dva testa za preverjanje veljavnosti intervjuja. To sta:
1. test konsistentnosti odgovorov oz. preverjanje enakosti odgovorov skozi čas in
2. potrditev informacij iz intervjujev z drugimi viri.

120

Organizacija in vodenje medijske produkcije

Zanimivost …
Med filme, ki se spopadajo s problemom zaznavanja resnice in iskanjem obstoja
objektivnosti kot nečesa, kar je neodvisno od človekove zavesti in mišljenja, spada danes
že kultni film japonskega režiserja Akira Kurosawe10 iz leta 1950. Skozi nenavadno
pripoved se film loteva razmišljanja o nezmožnosti pridobivanja resnice o dogodku, če in
kot se ga (različno) spominjajo priče, ki imajo o dogodku svoje (različne) interpretacije –
glede na lastne poglede in vrednote. V mnogih jezikih je beseda »rašomon« postala
sinonim za katerokoli situacijo, ki jo je, zaradi nasprotujočih si pričevanj očividcev, težko
preveriti. V psihologijo je film prispeval termin »rašomon učinek«, s katerim se opredeljuje
subjektivnost zaznavanja in spominjanja. Za opis situacije uporabljajo očividci enake
dokaze in časovni okvir dogodka, njihova pričevanja se razlikujejo v poteku dogodka.
Intervju po telefonu
Tabela 11: Prednosti in slabosti intervjuja po telefonu
Prednosti intervjuja po telefonu
Slabosti intervjuja po telefonu
• hitrejša vzpostavitev stika s
• komunikacija z neželenimi osebami in
sogovornikom
ob nepravem času
• manj stroškov kot z osebnim obiskom
• nezmožnost zaznavanja neverbalnih
sporočil (govorice telesa, mimike
obraza…)
• bolj oseben kot pisno sporočilo
• nezmožnost vživeti se v sogovornika
(empatija)
• možnost izmenjevanja mnenj in
• težje ovrednotimo kakovost izjav
dodatnih vprašanj
(sogovornikovo resnost, njegove
namene…)
Vir: Prirejeno po: Mihajlčič, 2007, 34
Pravila telefonskega sporazumevanja so:
 kličite ob primerni uri;
 po pozdravu se predstavite (ime, priimek, koga
predstavljate, zakaj kličete);
 glas naj bo primeren (deluje naj resno, zanesljivo, toplo
in odprto);
 spoštujte sogovornika;
 poslušajte sogovornika;
 med telefoniranjem ne počnite nič drugega;
 pogovor naj bo strnjen in kratek (če predvidevate daljši
pogovor, sogovornika vprašajte, ali vam lahko nameni
več časa).

Intervju po elektronski pošti

Slika 53:
Sporazumevanje po telefonu
Vir: Lasten

Intervjuji po elektronski pošti so v dobi elektronskih komunikacij v izrednem vzponu, saj se z
njimi premagujeta tako geografska kot časovna oddaljenost. Intervju po elektronski pošti je
tudi cenovno ugodna metoda pridobivanja informacij. Edini pogoj za izvedbo intervjuja je, da
11

Akiro Kurosawa (1910 – 1998), japonski filmski režiser, producent in scenarist. Njegov prvi film je bil Sugata
Sanshiro iz leta 1943, zadnjega – Madadayo - je posnel leta 1993. Je dobitnik oskarja za življenjske dosežke.
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imata pošiljatelj in naslovnik računalnik s poštnim predalom. Z intervjujem po elektronski
pošti je ustvarjeno tudi pisno dokazilo intervjuja (pri navedbah, avtorizaciji…), vendar pa je
težko preveriti, kdo zares odgovarja, težje je vplivati na vsebino in kakovost podanih
odgovorov oz. na čas, ki ga sogovornik potrebuje za odgovore. Pri nenapovedanem intervjuju
se lahko zgodi, da ga bo sogovornik v množici sporočil spregledal ali izbrisal. Pri tovrstnih
intervjujih ne moremo zaznavati neverbalnih sporočil.
_______________________________________________
Povzetek
Intervju je ena izmed najpomembnejših metod zbiranja informacij. Prednosti intervjuja so
zbiranje kakovostnih odgovorov, sprotno motiviranje intervjuvanca, možnost dodatnega
pojasnjevanja vprašanj, pridobivanje sekundarne informacije (predvsem neverbalnih
sporočil, ki podkrepijo ali zavrnejo veljavnost podatkov). Slabosti intervjuja sta predvsem:
zamuden način za ugotavljanje dejstev (otežuje ga časovna dosegljivost oz. lokacijska
oddaljenost intervjuvanca) in odvisnost povezanosti med intervjuvarjem in intervjuvancem
(prvi vtis). Posledica slabe povezanosti med intervjuvarjem in intervjuvancem so
nekakovostni in/ali pomanjkljivi odgovori. Webb in Salancik pri tem opozarjata, da je
intervju najbolj tvegana in najmanj zanesljiva metoda zbiranja informacij, kot glavna vira
napak v intervjujih pa navajata selektivnost spomina in selektivnost zaznavanja dogodkov in
občutij. Testa za preverjanje veljavnosti intervjuja sta: test konsistentnosti odgovorov oz.
preverjanje enakosti odgovorov skozi čas in potrditev informacij iz intervjujev z drugimi viri.
Naloga – intervju
Izpeljite vsaj 3 intervjuje s sošolci. Zanima vas potek študija medijske produkcije iz zornega
kota študentov. Podatke zberite, analizirajte in predstavite.

10.3 VPRAŠALNIKI

V primerjavi z intervjujem zahtevajo vprašalniki relativno malo časa in dela, tako od
izpraševalca kot od respondentov. Relativno poceni je tudi tehnika, ki jo uporabljamo pri
vprašalnikih, za njegovo izvedbo potrebujejo izpraševalci predvsem papir in pisala za
odgovarjanje na vprašanja. Vprašalniki zagotavljajo tudi anonimnost anketirancev.
Vprašani tako odgovarjajo brez strahu pred izpostavitvijo oz. zamero drugih zaradi odkritosti
svojega odgovora. Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnikov, lahko obdelamo v
relativno kratkem času. Podatki iz vprašalnikov so uporabni šele po statistični obdelavi
odgovorov.
Vprašalnike je treba najprej pripraviti. Določiti moramo, katere podatke želimo pridobiti z
vprašalnikom in kaj je vsebina vprašalnika. Opredelimo tudi demografsko ciljno skupino
(starost, spol, izobrazba), ki je različna glede na temo vprašalnika.
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Primer vprašalnika – demografski podatki
1. Spol anketiranca
a. ženska
b. moški
2. Starost anketiranca
a. do 18 let
b. 18 - 29 let
c. 30 - 44 let
d. 44 – 59 let
3. Izobrazba anketiranca
a. osnovnošolska
b. poklicna in srednješolska
c. višja, visokošolska strokovna in univerzitetna
d. magisterij, doktorat
Slika 54: Vprašalnik – demografski podatki
Vir: Lasten

e. 60 in več let

Pri oblikovanju vprašalnika moramo najprej definirati mnenja in dejstva, ki so nam
pomembna. Nato skrbno pripravimo vprašanja in predvidimo možne odgovore. Ločimo
vprašalnik prostega formata, pri katerem anketiranci odgovarjajo opisno, in vprašalnik
zaprtega formata, v katerem so predvideni odgovori. Kateri tip vprašalnika bomo uporabili,
je odvisno od tega, kaj želimo izvedeti.

DVA TIPA VPRAŠALNIKOV

odprtega tipa
(opisni odgovori)

zaprtega tipa
(določeni, ponujeni odgovori)
Slika 55: Osnovna tipa vprašalnikov

Vprašanja v vprašalniku naj bodo jasno formulirana, natančna in razumljiva. Preden
vprašalnik razdelimo anketirancem, je dobro opraviti test razumljivosti in natančnosti
vprašalnika. To storimo tako, da vprašalnik razdelimo sodelavcem ali prijateljem, z njihovimi
odgovori pa preverimo predvsem jasnost in ciljnost vprašanj.
Tudi vprašalniki imajo pomanjkljivosti. Prva je možnost slabega odziva pri odgovarjanju na
vprašanja. Prav tako ni zagotovila, da bodo respondenti odgovorili na vsa vprašanja v
vprašalniku. Značilnost vprašalnikov je anonimnosti anketiranih, zato izpraševalci nimajo
vpliva na to, koliko anketiranih bo na vprašalnik sploh odgovorilo in na koliko vprašanj.
Morebitna nejasna vprašanja intervjuvarji anketirancem ne morejo dodatno pojasniti, pri
odgovarjanju pa ne morejo opazovati govorice telesa. Ob tem so vprašalniki zaprtega
formata nefleksibilni, saj nudijo le določene, s strani izpraševalca vnaprej predvidene
odgovore.
V elektronskih medijih se pogosto pojavljajo ankete, ki so bolj žanrske oblike predstavljanja
mnenj nekaj posameznikov kot resnejše oblike vprašalnikov. Izvedba anket za televizijski,
radijski, časopisni ali spletni medij sicer zahteva uporabo ustrezne tehnike (kamero, montažo)
in produkcijsko ekipo (snemalec, novinar-reporter, asistent zvoka oz.tonski mojster ter
montažer), jo je pa prav tako mogoče opraviti relativno hitro in brez velikih finančnih
vložkov.
Nekaj primerov krajših spletnih vprašalnikov najdete na:
http://www.najdi.si/ankete/ (citirano 27. 2. 2008; 14. 6. 2008; 30. 3. 2009)
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Kako pogosto jeste v lokalih s hitro hrano (npr. McDonalds)?
Večkrat na teden.
Nekajkrat na mesec.
Nekajkrat na leto.
Skoraj nikoli.
Nikoli.
Vpiši komentar: (neobvezno)

(glasujejo moški) (glasujejo ženske)

Slika 56: Primer spletne ankete
Vir: http://www.najdi.si/ankete (27. 2. 2008)
________________________________________________
Povzetek
Vprašalniki so metoda zbiranja informacij, ki zahteva relativno malo časa, poceni tehniko,
zagotavlja anonimnost anketirancev in hitro obdelavo podatkov.
Vprašalnike je treba pripraviti, najprej moramo določiti, katere podatke želimo pridobiti z
vprašalnikom in kaj je njegova vsebina, nato pa opredelimo skupino ljudi, respodentov, od
katerih potrebujemo odgovore (demografski podatki).
Pomanjkljivosti vprašalnikov so možnost slabega odziva, prav tako nimamo vpliva na koliko
vprašanj bodo respondenti odgovorili, ne moremo zaznavati neverbalnih sporočil ali
pojasnjevati nejasnih vprašanj.
Poznamo vprašalnika prostega in zaprtega formata. V prvem so odgovori opisni, v drugem
določeni.
Naloga – vprašalnik
Sestavite vprašalnik o izvedbi in kakovosti študija medijske produkcije. Vaša ciljna
(demografska) skupina so študenti medijske produkcije. Podatke potrebujete za nadgradnjo
in sestavo študija za prihodnje študijsko leto.
V vprašalniku naj bodo 3 vprašanja, s katerimi pridobivate demografske podatke in 7
vprašanj o izvedbi in kakovosti študija ter predlogih za izboljšanje.
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10.4 VIRI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ V MEDIJIH
Zagotovo je najboljši vir informacij poročevalec (novinar11) sam, ki je priča dogodku oz.
dogajanju, o njem zbere informacije iz različnih virov, jih obdela, organizira v ustrezno
obliko in posreduje občinstvu. Za kredibilnost poročevalca je nujno, da se na dogodku, o
katerem poroča, tudi zares pojavi, o dogajanju pa poroča v skladu z novinarskimi vrednotami,
pravili in standardi.
Perovič in Šipkova (1998) med osnovne vire informacij, ki se jih poslužuje poročevalec pri
svojem delu, prištevata naslednje:






agencije, ki posredujejo slikovne vesti;
tiskovne službe (public relations);
lastni viri (mreža lastnih virov informacij);
arhivi;
policija, reševalne postaje, gasilci.

Zaradi časovne omejenosti in racionalizacije medijskega osebja v medijskih organizacijah se
številni poročevalci danes zatekajo k rutinskemu zbiranju informacij, namesto primarnih
virov pa se vse bolj zatekajo k uporabi t.i. informacijskih nadomestil. Gandy opredeljuje
informacijska nadomestila kot »prizadevanja za posredno ali neposredno zmanjšanje
stroškov sprejema in/ali produkcije informacij, s čimer postanejo informacije dostopne
drugim udeležencev transakcij po znižani ceni ali popolnoma brezplačno.« (v: Splichal, 1997,
336, v: Poler Kovačič, 2004)
Med rutinske kanale zbiranja informacij Poler Kovačičeva (2004) uvršča naslednje vire:







uradni viri (npr. sodni postopki, parlamentarne obravnave, ministrstva …);
sporočila za javnost;
novinarske konference;
tiskovne agencije;
sporočila iz drugih novinarskih organizacij;
nespontani dogodki (npr. vnaprej dogovorjene in organizirane slovestnosti, dogodki, ki
so napovedani in ustvarjeni z namenom, da bi o njih poročali);
 pisma bralcev;
 javnomnenjska glasovanja drugih organizacij.
_______________________________________________
Povzetek
Najboljši vir informacij je novinar-poročevalec sam. Za kredibilnost poročevalca je nujno, da
se na dogodku, o katerem poroča, tudi zares pojavi, o dogajanju pa poroča v skladu z
novinarskimi vrednotami, pravili in standardi.

11

Zaradi razvoja medijev in poročevalstva namesto novinar raje uporabljam termin poročevalec. S poročevalcem
zajemam vse tiste, ki se v medijih ukvarjajo z zbiranjem, obdelovanjem, preverjanjem in posredovanjem
informacij javnostim, pa na gre za poročevalce v tradicionalnih ali sodobnih medijih.
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Med osnovne vire informacij, ki se jih poslužuje poročevalec pri svojem delu, spadajo:
agencije, tiskovne službe, lastni viri, arhivi ter policija in podobne sluužbe (reševalne postaje,
gasilci).
Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Viri pridobivanja informacij
1. Naštejte in opišite osnovne metode zbiranja informacij!
2. Zakaj je intervju v medijih največkrat uporabljena metoda zbiranja informacij in
zakaj ga nekateri avtorji uvrščajo med manj zanesljivo medoto zbiranja podatkov?
Kako preverimo veljavost intervjuja?
3. Katere tipe vprašalnikov poznamo in kako vprašalnik sestavimo?
4. Naštejte prednosti in pomanjkljivosti vprašalnikov!
5. Kaj so informacijska nadomestila? Navedite primere!
Naloga – pridobivanje informacij v medijih
V dnevniku izberite pet člankov. Analizirajte, od kod je poročevalec črpal vire za svojo
zgodbo. Koliko različnih virov je uporabil? Iz katerih virov bi še lahko pridobil
informacije?
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11 PRODUKCIJA MEDIJSKIH IZDELKOV
»Ni sladu brez potu.«
angleški pregovor

V vasi Kukliš blizu Strumice se dan preveša v noč. Ljudje se z vozovi s konjsko vprego
vračajo z njiv in plastenjakov. Strumiško polje je eno od najrodovitnejših predelov
Makedonije. Tu gojijo paradižnik, zelje, kumare in papriko. Na vaškem križpotju snemalec s
kamero spremlja vozove zelenjave, ki jo neposredno z njiv vozijo v odkupne postaje. Na drogu
sredi vasi je gnezdo štorklje z mladičem. Nebo je večerno rdeče.
V bližini dve ženski v plastične vrečke sortirata kumarice. Po velikosti. In teži. Ob treh zjutraj
jih bosta odpeljali na zelenjavno borzo v mesto. Tam bosta za kilogram kumaric morda dobili
nekoliko več. Vprašamo, ali ju lahko posnamemo pri delu. V Makedoniji smo že tretji dan in
snemanje poteka po načrtu.
Pripravili smo projektno dokumentacijo, zbrali podatke o lokacijah snemanja in življenju
ljudi, odgovorna urednica je odobrila projekt, zanj smo pridobili sponzorja, ki bo finančno
pokril del stroškov. Zdaj moramo projekt še izpeljati.
________________________________________________

Z izrazom medijska produkcija praviloma zajemamo vse faze dela, ki ga opravimo od ideje
do končnega izdelka. Distribucija kot razdeljevanje oz. razpošiljanje produktov lahko poteka
hkrati s produkcijo (oddajanje v živo) ali ne. Pogosteje sta produkcija in distribucija ločeni
fazi (npr. produkcija/distrubucija filma, CD-ja …). Ločitev od produkcije velja tudi za tisti
del distribucije, ki se nanaša na oblikovanje posameznih programskih pasov, s katerimi
organiziramo čas za predvajanje posameznih medijskih vsebin. Vendar, procesa sta med seboj
povezana; spoznanja iz distribucije, kot so npr. kdo so uporabniki ali občinstvo, so
pomembna pri snovanju in produciranju medijskih vsebin. Na obliko vsebin vpliva tudi čas
predvajanja (npr. otroški in mladinski program …). Nove produkcije pogosto nastajajo in
izhajajo iz spoznanj o (ne)uspešnosti predhodnih distribucij medijskih projektov.
Izvedba medijskega projekta zahteva veliko logističnega in kadrovskega usklajevanja, ob
dobri pripravi in organizaciji pa je zreducirana na fazo realizacije medijskega izdelka.
V primerjavi s produkcijo tradicionalnih množičnih medijev12 so značilnosti multimedijske
produkcije naslednje:







12

sestavljena je iz elementov produkcije pri vseh drugih medijih (besed, slik, zvoka);
je najbolj kompleksna;
ima največje število aktivnosti;
za njeno izvedbo potrebujemo najobsežnejše ekipe (praviloma);
je najdražja (praviloma);
celotno področje multimedijev se najhitreje razvija.

tisk, radio, televizija
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PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
(scenarij, pilotni projekt, dispozicija … + čas + denar)

ODOBRITEV PROJEKTA
(uredniki, naročniki, investitorji)

PRODUKCIJA / IZVEDBA
MEDIJSKEGA PROJEKTA / IZDELKA

Slika 57: Od projektne dokumentacije do izvedbe medijskega izdelka
Vir: Lasten

11.1 OSNOVNI TIPI MEDIJSKE PRODUKCIJE

Produkcija medijskega projekta je kompleksen in distribuiran sistem proizvodnje, ki
praviloma poteka istočasno pri večjem številu izvajalcev, na različnih lokacijah in z različno
opremo. V fazi produkcije izvajalci (produkcijske ekipe) pripravijo vse elemente (gradnike)
multimedijske aplikacije oz. vse dele (slikovni in zvočni material, besedilo, grafika)
medijskega izdelka. Pri tradicionalnih množičnih medijih poteka izvedba posameznih faz
produkcije praviloma v zaporedju. Iz vidika organizacije predstavlja produkcija problem
učinkovitega koordiniranja izvajalcev in sodelujočih. Večje je število izvajalcev, večji je
problem, pri njegovem reševanju pa se skušamo približati sistemu linijske produkcije,
“workflowu”, ki omogoča najkrajši čas izvedbe. S pojmom »workflow« označujemo
ponavljajoče se vzorce aktivnosti, ki temeljijo na sistematični organizaciji sredstev,
energetskih virov in informacij ter opredelitvi kadrov in vlog v zapomljiv, dokumentiran in
ponovljiv delovni proces. Termin se trenutno največ uporablja na področju računalniškega
programiranja, z njim se opredeljuje razvoj interakcije med posameznikom (človekom) in
računalnikom.
V medijih ločimo dva osnovna tipa produkcije. To sta:
izdelek
________

produkcija

projekt

redna
priprava
novih
vsebih

Slika 58: Načina produkcije v medijih
Pri izdelavi končnega medijskega izdelka gre za neponavljajoč izdelek (npr. glasbena
zgoščenka, knjiga, DVD, film …), redna priprava novih vsebin pa je značilna tako za
časopisno dnevno produkcijo (dnevniki) kot za televizijsko, radijsko in spletno produkcijo.
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Med obe vrsti produkcije uvrščamo še
produkcijo revialnega tiska (tedenske,
dvotedenske, mesečne publikacije). Razlika
med
omenjenima
osnovnima
tipoma
produkcije je predvsem v časovni organizaciji
dela, porazdelitvi finančnih sredstev (največ
sredstev potrebujemo za zagon produkcije), pa
tudi vsebini (redna priprava omogoča ažurno
nadaljevanje medijskih vsebin).
Informativni program uvrščamo med redno
produkcijo novih vsebin.
Slika 59: Redakcija informativnega programa
11.2 PRODUKCIJA AVDIOVIZUALNEGA DELA

PRODUKCIJA

SNEMANJE
PREDVAJANJE

PRIPRAVA
MONTAŽA

POSTPRODUKCIJA
(podnaslavljanje, sinhronizacija…)

Slika 60: Osnovne faze produkcije avdiovizualnega izdelka
Vir: Lasten
Produkcija zajemo fazo izvedbe, priprave gradnikov končnega izdelka. Pri tiskanih medijih je
to priprava članka, fotografij, ilustracij; pri radijskih izdelkih zvočni material; pri
avdiovizualnih izdelkih pa poleg zvočnega še slikovni del. Čeprav je montaža/integracija
posameznih delov v končni izdelek nujno opravilo v procesu izvedbe AV izdelka, jo pogosto
uvrščajo v fazo postprodukcije. Uvrščanje montaže (integracije slikovnih in tonskih
elementov AV prispevka) v fazo postprodukcije argumentirajo s tem, da se z montažo ne
producira novega slikovnega oz. zvočnega materiala, temveč le obdeluje posneto gradivo.
Drugi zagovarjajo prištevanje montaže med postopke produkcije, saj dobimo končni AV
izdelek le po opravljeni integraciji vseh sestavnih delov (slike, tonskih zapisov, grafike …).
Naj ob tem še omenimo, da so ruski filmski teoretiki iz 20-ih let prejšnjega stoletja trdili, da
je montaža najpomembnejši in najustvarjalnejši del produkcije filma. Znan je eksperiment
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Leva Kulešova, ki je med kadre krožnika na mizi, ženske v krsti in dekliške igre vstavil kader
obraza nekega ruskega igralca. Mimika igralčevega obraza ni izražala nobenega posebnega
čustva. Pri montaži je Kulešov uporabil isti kader obraza, ljudje, ki so sestavljen posnetek
videli, pa so bili prepričani, da se izraz na obrazu spreminja, v skladu s čustvi, ki jih
spodbujajo posnetki (lakota, žalost, veselje).
Lev Kulešov (1899 – 1970) je bil ruski filmski ustvarjalec in teoretik. Če vas podrobneje
zanima njegov poskus, s katerim dokazuje pomen montaže in obdelave slike, preberite opis
poskusa na spletni stran: http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Kuleshov (citirano 6. 6. 2008
in 13. 5. 2009)
Tistim, ki se želite poglobiti v pravila kadriranja in montaže, priporočamo:
Katz, Steven D. Film directing shot by shot: visualizing from concept to screen. Studio
City, CA: Michael Wiese Production, 1991.

11.3 IZDELAVA DOKUMENTARNEGA FILMA

Pri izdelavi dokumentarnega filma je avtor praviloma tisti, ki ima idejo. Za tovrstni format –
dokumentarni filmi trajajo ponavadi od 50 do 60 minut, daljši dokumentarci tudi do 90 minut
(redko tudi več) – se je odločil, ker posamezna zgodba preprosto zahteva obravnavo iz
različnih zornih kotov, s prirejanjem zgodbe v krajši časovni format pa bi jo popačil ali
izkrivil. Vsebine dokumentarnih filmov so redkeje predlog urednikov in drugih naročnikov.
Slednji podajo tovrstne predloge predvsem takrat, ko se v programski shemi predvideva več
pozornosti za obeležitev kakšnega pomembnega dogodka (obletnice zgodovinskih, političnih,
kulturnih, športnih in drugih dogodkov), ali ko se o nekem dogodku razkrijejo novi podatki
(podatki, ki zahtevajo, da se o dogodku znova – tudi iz drugega zornega kota – opredelijo
njegove družbeno-politično-socialne okoliščine in posledice).
Pri dokumentarnem filmu je priprava praviloma najdaljša in najzahtevnejša faza projekta.
Mnogi dokumentarni filmi so rezultat vsaj nekajmesečnih, mnogokrat pa tudi večletnih
raziskovanj, opazovanj, zbiranja podatkov, številnih pogovorov s potencialnimi protagonisti
filma.
Dokumentarni film zahteva avtorja poznavalca, kar pomeni, da mora biti avtor dobro
seznanjen z zgodbo, njenim zgodovinskim ozadjem, z njenimi udeleženci, pa tudi z
morebitnimi interesi udeležencev za razkritje zgodbe pred širšo javnostjo. V obdobju
raziskovanja avtor včasih zavzame tudi svoj zorni kot (s stališčem, ki ga do obravnavane teme
zavzame avtor ni nič narobe, če se avtor pri tem zaveda, pri realizaciji filma pa tudi upošteva,
da ima vsaka zgodba (vsaj) dve plati, in da ni naloga dokumentarnega filma agitirati za
posamezno stran).
11.3.1 Priprava
V fazi priprave avtor (sam ali v sodelovanju z režiserjem in producentom) opredeli naslednje:
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način prezentacije resničnosti;
udeležence dokumentarnega filma;
delovni naslov filma;
predvideno dolžino filma;
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 arhivski material;
 ciljno občinstvo;
 strokovnjake, ki bi lahko pomagali pri nastajanju filma.

priprava

snemanje
na terenu

montaža
AV izdelka

ovrednotenje
izdelka

AVTOR

snemalna
ekipa

montažer
grafik…

avtor,
urednik,
naročnik

distribucija
objava

Slika 61: Potek dela in osnovne vloge pri produkciji AV prispevkov
Vir: Lasten
V primarno projektno skupino za izvedbo dokumentarnega filma spadajo avtor, scenarist,
režiser in producent filma. Ti imajo vsak svoje naloge in odgovornosti. S prehodom v fazo
izvedbe se projektna skupina poveča z izvajalci (sekundarne vloge), med katerimi so
snemalec (ali snemalci), asistenti, tonski mojstri, osvetljevalci, montažerji, tajnice režije in
podobno. Pri projektu lahko sodeluje različno število sodelujočih, avtor je lahko tudi scenarist
ali režiser. Pomembnejša od številčnosti ekipe sta namreč medsebojna usklajenost in
razumevanje med člani skupine.
11.3.2 Snemanje na terenu
Za razvoj tehnik snemanja in montaže, pa tudi načinov prezentacije resničnosti v
dokumentarnem filmu je pomembno obdobje po drugi svetovni vojni in šestdeseta leta
prejšnjega stoletja. Razvoj tehnike v smeri bolj obvladljivih in predvsem lažjih kamer je
omogočil snemanje sinhronega zvoka v skoraj vsaki situaciji. V tem obdobju tako nastanejo
številni filmi, ki jih analitiki danes uvrščajo v kategorijo opazovalnih filmov. Filmski
ustvarjalec je namreč lahko opazoval tisto, kar se je dogajalo pred očesom kamere in to v
realnem času in z avtentičnim govorom. Ta princip velja še danes. Pri snemanju
dokumentarnega filma na terenu je treba tako s sliko kot z zvokom beležiti tisto, kar se dogaja
v trenutku snemanja.

Slika 62: Snemanje na terenu
Vir: Lasten

Ni pravila, katero kamero (camcorder)
uporabiti danes pri snemanju dokumentarnega
filma. Razvoj digitalne tehnologije ponuja
namreč številne možnosti. Bolj priporočljivo
je, da se uporablja t.i. broadcast kamera s 2/3''
čipom, ki zagotavlja višjo kakovost slike.
Prednost kamer s ½'' čipom, pri čemer pa
manjši čip kompenziramo z boljšo optiko, je v
tem, da so te kamere manjše, lažje in cenejše
(tako za najem kot nakup). K osnovni opremi
poleg kamere (camcorder) spadajo še stojalo,
mikrofon (usmerjeni ali brezžični) in luči.
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Snemanje na terenu - osnovna oprema:
•
•
•
•
•
•
•

kamera (camcorder formata DVC PRO, DV, HD …);
stojalo za kamero;
luč za kamero;
mikrofon (usmerjeni, brezžični …);
stojalo za mikrofon (namizno stojalo, );
kasete ali disk;
prevozno sredstvo.

11.3.3 Montaža filma
Po opravljenem snemanju sledi montaža filma. Z njo pridobljeni slikovni in zvočni material
organiziramo v logično, gledalcu razumljivo avdio-vizualno celoto. S tehničnega vidika je
montaža povezovanje dveh kadrov, ki pa jih med seboj ne vežemo po principu naključja ali
všečnosti, temveč po principu sestavljanja materiala v sekvence. Slednje bi najlažje definirali,
če jih opredelimo kot niz med seboj podobnih kadrov (podobnih zaradi situacije, ki jo
beležijo, barve, časovne dimenzije …). Montaža je ustvarjalno-tehnični postopek, ki
vključuje tako izbor slikovnega in zvokovnega materiala kot razvrščanje le-tega v
dramaturško strukturo ter sestavljanje in ritmizacijo slike in zvoka. Obstaja več načinov
montaže, kot je tudi več pristopov montaže v praksi, praviloma pa bi montažo lahko razdelili
na naslednje podfaze:
1. zajem materiala (digitalizacija slike) ali kopiranje materiala z digitalnih nosilcev;
2. groba montaža (vključuje selekcijo slike in zvoka ter osnovno razvrščanje izbranih
delov v dramaturško strukturo…);
3. montaža slike in zvoka (dodelava dramaturške kontinuitete, dodajanje tekstov,
sekvence …);
4. končna montaža (dodajanje efektov, glasbe …);
5. postprodukcija in finalizacija (sinhronizacija zvoka, prevodi, dodajanje naslova
filma, označitev sogovornikov, označitev arhivskega materiala: kaj prikazuje, leto
posnetka, vir posnetka, na koncu filma še označitev vseh izvajalcev filma …).
Po obdelavi in montaži je avdiovizualni izdelek končan, enako velja za zvočni prispevek po
tonski montaži, članek po prelomu in slikovni izdelek (plakat, letak) po tiskanju. Medijski
izdelek je pripravljen na predvajanje oz. distribucijo. Pred tem ga preverimo, preverimo
kakovost izdelka (tehnično kakovost) in vsebinsko ustreznost.
_________________________________________________
Povzetek
Z izrazom medijska produkcija praviloma zajemamo vse faze dela, ki ga opravimo od ideje do
končnega izdelka. Izvedba medijskega projekta zahteva veliko logističnega in kadrovskega
usklajevanja, saj poteka praviloma istočasno pri večjem številu izvajalcev, na različnih
lokacijah in z različno opremo.
V fazi produkcije izvajalci (produkcijske ekipe) pripravijo vse elemente (gradnike)
multimedijske aplikacije oz. vse dele (slikovni in zvočni material, besedilo, grafika)
medijskega izdelka. Iz vidika organizacije predstavlja produkcija problem učinkovitega
koordiniranja izvajalcev in sodelujočih. Večje je število izvajalcev, večji je problem, pri
njegovem reševanju pa se skušamo približati sistemu linijske produkcije, »workflowu«
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(ponavljajočim se vzorcem aktivnosti, ki temeljijo na sistematični organizaciji sredstev,
energetskih virov in informacij ter opredelitvi kadrov in vlog v zapomljiv, dokumentiran in
ponovljiv delovni proces).
Pri produkciji medijskih izdelkov ločimo produkcijo končnih izdelkov in redno pripravo novih
vsebin, med obema vrstama pa poznamo še produkcijo revialnega tiska.

11.4 KONTROLA IN KAKOVOST MEDIJSKEGA IZDELKA

11.4.1 Kontrola in kakovost
Na posameznih mejnih točkah delovnega procesa, imenovanih mejniki (milestone), moramo
opravljati kontrolo posameznih delovnih faz. Funkcija kontrole je prepoznati pomanjkljivosti
in napake v produkcijskem procesu in jih čimprej odstraniti oz. popraviti. Če kontrole ne
opravljamo, se lahko zgodi, da:





projekta ne realiziramo;
izdelek se razlikuje od načrtovanega (izguba ali sprememba osnovnega sporočila);
pride do izpadov in/ali zastojev proizvodnega procesa;
povečajo se stroški za izvedbo.

medijski izdelek

Tehnična kakovost

Kakovost vsebine

(standardi kakovosti
slike, zvoka, animacije,
grafike, nosilcev
zapisa …)

(namen, cilji in
ustreznost sporočila)

Slika 63: Kakovosti medijskega izdelka
Pri izvajanju projekta sprotno preverjamo, ali projekt sledi vsebinskemu načrtu, ali presega
finančni okvir, zastavljen v projektni dokumentaciji, ali se pri izvajanju držimo terminskega
načrta, kakšni so sodelovanje in odnosi med delavci in ali so gradniki projekta izvedeni
kakovostno. V kolikor projekt odstopa oz. se v fazi realiziacije začne razlikovati od
načrtovanih okvirjev, moramo ali težave nemudoma odpravili ali projekt prilagoditi novim
okoliščinam (vendar naj ta prilagoditev ne posega v kakovost, cilje in namen projekta).
11.4.2 Ovrednotenje
V vseh fazah projekta je dobro zagotoviti resnost in (so)odgovornost članov projektne
skupine. To najuspešneje uredimo s pogodbami in pripravo vmesnih in končnih dokumentov.
Končno poročilo o projektu je sestavni del projektne dokumentacije in vsebuje analizo
izvedbe posameznih faz, ujemanje z načrtovanim projektom in ovrednotenje kakovosti
izdelka.
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Pri tem je pomembno, da določimo tudi sistem plačil in nagrad za sodelujoče v projektu.
Stimulacije so lahko materialne (plačilo po uspešnosti, nagrade za dosežke, bonitete …) ali
nematerialne (pohvale, vlaganje v razvoj in usposabljanje posameznika, napredovanje na
delovnem mestu, spodbudno in ustvarjalno delovno okolje, v katerem so odnosi med
posamezniki pozitivni, zaupanje med nadrejenimi in podrejenimi ter odprto komuniciranje).
Tabela 12: Ovrednotenje medijskega izdelka
Primer ovrednotenja AV izdelka
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE AV (televizijskega) IZDELKA






Zadovoljitev ciljev in ciljnih skupin
Odzivnost (gledanost, reakcije ciljnih skupin – gledalcev)
Vsebina (ekskluzivost, zahtevnost, uravnoteženost, jasnost, kontekst …)
Ideja (učinkovitost, izvirnost, neodvisnost, transparentnost)
Izvedba (dramaturgija, dinamičnost, zvok, slika, jezik, montaža)
Vir: Lasten

11.4.3 Tveganje
Vsak projekt spremljajo negotovosti in tveganja. Včasih ni mogoče natančno opredeliti vseh
elementov načrtovanja (npr. kaj se bo zares zgodilo na terenu, nenaden dogodek …) ali vseh
učinkov poslovnih odločitev. Negotovost pomeni, da ne poznamo vseh posledic projekta. Za
izvedbo projekta se odločimo, ko lahko z določeno verjetnostjo predvidimo, da bodo
posledice takšne, kot jih pričakujemo.
Negotovost se zmanjšuje s količino in kakovostjo informacij, z znanjem in izkušnjami, ki
smo si jih pridobili na posameznem področju dela. Tveganja, ki so nastala zaradi
pomanjkljivega ali nerealnega načrtovanja, podcenjevanja obsega in zahtevnosti projekta,
prevelikega obsega vzporednih aktivnosti, neučinkovitega spremljanja oz. nadzorovanja
aktivnosti projekta ter popuščanja raznim pritiskom, so nesprejemljiva in jih je nujno treba
zmanjšati. Če tveganja prepoznamo, lahko njihove posledice zmanjšamo.
Na projekt vplivajo različne vrste tveganj. Če jih prepoznamo, lahko njihove posledice
zmanjšamo. Vrste poslovnih tveganj so (Zakrajšek et al., 2008):








naravne nesreče (požar, neurje, poplava in druge nesreče, ki povzročijo materialno
škodo na objektih in napravah);
izguba osebja (smrt zaradi delovne nezgode ali kakšne druge poškodbe, bolezni);
socialna tveganja (nezadovoljni delavci, ki vnašajo v okolje nemir in negativno
energijo);
tveganja v zvezi z odgovornostjo;
tržna tveganja (na trgu je preveč tovrstnih storitev oz. ko trg zavrne določen izdelek);
tveganja v zvezi z izterjavo izplačil (plačilna nedisciplina) in
politična tveganja.

Kaj storiti, ko tveganja prepoznamo? Kako jih obvladovati? Predstavljenih je nekaj načinov:
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Prepoznati je treba določene objektivne nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju
podjetja in jih v primeru, če pride do njihovih delnih ali celovitih uresničitev, tudi
zmeriti kot strošek.
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Odstraniti je treba tiste nevarnosti v okolju, ki jih je mogoče odstraniti, ne da bi s tem
preprečili doseganje zastavljenega cilja.
Izogniti se je treba nevarnostim, ki niso neposredno povezane s projektnim ciljem.
Določena tveganja je treba prenesti na druge nosilce in tako zagotoviti razpršenost
nevarnosti.
Odstopiti (ali spremeniti) je treba od prvotno začrtanega cilja, če analize pokažejo
veliko verjetnost propada projekta.
_________________________________________________

Povzetek
Na posameznih mejnih točkah delovnega procesa – mejnikih (milestone) – moramo opravljati
kontrolo posameznih delovnih faz. Funkcija kontrole je prepoznati pomanjkljivosti in napake
v produkcijskem procesu in jih čimprej odstraniti oz. popraviti. Če kontrole ne opravljamo, se
lahko zgodi: da projekta ne realiziramo; da se izdelek razlikuje od načrtovanega; da pride do
izpadov in/ali zastojev proizvodnega procesa;, povečajo se stroški za izvedbo.
Pri izvajanju projekta sprotno preverjamo, ali projekt sledi vsebinskemu načrtu, ali presega
finančni okvir, zastavljen v projektni dokumentaciji, ali se pri izvajanju držimo terminskega
načrta, kakšni so sodelovanje in odnosi med delavci in ali so gradniki projekta izvedeni
kakovostno. Končno poročilo o projektu je sestavni del projektne dokumentacije in vsebuje
analizo izvedbe posameznih faz, ujemanje z načrtovanim projektom in ovrednotenje kakovosti
izdelka. Preverjamo tehnično in vsebinsko kakovost medijskega projekta. S tehnično
kakovostjo zagotavljamo tehnične gradnike izdelka, z vsebinsko preverjamo ustreznost
vsebine glede na zastavljeni cilj.
Vsak projekt spremljajo negotovosti in tveganja. Včasih ni mogoče natančno opredeliti vseh
elementov načrtovanja ali vseh učinkov poslovnih odločitev. Negotovost se zmanjšuje s
količino in kakovostjo informacij, z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili na
posameznem področju dela. Na projekt vplivajo različne vrste tveganj. Če jih prepoznamo,
lahko njihove posledice bistveno zmanjšamo.
Vprašanja za preverjanje znanja –poglavje Produkcija medijskih izdelkov
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj zajema faza produkcije medijskega izdelka? Katere so njene podfaze?
Katere vrste produkcije poznamo? Navedite primere!
Kaj se lahko zgodi, če med posameznimi fazami projekta ne opravljamo kontrole?
Kaj je tehnična kakovst in kaj kakovost vsebine medijskega izdelka?
Katere vrste poslovnih tveganj poznamo in kako jih lahko obvladamo?

Naloga – ovrednotenje
Izdelajte 1-minutni AV, zvočni (radijski) izdelek oz. napišite in oblikujte članek. Analizirajte
faze in podfaze produkcije? Kje nastaja največ težav? Kaj ste izvedli dobro in v skladu z
načrtom, česa niste storili?
Prispevek ovrednotite, ocenite njegovo tehnično in vsebinsko kakovost.
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12 DISTRIBUCIJA IN SHRANJEVANJE MEDIJSKIH IZDELKOV
»Boljše vljudno odkloniti,
kakor neprijazno dati.«
portugalski pregovor

»Kdaj se bomo lahko videli na televiziji?« me na terenu pogosto vprašajo. Povem jim datum
in uro objave prispevka oz. oddaje in na katerem programu bo predvajana. Oddaja Na vrtu,
ki jo uredniško in avtorsko oblikujem, ima stalni termin ob sobotah popoldan. Traja 25 minut.
Pripravljam jo že 13 let.
Ko oddajo sestavimo, na prispevke dodamo glasbeno podlago in imena sogovornikov
(telope), nato jo presnamemo na kaseto. T.i. finalno verzijo hranimo v arhivu, v pisarniških
omarah pa se je v letih ustvarjanja nabralo kup t.i. master oddaj (to so oddaje brez telopov,
glasbene podlage in EPP blokov), ohranjen je tudi del neobdelanega slikovnega materiala,
predvsem tistega, za katerega predvidevam, da ga bom še potrebovala.
Čemasovi v Beli Krajini se ukvarjajo s semenarstvom. Vrtnine gojijo zato, da bi pridobili
seme. Ob koncu junija nabirajo semena zelja. Zelje je dvoletnica. Prvo leto zelje oblikuje
glave. Te Čemasovi v jeseni s korenino vred izkopljejo, počistijo in hranijo v klet, kjer zeljne
glave prezimijo. Spomladi zelje znova posadijo na njivo. In počakajo, da zelje vzcveti.
Čemasove smo zdaj obiskali že petič. S pobiranjem semena zaključujemo produkcijo
prispevka o ekološkem semenarstvu. Medtem smo zamenjali več kaset, posneli ure slikovnega
materiala. Če neobdelanega slikovnega materiala ne bi hranila, bi enoletni trud bil zaman.
V zadnjem poglavju spoznavamo zakonitosti distribucije in shranjevanja medijskih izdelkov.
_________________________________________________

12.1 PRENOS SPOROČILA

Distribucija je organizirano razdeljevanje in razpošiljanje surovin in blaga. V procesu
medijskega sporočanja razumemo distribucijo kot prenos sporočila do ciljne skupine (glej
Sliko 50). Mnogi avtorji opozarjajo, da je distribucija medijskih vsebin tista faza medijske
produkcije, na katero se želi najbolj vplivati, bodisi z omejevanjem distribucije bodisi s
prepovedjo javne objave. Pri tem se je treba zavedati, da medijske organizacije ni mogoče
obravnavati brez odnosa organizacije do javnosti, lastnikov (monopolna lastništva nad
mediji) in vladajočih struktur (politika).
PRODUKCIJSKA
FAZA

VIR

SPOROČILO

DISTRIBUCIJSKA
FAZA

DISTRIBUCIJA

Slika 64: Potek sporočanja v medijih
Vir: McQuail in Windahl, v: Žilič Fišer, 2006
136

JAVNOST

Organizacija in vodenje medijske produkcije

Mediji niso institucije, ki bi jim uspevalo delovati neodvisno od dejavnikov družbenega
dogajanja. Pri produciranju in distribuiranju svojih vsebin so tako vselej v primežu treh
prepletajočih se sfer: ekonomije, politike in tehnologije. Mediji so vsakodnevno podvrženi
pritiskom s strani politike (podeljevanje frekvenc, sprejemanje zakonov o javni
radioteleviziji, mediji posebnega pomena, elektronske komunikacije, določanje kvot
programa …); vse več je finančnih pritiskov, ki vplivajo na oblikovanje strukture programa
(prednost ima program za široko publiko, ne glede na trivialnost programa); na medije vpliva
tudi hiter tehnološki razvoj, ki določa predvsem tempo in način prenašanja vsebin.

politika

ekonomija
mediji
tehnologija

Slika 65: Mediji v preseku treh prepletajočih se sfer
Vir: McQuail, v: Žilič Fišer, 2006
Medijske izdelke pripravljamo in distibuiramo 4 osnovnim ciljnim skupinam:





naročnikom oz. investitorjem,
uporabnikom medijskega izdelka in sporočil (ciljne javnosti in skupine),
izvajalcem (če je medijski izdelek del medijskega projekta nekega izvajalca) in
zainteresirani strokovni javnosti (npr. arheološka odkritja).

12.2 CILJI JAVNIH IN KOMERCIALNIH MEDIJEV

Cilji javnih medijev (praviloma javno-pravnih radiotelevizij) so javni cilji in proizvodnja
javnega dobrega (public goods, glej Sliko 66). O osnovni delitvi medijev in njihovih
poslovnih ciljih tudi v poglavju 1. 4 Produkcija v medijih).
Javno dobro zagotavlja demokratičnost družbe, njegova osnovna značilnost je, da je na
razpolago vsem članov družbe in da se z množičnostjo uporabe ne izčrpa. Venturelli navaja,
da lahko javno dobro preverimo z naslednjimi kriteriji:
1. Elementi javnega dobrega so v tistih kategorijah, ki zagotavljajo demokratičnost
družbe (npr. informacijsko okolje).
2. Elementi javnega dobrega morajo biti na razpolago vsem ali nikomur, zagotavljati pa
jih morajo državne institucije (šolstvo, infrastruktura, javne knjižnice …).
3. Če zelimo zagotoviti univerzalnost javnega dobrega, morajo državne institucije
omogočiti tudi zasebnemu sektorju, da nas oskrbuje z javnim dobrim.
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MEDIJI
Javni
mediji

Komercialni
mediji

javno dobro

tržni cilji

Slika 66: Delitev medijev glede na njihove cilje
Če so komercialni mediji predvsem profitno naravnani, pa dejujejo javno pravna občila (npr.
nacionalne medijske – radijske in televizijske – hiše) v skladu z naslednjimi principi (Scanell,
1990, v: Holland, 2000, 18):








Geografska univerzalnost. Medijske vsebine naj bodo dostopne vsej populaciji.
Univerzalnost okusa. V programih naj bodo oddaje za različne okuse.
Posebna pozornost je namenjena vsebinam za manjšine.
Mediji prepoznavajo, sprejemajo in predstavljajo pomen nacionalne identitete in
skupnosti.
Mediji ne podlegajo političnim in drugim pritiskom.
Univerzalnost plačila. Oblikovan naj bo sklad ali sistem za plačilo tovrstnih medijev
(prispevek).
Mediji spodbujajo tekmovalnost v kakovosti, ne v količini programa.

Uspešni mediji se zavedajo političnih, tržnih in tehnoloških pritiskov in jih skušajo uporabiti
sebi v prid. Principi uspešnih medijev so naslednji:
 Tehnologijo uporabijo za podporo idejam (vsebini).
 Najuspešnejši so lokalni mediji (teorija o kulturni bližini).
 Javnost mora imeti dostop do največjega možnega asortimenta storitev in proizvodov
(konvergenca medijev).
 Programska shema posnema vzorce delovanja in vedenja javnosti.
12.2.1 Teorija o kulturni bližini
Mnogi avtorji so s pojavom in uspehom globalnih (svetovnih) medijev in novih tehnologij
napovedovali zaton klasičnih avdiovizualnih medijev, predvsem tistih, ki so delovali na
lokalnem ali regionalnem nivoju. Toda, izkazalo se je, da so bili mnogi lokalni mediji
sposobni prilagoditi se novim zahtevam, regionalni programi (predvsem radio in televizija) pa
še vedno beležijo relativno visoke odstotke gledanosti in poslušanosti.
Teorija J. Straubhaarja (1991) o kulturni bližini (cultural proximity) temelji na predpostavki,
da občinstvo aktivno izbira med mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi programi, pri tem
pa zaradi kulturne sorodnosti daje prednost dostopnim nacionalnim in lokalnim informacijam
pred mednarodnimi in svetovnimi vsebinami. Kulturno bližino, poleg jezikovnih značilnosti
in posebnosti, sestavljajo še humor, podobe, način oblačenja, življenja in vedenja ter drugi
etnični načini družbenega delovanja, verovanja in vrednot.
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12.2.2 Konvergenca medijev
Tradicionalni mediji so se na spletu pojavili že kmalu po začetku javnega delovanja spleta. Za
prvi medij, ki se je pojavil na spletu, velja Chicago Online (www.chicagotribune.com,
13. 5. 2009) iz leta 1992. Spletno obliko časopisa je lansirala medijska hiša Tribune Company
of Chicago, ki je s podporo komercialnega storitvenega servisa AOL ponudila dostop do vseh
oblik njihove medijske ponudbe: radia, televizije in dnevnika Chicago Tribune.
Splet je ena od možnih tehnoloških podpor interneta, kot tehnologija pa danes najbolj
uporaben in dominanten del interneta. Splet je medijski posrednik med družbenimi akterji, ki
se predstavljajo navzven, in tistimi, ki nanj bolj ali manj naključno vstopajo kot uporabniki.
Kot takšen je splet sooblikovalec sodobne kulture, »saj se prek ohlapne mreže združujejo
številni družbeni akterji, vzpostavljajo raznotera družbena delovanja, posredujejo številne
informacije, vsebine in zgodbe ter opravljajo različne storitve.« (Petrič in Oblak, 2005, 101).
Tradicionalne množične medije v najbolj splošnem pomenu označuje model eden-z-mnogimi
(one-to-many). V tem primeru en vir – neka medijska hiša – posreduje sporočila prek kanala
večji razpršeni množici prejemnikov oz. njihovemu občinstvu. V obliki modela eden-zmnogimi pogosto deluje tudi računalniško posredovano komuniciranje. V spletni
komunikacijski platformi pa lahko velja tudi obratno. Oblikuje se lahko komunikacijsko
razmerje mnogi-z-enim. Po mnenju Burnetta in Marshalla je tovrstna oblika komuniciranja
»hibrid med množičnim in medosebnim komuniciranjem in je značilna predvsem za sisteme
baz podatkov in spletnih servisov, ki omogočajo shranjevanje velikih količin podatkov iz
različnih virov, do katerih nato dostopajo naključni posamezniki« (v: Oblak in Petrič, 2005,
59-60). Splet pa dovoljuje tudi obliko komuniciranja mnogi-z-mnogimi (many-to-many), pri
kateri je posameznik hkrati pošiljatelj in prejemnik sporočila. Ta sporočila so lahko nadalje
namenjena tudi drugemu posamezniku ali skupini ljudi
Po Škerlepu (v: Oblak in Petrič, 2005, 17) tradicionalni mediji uporabljajo splet zaradi
promocije svojih tradiconalnih vsebin, distribucije vsebin, ki jih že producirajo v
tradicionalnem medijskem formatu in razširitve oz. nadgradnje vsebin tradicionalnega
formata.

12.3 OBLIKOVANJE PROGRAMSKE SHEME (SCHEDULING)

Sterling (et al., 1998) razvšča programe glede na:





vsebino (najsplošnejša je razdelitev na informativne in razvedrilne vsebine);
umestitev v program (dnevne, tedenske, enkratne oddaje, t.i. prime-time oddaje);
format (nanaša se na ponudbo več servsisov – npr. samostojni program ali program, v
katerega lahko kličete, pišete …) in
žanr (glede na vsebino in ciljno občinstvo).

S programsko shemo organiziramo čas za predvajanje televizijskih in radijskih vsebin v
dnevno, tedensko ali sezonsko strukturo programa, katere namen je pridobivanje in
ohranjanje občinstva. Pri oblikovanju programske sheme je treba upoštevati predvsem
vedenjske značilnosti posameznih skupin občinstva, ritem njihovega življenja in vzorce
obnašanja in delovanja pri vsakdanjih opravilih.
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Prime time - čas, ko je pred televizijskimi ekrani/radijskimi sprejemniki največ
gledalcev/poslušalcev…
Prime time – televizija – praviloma od 19.00 do 22.00 oziroma 22.30. Ponavadi se začne z
osrednjo informativno oddajo ob 19.00 in konča z informativno odddajo okoli 22.00.
Prime time – radio - jutranji program; od 05.00 (06:00) do 08.00 (09.00). Nujne
informacije v jutranjem programu: ura, vremenski podatki, promet.
Ogrodja za oblikovanje splošnih programskih shem so informativne oddaje. Glede na
časovno umestitev razvršamo druge oddaje. Ta princip ne velja za specializirane programe
(npr. športne programe, programe o živalih …).
Strategije organiziranja programske sheme (http://en.wikipedia.org/wiki/TV_guide,
13. 5. 2009):
 Dnevni pasovi (Dayparting) – razdelitev dnevnega programa v več pasov, upoštevajoč
vedenjske vzorce občinstva in demografske značilnosti gledalcev.
 Predvajanje tematskih sklopov (Theming) – predvajanje tematskih vsebin, npr.:
večerni program, namenjen za …
 Razgrnitev (Stripping) – dnevno predvajanje tedenskih nadaljevank.
 Združevanje (Stacking) – združevanje programskih vsebin s podobnim apelom,
nagovorom.
 Dopolnjevanje (Counterprogramming) – ponudba vsebin, drugačnih od programa
konkurenčnih televizij.
 Povezovanje (Bridging) – metoda, s katero se skuša preprečiti gledalčevo menjavo
kanala, npr. oglaševanje naslednje oddaje v predvajanem programu.
 Tehnika šotora (Tentpoling) – umestitev dveh manj priljubljenih oddaj pred in po
znani oddaji.
 Tehnika mreže (Hammocking) – umestitev manj zanimive vsebine med dve
priljubljeni oddaji.
 Tehnika skoka čez-program (Crossprogramming) – enakost/podobnost vsebine skozi
dve različni oddaji.
________________________________________________
Povzetek
Distribucija je organizirano razdeljevanje in razpošiljanje surovin in blaga. V procesu
medijskega sporočanja razumemo distribucijo kot prenos sporočila do ciljne skupine.
Mediji niso institucije, ki bi jim uspevalo delovati neodvisno od dejavnikov družbenega
dogajanja. Pri produciranju in distribuiranju svojih vsebin so tako vselej v primežu treh
prepletajočih se sfer: ekonomije, politike in tehnologije.
Uspešni mediji se zavedajo političnih, tržnih in tehnoloških pritiskov in jih skušajo uporabiti
sebi v prid. Principi uspešnih medijev so: tehnologijo uporabijo za podporo idejam (pripravi
vsebine), najuspešnejši so lokalni mediji (teorija o kulturni bližini), javnost mora imeti dostop
do največjega možnega asortimena storitev in proizvodov (konvergenca medijev) in
programska shema posnema vzorce delovanja in vedenja javnosti.
S programsko shemo organiziramo čas za predvajanje televizijskih in radijskih vsebin v
dnevno, tedensko ali sezonsko strukturo programa, katere namen je pridobivanje in
ohranjanje občinstva. Pri oblikovanju programske sheme je treba upoštevati predvsem
vedenjske značilnosti posameznih skupin občinstva, ritem njihovega življenja in vzorce
obnašanja in delovanja pri vsakdanjih opravilih. Prime time je čas, ko je pred televizijskimi
ekrani/radijskimi sprejemniki največ gledalcev/poslušalcev …
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Naloga – distribucija medijskih izdelkov
Poiščite objave programov (lahko je televizijski ali radijski spored). Analizirajte, kako so
oblikovani časovni pasovi, kateremu občinstvu so prilagojene oddaje in katerih tehnik so se
poslužili oblikovalci programskih shem!

12.4 SHRANJEVANJE MEDIJSKIH IZDELKOV IN GRADIVA

S sistematično ureditvijo dokumentarnega gradiva zagotavljamo pregled nad opravljenim
delom oz. obstoječim gradivom in vzpostavljamo sistem za upravljanje z arhivskim
skladiščem, ki določa postopke ravnanja s posameznimi vrstami dokumentarnega gradiva.
Varno hrambo in obstojnost dokumentarnega gradiva lahko zagotovimo le, če hranimo
gradivo v ustrezno opremljenih prostorih, ki morajo v skladu s pravilnikom dosegati številne
normative, kot so: zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih pogojev, protipotresne varnosti,
protipožarnega in protivlomnega varovanja.
ustrezne prostore za hrambo arhivskega
materiala
ustrezne nosilce za arhivski material

ARHIVIRANJE
evidenco oz. popis arhivskega materiala
pregled oz. nadzor nad arhivskem materialom
Slika 67: Kaj zagotovljamo s hrambo dokumentarnega gradiva
Krovni zakon, ki določa, kaj je arhivski dokumentarni material in kako ga ustezno hraniti, je
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Ta ureja
način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v
fizični in elektronski obliki, veljavnost oz. dokazno vrednost takega gradiva, varstvo
arhivskega gradiva in pogoje za njegovo uporabo, naloge arhivov in javne arhivske službe ter
s tem povezane storitve in nadzor nad izvajanjem.
V zakonu se pod terminom »dokumentarno gradivo« opredeljuje izvirno in reproducirano
(pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako
drugače zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih
oseb; »oblika zapisa« so tiste organizacijske in tehnološke značilnosti zapisa, ki določajo,
kako je vsebina zapisana, hranjena in prikazana v procesu hrambe; »nosilec zapisa« pa je
klasičen ali elektronski nosilec zapisa, na katerega se zapiše vsebina v skladu z obliko zapisa.
12.4.1 Načela shranjevanja
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih pomembno opredeljuje
tudi načela shranjevanja. Ta so:
 načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oz. uporabnosti njegove vsebine;
 načelo trajnosti;
 načelo celovitosti;
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 načelo dostopnosti;
 načelo varstva kulturnega spomenika.
Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oz. uporabnosti njegove vsebine
(ZVDAGA, 3. člen)
Hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali
uporabnosti vsebine tega gradiva. Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka
hramba zajetega gradiva, če zagotavlja zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva
(uporabnost vsebine gradiva).
Načelo trajnosti (ZVDAGA, 4. člen)
Hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati trajnost tega gradiva oziroma trajnost
reprodukcije njegove vsebine.
Načelo celovitosti (ZDVAGA, 5. člen)
Hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati nespremenljivost in integralnost
dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, urejenost dokumentarnega
gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva
(provenience).
Načelo dostopnosti (ZDVAGA, 6. člen) Dokumentarno gradivo oz. reprodukcija njegove
vsebine mora biti ves čas trajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter
dostopna pooblaščenim uporabnikom ali uporabnicam.
Načelo varstva kulturnega spomenika (ZDVAGA, 7. člen)
Arhivsko gradivo je kulturni spomenik in mora biti varovano kot takšno.
V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) se hranijo vsi izvodi
poljubnih publikacij, ki imajo več kot 4 strani. Zavezanci (založniki, izdajatelji, distributerji)
so dolžni nacionalni depozitarni organizaciji (Narodni in univerzitetni knjižnici) poslati ali
predložiti kot obvezni izvod po štiri izvode publikacij. Namen obveznega izvoda je zagotoviti
ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane,
založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in
prilagojene (npr. z uvodno besedo, podnapisi v slovenščini ipd.) za distribucijo v Republiki
Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora,
izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in
uporabo v skladu s strokovnimi navodili.
Glede na zakon o obveznem izvodu publikacij med predmete obveznega izvoda uvrščamo
naslednje vrste publikacije:
 tiski v vseh tiskarskih ali razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju (knjige,
brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk,
skupaj z dodatki ali prilogami);
 zvočni zapisi na raznih nosilcih;
 slikovni zapisi na raznih nosilcih;
 elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih in elektronske publikacije,
dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so objavljene v Republiki
Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v Republiki Sloveniji;
 publikacije, ki so kombinacija vrst zapisov iz prejšnjih alinej;
 publikacije na nosilcih zapisov, ki se bodo pojavili z nadaljnjim razvojem.
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Zakon o medijih (ZMed) določa, da mora odgovorni urednik hraniti zapise vseh objavljenih
programskih vsebin najmanj petnajst (15) dni po njihovi objavi ter zainteresirani osebi na
njene stroške izročiti ustrezno kopijo posameznega zapisa, in sicer najpozneje v treh (3) dneh
od prejema pisne zahteve zainteresirane osebe.
Sistem shranjevanja gradiva avdiovizualnih medijev temelji na ažuriranju, obnavljanju in
dopolnjevanju obstoječega arhivskega materiala. Prednost pri shranjevanju imajo
dokumentarni avdiovizualni zapisi in t.i. »frekventno gradivo«, s katerim se pojmuje splošno
gradivo, ki se ga najpogosteje pridobiva in uporablja v dnevno-informativnem programu.
Sistem iskanja arhivskega materiala temelji na sistemu ključnih besed, s katerimi se definira
vsebina prispevka, označiti pa je treba tudi datum pridobivanja avdiovizualnega materiala in
druge podatke, kot so npr.: vremenski pogoji v času snemanja (dež, sonce, sneg…), posnetki
zunaj – notri (zunaj poslopja, notranjost stavbe) in itd.
Zanimivost …
Kot najprimernejši nosilec avdiovizualnega zapisa se je izkazala beta kaseta. Shranjuje se
na 90-minutne kasete. Rok trajanja sistema je 60 let, ob pogoju, da kasete hranijo v
ustreznem prostoru (18 stopinj celzija, ustrezna vlažnost prostora, kaseta mora biti
zaščitena s primernim zunanjim ovojem, trak je treba večrat prevrteti).
Naloga
Na obisku v medijski hiši preverite, kaj in na kakšne nosilce shranjujejo medijske izdelke.
Po kakšnem principu se shranjuje obdelano in neobdelano gradivo? Kako je gradivo
urejeno?
_______________________________________________
Povzetek
S sistematično ureditvijo dokumentarnega gradiva zagotavljamo pregled nad opravljenim
delom oz. obstoječim gradivom in vzpostavljamo sistem za upravljanje z arhivskim
skladiščem.
Krovni zakon, ki določa, kaj je arhivski dokumentarni material in kako ga ustezno hraniti, je
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Ta ureja način,
organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v fizični
in elektronski obliki. Zakon opredeljuje načela shranjevanja, ki so: načelo ohranjanja
dokumentarnega gradiva oz. uporabnosti njegove vsebine, načelo trajnosti, načelo
celovitosti, načelo dostopnosti in načelo varstva kulturnega spomenika.
Pri shranjevanju medijskih izdelkov delujemo v skadu še z Zakonom o medijih (določa
najmanj 15 dnevno hrambo vseh zapisov) in Zakonom o obveznem izvodu publikacij (določa
hrambo vseh izvodov poljubnih publikacij, ki iamjo več kot 4 strani).
Hranimo obedelane in urejene, redkeje neobdelane materiale.
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Vprašanja za preverjanje znanja – poglavje Distribucija in shranjevanje medijskih izdelkov
1.
2.
3.
4.

V preseku katerih treh sfer delujejo mediji? Njihove vplive utemeljite s primeri.
Katerim principom sledijo uspešni mediji?
Naštejte in opišite vsaj 5 tehnik oblikovanja programske sheme!
Katera so temeljna načela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih?
5. Kaj z vidika hrambe zapisov določata Zakon o medijih in Zakon o obveznem izvodu
publikacij?
Naloga
Vaš medijski izdelek je končan. Preverili ste njegovo vsebinsko in tehnično kakovost in bili
z njim, vi – kot avtor – in naročnik (uredniki, investitorji), zadovoljni.
Presodite in predlagajte uvrstitev medijskega izdelka v časovno-programsko shemo. Kdaj
in v katerem vsebinskem sklopu naj bo prispevek predvajan, da bo dosegel večino
predvidene ciljne skupine?
Izdelek ustrezno označite, pripravite na arhiviranje. Zapišite naslov prispevka, naslov
oddaje (v kateri je bil predvajan), avtorja (pri AV izdelkih tudi režiserja, snemalca,
montažerja), trajanje prispevka oz. oddaje, letnico produkcije in datum premiernega
predvajanja.
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