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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ
Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola praznuje letos 10. obletnico svojega
delovanja. V vseh letih delovanja in tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo študentje
pridobivali znanja in kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci in so potrebna za uspešno
opravljanje poklicnega dela. Pomembno je, da študentje ţe v času izobraţevanja pridobijo
praktično uporabna znanja in kompetence ter se usposobijo za raziskovalno delo in reševanje
konkretnih problemskih situacij. K temu prav gotovo prispevajo tudi raziskovalni tabori.
Namen tovrstnih srečanj študentov pa ni samo ustvarjalne in delovne narave, pomembno je
tudi druţenje in medsebojno spoznavanje študentov in predavateljev iz različnih območij
drţave, kakor tudi spoznavanje mesta Murska Sobota in Pomurja.

Vesel sem, da letos organiziramo ţe 2. raziskovalni tabor ŠPIC-a. V primerjavi s predhodnim
letom smo močnejši, kreativnejši in kakovostnejši. K študentom in mentorjem Poslovno
komercialne šole Celje Višje strokovne šole, Ekonomske šole Novo mesto Višje strokovne
šole in študentom ter predavateljem naše institucije, so se pridruţili še študentje in mentorica
iz Šolskega centra Slovenj Gradec Višje strokovne šole. Teme tabora so zanimive s
strokovnega vidika in aktualne. Študentje, njihovi mentorji in strokovno osebje tabora, so se
organizacije tabora in reševanja problemskih situacij lotili sistematično, profesionalno ter v
skladu s stroko projektnega menedţmenta. Rezultat navedenega je razviden iz ugotovitev, ki
so posebej predstavljene v prispevkih timov v biltenu ter v zadovoljstvu in pohvalnih besedah
udeleţencev tabora.

Ob koncu 1. raziskovalnega tabora smo si zadali, da bi bil naslednji tabor številčnejši in
močnejši še za katero višjo strokovno šolo. Ţelim in upam, da se na raziskovalnem taboru
ŠPIC-a srečamo tudi prihodnje leto; v še močnejši zasedbi in z mednarodno udeleţbo.

Vsem udeleţencem raziskovalnega tabora višjih strokovnih šol se zahvaljujem za njihov
prispevek k uspešni izvedb

mag. Beno Klemenčič
Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ
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UVODNA RAZMIŠLJANJA MENTORJA
Spoštovani!
Iskreno in srčno povedano, zelo sem vesel, da me je g. Škafar tudi letos povabil k
sodelovanju. Raziskovanje je iskanje nečesa novega, neznanega, kar ljudi, predvsem
raziskovalce, bogati. Ţe lansko leto sem se odločil, da bom na tem taboru, v kolikor bom
povabljen, raziskoval temo kakovost ţivljenja. Vse bolj opaţam, da smo si ljudje postali
tujci, da nekateri delajo preveč, na drugi strani nekateri nimajo dela, zopet eni imajo »bajno«
bogastvo, drugi pa praktično ničesar, nekateri med nami so zdravi, drugi ne itd. Vse to prav
gotovo spada v področje kakovosti ţivljenja, ki pa se ţal sistematično ne raziskuje. V EU
raziskujejo kakovost ţivljenja le s 5 trditvami (vprašanji), kar je zagotovo premalo za pravilne
in verodostojne zaključke.
Kaj sploh je kakovostno ţivljenje?
Kakovostno ţivljenje je izpolnjevanje raznovrstnih pričakovanj vsakega posameznika in
posledično druţbe, katerega cilj je zagotovo zadovoljstvo vseh ljudi na svetu. Svet bo
potrebno spremeniti, predvsem pravično razdeliti bogastvo in ţiveti v skladu z ljubeznijo,
prijaznostjo, poštenostjo in v miru.
Upam, da smo z raziskovalno nalogo delček razmišljanja o kakovosti ţivljenja vzbudili tudi
vsem Vam, sodelujočim.
Loka Samastha Sukhino Bhavantu!

Mag. Anton Vorina
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1

UVOD
PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE

1.1

Zavedamo se, da je kakovost ţivljenja bistvenega pomena pri vseh dejavnostih ţivljenja. Če
ţelimo ţiveti kakovostno, se moramo za to tudi potruditi in prilagodit. Področje, ki smo ga
raziskali, je kakovost ţivljenja.
Namen naloge je spoznati pojme kot so: kakovost, kakovost ţivljenja in smisel ţivljenja ter
nadalje raziskati kriterije kakovosti ţivljenja.
1.2

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE

Problem naloge je v raziskovanju pojma kakovosti ţivljenja. Zanima nas predvsem, kaj sploh
razumemo pod pojmom kakovost ţivljenja oziroma kaj za ljudi predstavlja kakovost ţivljenja,
ali je to denar, druţina, ljubezen, sreča ali morda kaj drugega?
1.2.1 Cilji v teoretičnem delu naloge




spoznati definicijo kakovosti ţivljenja,
odgovoriti na vprašanje, kaj je kakovostno ţivljenje,
podati definicijo kakovosti ţivljenja.

1.2.2 Cilji v raziskovalnem delu naloge
V raziskovalnem delu naloge ţelimo s pomočjo ankete ugotoviti različne vidike kakovosti
ţivljenja, kako ljudje ta pojem dojemajo. Ţelimo analizirati zadovoljstvo ljudi z njihovim
ţivljenjem. Glavni cilj je ugotoviti, katero področje kakovosti ţivljenja je za ljudi
najpomembnejše in s čim so ljudje v ţivljenju najbolj zadovoljni.
1.3

HIPOTEZE

H1: Anketirancem največ pri kakovosti življenja pomenita zdravje in družina.
H2: Večini anketirancev pri kakovosti življenja najmanj pomeni politika in politično vzdušje.
H3: Večina anketirancev je najbolj zadovoljna z družino.
H4: Večina anketirancev je najmanj zadovoljna s politiko in političnim vzdušjem.
H5: Večina anketirancev pričakuje v naslednjih 12 mesecih splošno boljše življenje.
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1.4

METODE DELA

Najprej smo se razdelili v skupine. Našo skupino sestavljamo trije študentje: Natalija, Goran
in Tadeja. Nato nam je mentor predstavil našo temo preko spletne učilnice ter nam razloţil,
kaj od nas pričakuje. V začetku meseca aprila 2010 smo se povezali preko interneta in tako
počasi začeli ustvarjati. Podatke smo poiskali na internetu in v spletni učilnici Višje
Ekonomske šole Celje ter v knjiţnici Ekonomske šole MS, višje strokovne šole. Poleg tega
smo izvedli anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili med dijake in študente Ekonomske šole
MS, višje strokovne šole in mimoidoče v Murski Soboti. Anketni vprašalnik smo obdelali s
pomočjo SPSS programa (PASW 18).
1.5

OMEJITVE RAZISKAVE

V naši nalogi smo se omejili le na kakovost ţivljenja ljudi v Murski Soboti. Omejeni smo bili
s časom, saj tabor traja le tri dni. Teţavo pa nam je predstavljalo tudi pomanjkanje znanja o
kakovosti ţivljenja. Prav tako imamo malo izkušenj z raziskovalnim delom.

I TEORETIČNI DEL
2

KAKOVOST

Kakovost je sama po sebi širok pojem in zajema vrsto dejavnosti, ki pa v grobem pomenijo
preprosto kakovostno izvedbo storitev oz. izdelkov. V literaturi najdemo veliko definicij, ki
opredeljujejo pojem kakovosti. Definicij kakovosti je toliko, kolikor je avtorjev, ki se
ukvarjajo z reševanjem tega problema.
(http://www.sb-izola.si/index.php?page=static&item=79 )
Kakovost je stopnja na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve. Zahteva je
potreba ali pričakovanje, ki je izraţeno na splošno samoumevno ali pa obvezno.
Karakteristika je razlikovalna značilnost.
V ţivljenju pa se pojavljajo primeri, ko kakovosti ne moremo preprosto izraziti kvantitativno.
To pomeni, da jih ne moremo vedno meriti, saj je njihovo izraţanje mnogokrat odvisno od
človekovega individualnega sprejemanja okolja.
(http://lrv.fri.uni-lj.si/~franc/COURSES/PV/seminarske_05/jese.pdf)
2.1

DRUGE DEFINICIJE KAKOVOSTI

KAKOVOST KOT DODANA VREDNOST
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Dodana vrednost je merilo kakovosti, razumljeno v obsegu, v katerem izobraţevalna izkušnja
povečuje znanje, sposobnosti in spretnosti udeleţencev izobraţevanja. Zelo kakovostna
institucija bi bila torej tista, ki bi zelo temeljito izobrazila (okrepila) svoje študente..

KAKOVOST KOT IZJEMNOST
Koncept kakovosti kot izjemnosti izhaja iz domneve, da je kakovost nekaj posebnega.
Obstajajo tri različice tega koncepta kakovosti. Po tradicionalnem razumevanju koncepta, se
kakovost razume kot nekaj izjemnega, elitističnega. Po drugi različici pomeni kakovost ţe
tudi odličnost (nekaj, kar vsebuje zelo visoke standarde). Kot tretja in najšibkejša definicija
"kakovosti kot izjemnosti", se je uveljavila konceptualizacija, po kateri je kakovost skupek
zahtevanih minimalnih standardov. Kakovost v tem primeru ni opredeljena na podlagi ocene
(ovrednotenja) izobraţevalne ponudbe in izpeljave izobraţevanja ter presoje doseţkov,
temveč utemeljena na domnevi, da ţe sama izjemnost in teţka dostopnost do izobraţevanja,
npr. na elitni univerzi, pomeni visoko kakovost.
V tem primeru ne gre za kakovost, ki bi jo bilo treba presojati po opredeljenih in
dogovorjenih merilih, temveč za kakovost, ki jo lahko doseţejo samo nekateri izbranci in je
večini ljudi nedosegljiva.

KAKOVOST KOT POPOLNOST ALI KONSISTENTNOST
Razumevanje kakovosti, kot konsistentnosti. Osredotoča se na proces in postavlja
specifikacije, ki jih je treba s procesi popolnoma doseči. Takšen prijem ponazarjata dve
dikciji: »nič napak« (zero defects) in »narediti stvari prav ţe pri prvem poskusu« (getting
things right first time).

KAKOVOST KOT TRANSFORMACIJA
Transformacijski vidik kakovosti osvetljuje vidik "kakovostne spremembe". Pri tem ne gre le
za fizikalno transformacijo, temveč tudi za kognitivno transcendenco. V skladu s takšnim
pojmovanjem je treba ob ugotavljanju kakovosti upoštevati različne dejavnike, ki lahko
vplivajo na tako pojmovanje kakovosti. To pa zajema drugi vidik transformacijskega
pojmovanja kakovosti: kaţe se v ustvarjanju moţnosti, ki bodo posamezniku omogočale
delovanje v izobraţevalnem procesu in okrepitev njegove vloge (empowerment). Tako bodo
posamezniki lahko sami vplivali na svojo transformacijo. Gre torej za veliko več kot le za
odgovornost do stranke, zaposlenih ali udeleţencev izobraţevanja.

KAKOVOST KOT USTREZNOST NAMENU
Razumevanje kakovosti, ki le-to povezuje z namenom izdelka ali storitve. Pri tem se
domneva, da je kakovost pomembna zgolj v povezavi z namenom izdelka ali storitve.
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Kakovost se torej presoja po obsegu, v katerem izdelek ali storitev doseţe (ustrezen) namen.
Pri takšnem razumevanju kakovosti imamo opraviti s funkcionalno opredelitvijo kakovosti.
Če nek izdelek ali storitev daje to, kar je bilo predvideno (kar je bil temeljni namen), ko smo
ta izdelek ali storitev načrtovali, potem sta izdelek ali storitev kakovostna. V nasprotju s
pojmovanjem kakovosti kot izjemnosti, ki mora biti izključujoč – ekskluziven. (tudi v
najšibkejši različici presojanja minimalnih standardov) je prijem, ki temelji na »ustreznosti
namenu« podobno kot prijem »nič napak«, vključujoč – inkluziven. Vsak proizvod oz.
storitev ima potencial, da lahko ustreza namenu in je zato kakovosten.
KAKOVOST KOT VREDNOST GLEDE NA VLOŢENI DENAR
Pojmovanje, ki kakovost enači z vrednostjo in še posebej z vrednostjo glede na vloţeni denar.
»Kakovostna storitev za ekonomsko ceno«, »Kakovost za ceno, ki si jo lahko privoščiš«, vse
to vključuje »visoke standarde« za čim niţjo ceno. Tovrstno pojmovanje kakovosti s pridom
uporablja politika. Še posebej je to razvidno iz zahtev po učinkovitosti v javnem sektorju. V
srcu pristopa »vrednost glede na vloţeni denar« je pojem preglednosti oz. odgovornosti. Od
javnih sluţb se pričakuje, da bodo odgovorno ravnale z javnimi sredstvi, takšno odgovornost
pa bodo davkoplačevalcem in »strankam« dokazovale na pregleden način.

KAZALNIKI KAKOVOSTI
Ti nas podrobneje usmerijo v pomembne vidike kakovosti, ki opredeljujejo obravnavano
področje. Z njimi podrobneje opredelimo tiste vidike, katerih kakovost bomo presojali zato,
da
bi
ugotovili
ali
dosegamo
zastavljeni
standard
kakovosti.
(http://poki.acs.si/koticek/terminologija/index.php?chr=K)

3
3.1

ŢIVLJENJE
KAJ JE ŢIVLJENJE?

Katerakoli oseba, ki sebe smatra za svobodomiselno individualno in vestno človeško bitje, je
kdaj premišljevala o tem, kaj ţivljenje je in kdaj se začne. Praktično je skoraj nemogoče
izogniti se dvema nasprotnima pogledoma na to vročo temo. Na eni strani imamo religiozne
fundamentaliste s svojo togo vero v nevidnega stvarnika Boga, ki je dal neodtujljivo pravico
do ţivljenja nejasno določenemu bitju, navadno imenovanem duša. Na drugi strani najdemo
tiste ljudi, ki čutijo, da mora ţivljenje biti določeno na osnovi znanstvenega opazovanja.
Čeprav lahko ta druga skupina zgleda bolj objektivna in prosvetljena, neizbeţno postavlja
svoje argumente na osnovi različnih popularnih "znanstvenih teorij" — kot je "big bang" in
Darwinova evolucija. (http://zavestkrisne.org/definicija_zivljenja.htm )
Kaj je ţivljenje? Je ţivljenje biti srečen ali osrečevati druge? Kaj je tisto, na kar občasno
pokaţemo s prstom, ko smo na vrhu uţitka in bi najraje zavpili: ―Ja, to je ţivljenje!‖ Kaj je
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tista ultimativna stvar, ki nam da občutek, da smo ţivi, da dihamo zrak, da se po naših ţilah
pretaka kri, da naši mitohondriji s pridom izkoriščajo vso energijo, ki jo vsrkavamo vase? Kaj
je tisti razlog, da se včasih počutimo tako, včasih pa smo ţivi samo napol?
(http://zelena.blog.siol.net/2010/03/22/kaj-je-zivljenje/)
Če primerjamo ţivljenje s plovbo, se je prav vprašati, zakaj nekateri plujejo oziroma zakaj
imajo drugi raje svojo brako pripeto na pomolu. O tem, kaj je pravzaprav uspeh, govori ribič,
ki sedi na pomolu in namaka trnek v morje. Ţe dve uri sedi tam, a je ujel le eno samo majhno
ribo. Mimo pride bogat poslovneţ, lastnik tovarne z več sto zaposlenimi. »Kaj delaš?« vpraša
bogataš ribiča. »Ribe lovim,« mu ta odgovori. »Pa veš, da bi lahko ujel več rib?« »Kako?«
»Lahko bi si kupil čoln in šel na odprto morje. Tam bi lovil z mreţo in bi lahko imel ogromen
ulov.« »Slišati je lepo. A vendar, kaj bi s tem?« »Ribe bi lahko prodal in zasluţil.« »Sliši se
odlično, a vseeno, kaj bi z vsem tem denarjem?« »Lahko bi ga vloţil in zgradil svojo tovarno
ribjih konzerv. Tvoje izdelke bi kupovali po celem svetu.« »Ţe, ţe, a to pomeni več dela, več
skrbi…« »Predvsem pomeni to več denarja! S tem denarjem bi si lahko marsikaj kupil!«
»Imaš prav, a vseeno ne razumem. Kaj bi si kupil?« »Različne stvari, predvsem pa čas. Več
denarja pomeni več časa.« »Se strinjam, a kaj bi s časom?« »Čas je nekaj izjemnega, saj lahko
delaš, kar te zares veseli.« »Vidiš, prav to počenem ţe sedaj. Sedim tu in v miru lovim ribe,«
je odgovoril ribič in se prijazno nasmehnil.
( http://www.shrani.si/f/2D/Ac/4sHMWQJ8/valkartonovenoviceavgust.pdf)

Slika 1: Srečni ribič
Vir:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=1969&sid=1dbdc016eecb84a3100f9ff
72400e63f
Model kakovosti ţivljenja prikazuje slika 2.
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Slika 2: Model kakovosti ţivljenja
Vir: http://www.alpenallianz.org/it/servizio-dinformazione/scarica/qualita-dellavita_geraldkoller
3.2

KAJ JE SMISEL ŢIVLJENJA?

»Na poti od maternice do groba, ki jo imenujemo ţivljenje, je vsakdo kljub navidezni druţbi
odgovorno, brezizhodno, usodno sam. V tem je tragičnost, izziv in tudi način bivanjskosti,
povezan z nenehnim spraševanjem: KDO SEM? C. G. Jung pravi, da človek ve, da ni ţival,
rastlina ali kamen, ne ve pa, kdo je.« (Kojc, 2002, str. 7).
»Tudi če gre le za en trenutek, je mogoče meriti velikost ţivljenja ţe po velikosti trenutka:
tudi višine gorske verige ne merimo po višini kake doline, vendar izključno po višini
najvišjega vrha. Tako tudi v ţivljenju o njegovi smiselnosti odločajo vrhunci in en sam
trenutek lahko naknadno da smisel celotnemu ţivljenju.« (Frankl, 2005, str. 184)
»Misleci, ki so zahtevali brezpogojno pokorščino, so navadno domnevali, da je človekova
narava določena in nespremenljiva. Ta domneva je sluţila kot dokaz, da so njihovi etični
sestavi in druţbene ustanove nujne in nespremenljive, ker so domnevno zgrajene na človekovi
naravi. A tisto, kar so ti misleci imeli za človekovo naravo, ni bilo plod nepristranske
raziskave, marveč odraz njihovih načel in interesov. Zato je razumljivo, da so napredni
misleci pozdravili odkritja antropologije in psihologije, ki nasprotno kaţejo na neskončno
prilagodljivost človekove narave.« (Fromm, 2002, str. 27)

Pojem ţivljenja v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pa opredeljujejo tako:

13

DRUGI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
»/…/ je pojav, ki se izraţa s sposobnostjo presnavljanja, rasti, razmnoţevanja;pomeni ostati
pri ţivljenju, biti sposoben ostati pri ţivljenju, iskati smisel ţivljenja itd. (Černelič, Ivanka
et.al, 1991, str. 1006–1007).
»Vsi imamo v sebi potenciale, ki nam omogočajo, da ustvarimo vse, kar ţelimo.« (Kališnik,
2006, str. 9).
Kaj je smisel ţivljenja? Kako lahko v svojem ţivljenju najdem namen, izpopolnitev in
zadovoljitev? Mi bo kdaj uspelo doseči nekaj, kar bo imelo trajen pomen? Tako niso nekateri
ljudje nikoli nehali razmišljati o pomenu ţivljenja. Po dolgih letih so se ozrli nazaj in se začeli
spraševati, zakaj so razpadle njihove zveze in zakaj se počutijo tako prazne, čeprav so ţe
dosegli, kar so si zadali. Nekega igralca baseballa, ki je ţe bil slaven, so nekoč vprašali, kaj bi
si bil ţelel, da mu nekdo pove, ko je začel igrati baseball. Odgovoril je: »Ţelim si, da bi mi bil
kdo povedal, da ko enkrat doseţeš vrhunec, tam ni nič posebnega.« Veliko ciljev izzveni
praznih po tem, ko smo jih leta in leta ţeleli in se borili zanje.
V naši humanistični druţbi si ljudje ţelijo doseči veliko ciljev z namenom, da bodo v njih
našli smisel. Te ţelje po ciljih vključujejo: poslovni uspeh, premoţnost, dobre odnose,
spolnost, zabavo, drugim delati dobro itd. Ljudje so pričali, da tudi, ko doseţejo vse cilje, je v
njih še vedno globoka praznina – občutek praznine, ki ga nič ne more zapolniti.
( http://www.gotquestions.org/Slovenscina/Smisel-zivljenja.html )
3.3

RAZISKAVE NA PODROČJU KAKOVOSTI ŢIVLJENJA

Raziskava evropskega javnega mnenja Eurobarometer, ki zajema prebivalstvo 27 drţav članic
EU, starejše od 15 let, s stalnim bivališčem v drţavah članicah EU, se je v Sloveniji na terenu
izvajala med 24. oktobrom in 15. novembrom 2009. V raziskavo v Sloveniji je bilo vključenih
1015 anketirancev.
Raziskava se izvaja tudi v drţavah kandidatkah za članstvo v EU (Hrvaška, Turčija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija) in na severnem delu Cipra.
Slovenci so s svojim ţivljenjem bolj zadovoljni kakor v povprečju drugi prebivalci
Evropske unije ter ostajajo najbolj zadovoljni s svojim ţivljenjem med drţavljani članic,
ki so se pridruţile EU v letu 2004 ali kasneje. Slovenci ocenjujejo stanje gospodarskega
poloţaja v Sloveniji kot slabše v primerjavi z evropskim in svetovnim gospodarstvom.
S svojim ţivljenjem je zadovoljnih 86 % vprašanih Slovencev, kar je enako kot v prvi
polovici leta 2009. Slovenija se glede zadovoljstva z ţivljenjem nahaja nad evropskim
povprečjem (78 %) in je članica EU12, katere prebivalci so najbolj zadovoljni s svojim
ţivljenjem.
Največji deleţ Slovencev (57 %) v prihodnjih 12 mesecih ne pričakuje sprememb v svojem
ţivljenju, kar je 2 odstotni točki več kot v prejšnjem Eurobarometru. 24 % vprašanih v
prihodnjem letu pričakuje izboljšanje svojega ţivljenja (3 odstotne točke manj kot v prejšnjem
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EB71.3), 18 % Slovencev pa pričakuje poslabšanje svojega ţivljenja (odstotno točko manj kot
v prejšnjem Eurobarometru).
Najpomembnejši zadevi, s katerima se Slovenija trenutno sooča, sta po mnenju Slovencev
brezposelnost in stanje gospodarstva. V prihodnosti večina Slovencev pričakuje poslabšanje
gospodarskega poloţaja v Sloveniji, napovedi glede prihodnjega gospodarskega poloţaja v
Evropi
in
svetu
pa
kaţejo
na
nekoliko
več
optimizma.
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_sl_sl_nat.pdf )

PRIMERJAVA KVALITETE ŢIVLJENJA MED SLOVENIJO IN AMERIKO

Ena od "resnic", o kateri se v Sloveniji ne sme dvomiti, je tudi to, da je kakovost ţivljenja v
Sloveniji izjemno visoka in da je kakovost ţivljenja v ZDA porazno nizka.
Teţava je v tem, da kakovost ţivljenja ni dobro definiran pojem in da je pogosto le drug izraz
za to, kar je posamezniku pri srcu. Verjetno pa se strinjamo, da je vsesplošna draginja nekaj,
kar zniţuje kakovost ţivljenja, in kar zadeva draginjo, se Slovenija presenetljivo slabo izkaţe.
To bo pokazala tudi primerjava cen nekaterih naključno izbranih dobrin v Sloveniji in v ZDA.
Naj opozorim, da v nadaljevanju ne bomo opravili sistematične primerjave cen med Slovenijo
in ZDA, za kaj takega nimamo ne časa ne prostora, temveč bomo pogledali nekaj zanimivih
dobrin in se vprašali, kaj se dogaja v Sloveniji, da so cene teh proizvodov tako visoke.
Primerjava nekaterih cen:
Za začetek si poglejmo cene pločevinke energetske pijače red bull brez sladkorja v Sloveniji
in v ZDA. Primerjava je poučna, ker gre za pijačo, ki je izdelana v Avstriji; pločevinka, ki je
na moji mizi med pisanjem te kolumne, je torej naredila zelo dolgo pot, kdo ve, morda je iz
Avstrije priplula v ZDA prek pristanišča Koper.
Nepoučeni bi pričakovali, da bo razmeroma teţka in poceni pločevinka, ki jo je treba
pripeljati z drugega konca sveta, v ZDA veliko draţja kot v Sloveniji. Pa to ni res. Na
Petrolovem bencinskem servisu v Kranju stane taka pločevinka 1,69 evra, v trgovini CVS (to
je veriga lekarn, ki pa prodajajo tudi preostalo blago), ki se nahaja v pritličju mojega
stanovanjskega bloka deset minut hoda od Bele hiše, pa stane 2,09 dolarja.
Če predpostavimo, da je trenutni menjalni tečaj 1,57 dolarja za evro, vidimo, da je cena
pločevinke 1,39 evra. Osveţilna pijača, ki je potovala iz Evrope v ZDA, kjer je delo draţje
kot v Sloveniji, in ki jo prodajajo v trgovini, kjer je prostor brez dvoma najet po veliko višjih
cenah od slovenskih, je v Sloveniji nominalno draţja za 21 odstotkov, če pa primerjamo
razlike v nominalnem BDP na prebivalca, pa je draţja za kar 140 odstotkov. Poučno, mar ne?
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Zanimivosti pa ni konec: kava ekspreso illy, ki je v Washington pripotovala iz Trsta, stane v
kavarni Mednarodnega denarnega sklada en dolar, v kavarni Rendes Vous v Kranju pa stane
ekspreso crem caffe en evro. (Starbucksov ekspreso v mestu stane 1,09 dolarja, kar je
primerljivo s kavo illy v MDS .) Cena v Sloveniji je višja kar za 75 odstotkov, glede na BDP
pa kar za 214 odstotkov. Povedano drugače, v Sloveniji mora povprečni drţavljan delati
trikrat tako dolgo, da si kupi ekspreso. Je to lahko element slovenske kakovosti ţivljenja?
Slovenija je v primerjavi z ZDA za številne dobrine draţja drţava. Če rahločutnih in
prefinjenih zagovornikov visoke kakovosti ţivljenja v Sloveniji ne skrbi, da je McDonaldov
big mac v Ljubljani draţji kot v centru Washingtona (prefinjeni Slovenci pač ne jedo take
barbarske hrane, mar ne?), pa bi jih lahko skrbelo to, da so v Sloveniji draţje knjige in obleke
in da je tako imenovana kultura, ki je pri nas subvencionirana, v ZDA pa ni, v obeh drţavah
enako draga. (Vir: http://jd.sartes.si/mnenja-in-zapisi/o-kakovosti-zivljenja)
Merjenje kazalcev ţivljenjske rasti po navadi bazira na devetih dejavnikih:
1.

Zdravje: Pričakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu (v letih).

2.

Druţinsko ţivljenje: Ločitvena stopnja (na 1000 prebivalcev)

3.

Ţivljenje v skupnosti: stopnja prisotnosti cerkve, članstvo v sindikatih …

4.

Materialno dobro počutje: BDP na osebo

5.

Politična stabilnost in varnost: Politična stabilnost in varnost

6.

Podnebje in geografija: Razlikovanje med toplejšim in hladnejšim podnebjem

7.

Varnost delovnega mesta: Stopnja brezposelnosti (%).

8.

Politično svobodo: Povprečna indeksov političnih in drţavljanskih svoboščin.

9.

Enakost med spoloma: Merijo razmerje povprečne plače moških in ţensk.
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Slika 2: Kakovost ţivljenja po svetu v letu 2005
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index
Legenda:
8,000-8,999
7,201-7,999
6,000-7,200
5,000-5,999
4,000-4,999
3,000-3,999
Ni podatkov

Pri tej raziskavi je bila Slovenija na 27. mestu od 111 merjenih drţav, z indeksom kakovosti
ţivljenja 6,986. (http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index)

4

OPREDELITEV POJMA KAKOVOST ŢIVLJENJA

V nadaljevanju bomo poskušali opredeliti pojem kakovosti ţivljenja z našega vidika.
Zame kakovost ţivljenja predstavlja imeti druţino, zdravje, prijateljstvo, srečo, ljubezen, pa
tudi dobre medosebne odnose z ljudmi. Predstavlja mi neko razumevanje drug drugega,
prijetno počutje in predvsem, da si srečen v tem kar delaš, se prilagajaš nenehnim
spremembam, ljudem. Tudi denar, ki je neke vrste kamen spotike igra veliko vlogo v
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ţivljenju, čeprav temu ne dajem velikega pomena, saj je zame predvsem pomembno, da sem v
ţivljenju srečna. (Natalija Petrič)

Menim, da kakovost ţivljenja z vsakim letom raste. Vendar pa na ţalost to velja samo za
razviti del sveta. Zelo pomembno se mi zdi, da za doseganje čim bolj kakovostnega ţivljenja
imamo dobro zastavljene cilje in podcilje. Vendar pa, če ţelimo, da bo naše ţivljenje
dolgoročno dobre kakovosti, se moramo truditi za to vsestransko. (Goran Horvat)
Kakovost ţivljenja je pojem, pod katerim ima vsak izmed nas različne poglede na to, kaj
vključuje. Zame pomeni pojem kakovost ţivljenja imeti druţino in dobre ljudi okoli sebe,
prijatelje, biti srečen ter zdrav, imeti cilje v ţivljenju, ki so kasneje uresničeni, dobra
izobrazba, temu sledi tudi poklic, v katerem uţivaš in sluţiš denar. V ţivljenju je pomembno,
da delaš stvari, ki te osrečujejo, da si v druţbi ljudi, ki jih imaš rad in imajo oni radi tebe.
Ţivljenje je kratko, zato je zelo pomembno, da si sam ustvariš takšno pot ţivljenja, ki bi jo rad
imel ne glede na mnenje drugih. Vse se da dobiti in doseči, le če je močna ţelja po tem in
volja. (Tadeja Majcen)

II RAZISKOVALNI DEL

5
5.1

RAZISKAVA IN UGOTOVITVE
NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Namen raziskave je bil spoznati kakovost ţivljenja ljudi. Cilj našega raziskovanja je bil
spoznati, kaj ljudje razumejo pod pojmom kakovost ţivljenja, kaj je za njih najpomembnejši
in kaj najmanj pomemben dejavnik kakovosti ţivljenja, kakšna so njihova pričakovanja za
naslednjih 12 mesecev z vidika kakovosti ţivljenja in kako so trenutno zadovoljni s svojo
kakovostjo ţivljenja.
5.2

VZOREC

Naš temeljni vzorec zajema 115 anketirancev. Vzorec sestavljajo naključno izbrani ljudje iz
Murske Sobote in okolice. Pri anketiranju se nismo omejevali na generacijo. Večina
anketirancev je bilo ţenskega spola in sicer 59,1 % ţensk, moških pa je bilo 40,9 %. Največ
anketirancev je bilo starih od 20 do 30 let, in sicer 42,6 %, najmanj pa od 60 let naprej, kar
predstavlja 0,9 %. Anketirancev starih do 20 let je bilo 39,1 %, od 30 do 40 let jih je bilo 10,4
%, od 40 do 50 jih je bilo 4,3 % ter od 50 do 60 pa 2,6 %. Finančni status gospodinjstva je pri
večini anketirancev povprečen, teh je bilo 80,9 %. Podpovprečnih je bilo 5,2 %,
nadpovprečnih je bilo 3,5 %. Tistih, ki pa svojega finančnega statusa gospodinjstva niso
vedeli, jih je bilo 10,4 %.
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5.3

METODE DELA

Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo mentorja. Sestavljen je iz devetindvajsetih
vprašanj zaprtega tipa, tri vprašanja pa se nanašajo na demografske podatke anketirancev.
Vprašanja zaprtega tipa so zajemala lestvico od 1 do 5. S prvimi desetimi trditvami smo
skušali ugotoviti različne dejavnike oziroma vidike, ki vplivajo na pomembnost kakovosti
ţivljenja. Lestvica je vsebovala kriterije, pri čemer 1 pomeni nepomembno, 2 manj
pomembno, 3 pomeni niti da niti ne, 4 pomembno in 5 zelo pomembno. Z naslednjimi
desetimi pa smo poskušali ugotoviti osebno zadovoljstvo ţivljenja v Sloveniji. Tu pa je
lestvica pri kateri 1 pomeni zelo nezadovoljen, 2 nezadovoljen, 3 srednje zadovoljen, 4
zadovoljen in 5 zelo zadovoljen.
Demografska vprašanja so zavzemala podatke o spolu, starosti in finančnem statusu njihovega
gospodinjstva.
Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost in zato so njihovi odgovori prikaz realnega
stanja. Anketiranje smo izvajali ločeno na ekonomski šoli v Murski Soboti in v preostalem
delu mesta, in sicer dne 5. 5. 2010 in 6. 5. 2010. Ljudem smo razdelili ankete, ki so jih lahko
v miru izpolnili in so nam jih osebno vročili.
5.4

UGOTOVITVE RAZISKAVE-PREVERJANJE HIPOTEZ
Tabela 1: Pomembnost kriterijev kakovosti ţivljenja
Povprečna
N

Politika oziroma politično

vrednost

St. odklon

115

2,83

1,102

Denarni status.

115

3,87

,884

Naravno okolje in njegova

115

3,93

,896

115

4,08

,829

115

4,23

,937

115

4,25

,771

115

4,32

,744

vzdušje.

urejenost.
Dostopnost do
stanovanjskih storitev.
Dostopnost do zdravstvenih
storitev.
Možnost šolanja oziroma
izobraževanja.
Odnosi med ljudmi.
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Možnost zaposlitve.

115

4,34

,771

Družina.

115

4,64

,651

Zdravje.

115

4,65

,663

Vir: Lastna raziskava
H1: Anketirancem največ pri kakovosti življenja pomenita zdravje in družina.
Iz tabele 1 lahko ugotovimo, da največ anketirancem pomenita zdravje (povprečna vrednost
4,65) in druţina (povprečna vrednost 4,64), zato je ta hipoteza potrjena.
H2: Večini anketirancev pri kakovosti življenja najmanj pomeni politika in politično vzdušje.
Iz tabele 1 je razvidno, da najmanj anketirancev pomenita politika oz. politično vzdušje
(povprečna vrednost 2,83) in denarni status (povprečna vrednost 3,87), zato je ta hipoteza
potrjena.
Tabela 2: Zadovoljstvo z ţivljenjem
Povprečna
N
...zadovoljstvo s politiko in

vrednost

St. odklon

115

2,30

1,026

115

3,05

,999

114

3,21

,897

115

3,23

,930

115

3,36

,890

115

3,43

,677

vlado.
...zadovoljstvo z možnostjo
zaposlitve.
...zadovoljstvo z
dostopnostjo do
stanovanjskih storitev.
...zadovoljstvo z denarnim
statusom.
...zadovoljstvo z
dostopnostjo do
zdravstvenih storitev.
...zadovoljstvo z naravnim
okoljem in njegovo
urejenostjo.
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...zadovoljstvo z možnostjo

115

3,50

,892

114

3,90

,809

...zadovoljstvo z zdravjem.

115

3,97

,837

...zadovoljstvo z družino.

115

4,27

,776

za šolanje oziroma
izobraževanje.
...zadovoljstvo z odnosi med
ljudmi (prijatelji,
sodelavci...).

Vir: Lastna raziskava
H3: Večina anketirancev je najbolj zadovoljna z družino.
Iz tabele 2 lahko ugotovimo, da je največ anketirancev zadovoljnih z druţino, (povprečna
vednost znaša 4,27) in pa z zdravjem (povprečna vrednost je 3,97), zato je ta hipoteza
potrjena.
H4: Večina anketirancev je najmanj zadovoljna s politiko in političnim vzdušjem.
Iz tabele 2 je razvidno, da je najmanj anketirancev zadovoljnih s politiko in političnim
vzdušjem, (povprečna vrednost znaša 2,3) in z moţnostjo zaposlitve (povprečna vrednost
3,05), zato je ta hipoteza potrjena
Tabela 3: Ţivljenje na splošno v naslednjih 12 mesecih
Frekvenca

Procent

Kumulativa

boljše

24

20,9

20,9

slabše

9

7,8

28,7

enako

57

49,6

78,3

ne vem

25

21,7

100,0

Skupaj

115

100,0

Vir: Lastna raziskava

H5: Večina anketirancev pričakuje v naslednjih 12 mesecih splošno boljše življenje.
Večina anketirancev v naslednjih 12 mesecih pričakuje enak način ţivljenja, kot ga imajo
sedaj, kar znaša 49,6 %. Le 20,9 % anketirancev pričakuje v naslednjih 12 mesecih boljše
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splošno ţivljenje. Zato hipoteza ni potrjena. Najmanj ljudi pa meni, da bodo v prihodnje imeli
slabše ţivljenje, kot ga imajo sedaj, in sicer 7,8 %.

6

ZAKLJUČEK

Naloga je raziskovala področje kakovost življenja. Naša skupina se je odločila, da se
osredotoči na ljudi iz Murske Sobote in okolice, ter ugotovi kakšna je njihova kakovost
ţivljenja. Te ljudi smo anketirali in s pomočjo njihovih odgovorov dobili različne rezultate,
ko smo analizirali anketni vprašalnik. Ugotovili smo, da je kakovost ţivljenja pri ljudeh
različna. Raziskava je pokazala, da je večina najbolj zadovoljnih s svojim zdravjem, druţino
in z odnosi med ljudmi. Najmanj ljudi pa je zadovoljnih s politiko in političnim vzdušjem, z
moţnostjo za zaposlitev in z dostopnostjo do stanovanjskih storitev. Ugotovili smo tudi, kaj je
za ljudi pomembno v ţivljenju in sicer je najpomembnejše: zdravje, druţina in odnosi med
ljudmi. Manj pomembno za njih pa sta politika oz. politično vzdušje ter denarni status.
Prav tako smo ugotovili, da Slovenci ţivimo srečno in smo na 27. mestu od 111 merjenih
drţav, z indeksom kakovosti ţivljenja 6,986.
Predlagamo: da bi se ljudje med seboj bolj spoštovali, veliko razumevanja in pozitivnega
vzdušja med ljudmi, da ne bi bilo preveč ločitev oziroma razdora v druţini, nasilja, da bi vsi
skrbeli za svoje počutje in zdravo prehrano. S tem mislimo veliko gibanja (sprehodi v naravo,
kolesarjenje, pohodništvo) in pa seveda izogibati se nezdravi prehrani, pijači in drugim
razvadam kot so hitra hrana, sladkarije, alkohol, cigareti, droga, računalnik, televizija in še
mnoge druge nekoristne stvari.
Cilje, ki smo si jih zadali na začetku smo dosegli. Pri doseganju ciljev nam je pomagal tudi
program SPSS, ki smo ga uporabili pri analizi ankete in je zelo koristen pripomoček za takšne
raziskave, saj nam je omogočil hitro analizo ankete.
Menimo, da je proučevanje kakovosti ţivljenja zelo smiselno, saj le tako dobimo podatke, s
katerimi bi laţje uravnavali celotno (kakovost) bivanja na svetu. Kakovost ţivljenja bomo
ohranjali z dobrimi medsebojnimi odnosi, skrbjo za zdravjem, druţino, naravo, z dobrim
političnim sistemom, ki bo omogočal boljšo moţnost zaposlitve, šolanja oziroma
izobraţevanja, boljši dostop do zdravstvenih storitev, stanovanjskih storitev.
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1

UVOD

Leta 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Večina Slovencev je bila
vstopu naklonjena, nekateri skeptiki pa so na vstop gledali z mešanimi občutki. Dejstvo je, da
je od takrat minilo ţe šest let, vendar pa marsikdo še sedaj ne dojema popolnoma, kakšen
vpliv ima evropsko drţavljanstvo na vsakdan posameznika, kako blizu je EU ljudem. Z večjo
osveščenostjo bi lahko pri prebivalstvu dosegli večje zanimanje za izkoriščanje vseh
moţnosti, ki jih ponuja EU, kajti največja škoda je, da ostajajo neizkoriščene moţnosti
gospodarskega in druţbenega razvoja zgolj zaradi neinformiranosti ali neznanja ali morda
celo zaradi pomanjkanja poguma.
S pomočjo ankete, izvedene med prebivalci Murske Sobote ter primerjavi teh rezultatov s
statističnimi podatki in drugimi podatki, pridobljenimi na internetnih virih bodo preverjene
naslednje hipoteze:
-

Ljudje premalo poznajo delovanje EU, še manj se zavedajo vpliva, ki ga ima evropsko
sobivanje na njihov vsakdan.

-

Prost pretok delovne sile in moţnosti izobraţevanja v tujini je po mnenju Slovencev ena
izmed najpomembnejših pridobitev vstopa Slovenije v EU.

-

Potrošniki so zaradi vstopa na enotni evropski trg bolje oskrbovani s tujimi izdelki, Slovenci
pa kupujejo predvsem cenejše izdelke.

-

Odprava notranjih mej v EU je omogočila ljudem, da več in laţje potujejo.

-

Na splošno ljudje menijo, da je dobro, ker je naša politika vezana na skupno evropsko
politiko.

2

ORIS PROCESA NASTAJANJA EVROPSKE UNIJE

Ţe takoj po koncu druge svetovne vojne se je začel intenziven proces evropskega zdruţevanja
v smeri gospodarskega razvoja in utrditve miru na demokratičnih temeljih delujočih drţavah
na evropski celini. Povojna Evropa iskala izhode iz politične in gospodarske nestabilnosti in v
tem duhu je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman 9. maja 1950 predstavil
predlog o uskladitvi obnovitvenega procesa premogovne in jeklarske industrije Francije in
Nemčije, katerega avtor je bil Jean Monnet, ki se ga danes spominjamo kot "očeta Evrope".
Leto dni kasneje so Pariško pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
podpisali Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska - in tako začeli
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kompleksen proces gospodarskega zdruţevanja, ki je temeljil na prosti medsebojni trgovini in
skupni carinski politiki. Leta 1957 so sodelovanje poglobili s podpisom Rimske pogodbe, s
katero so ustanovili Evropsko gospodarsko skupnost (EGS), ki je kasneje prerasla v Evropsko
skupnost. Evropsko gospodarsko sodelovanje se je okrepilo leta 1985 s projektom enotnega
evropskega trga. Po podpisu Maastrichtske pogodbe leta 1992 se je še razširilo na druga
področja in dobilo sedanje ime: Evropska unija. Ta pogodba je pomenila odločilen korak h
gospodarski, denarni in politični uniji, postala pa je tudi pomemben dejavnik varnostne in
zunanje politike ter temelj za spoštovanje kulturne raznolikosti, nacionalne in jezikovne
identitete vseh vključenih evropskih narodov (Potočnik, 2000). Skupnost se je širila z novimi
drţavami, v sedemdesetih letih: Danska, Irska, Velika Britanija, v osemdesetih: Grčija,
Portugalska in Španija, leta 1995 še Finska, Avstrija in Švedska. EGS je postala skupnost
dvanajstih drţav na različnih stopnjah gospodarskega razvoja, zato je bilo potrebno uvesti
programe strukturnih pomoči. To obdobje je zaznamoval evroskepticizem, ki je bil tudi
posledica mednarodne gospodarske krize in trdih pogajanj o finančnih prispevkih drţav
članic. Evropska skupnost je oblikovala skupno evropsko trţišče tako, da so bile med
drţavami članicami odpravljene medsebojne carinske dajatve in z oblikovanjem skupne
carinske tarife proti tretjim drţavam. Teţave so se pojavljale predvsem na področju prostega
pretoka kapitala, oseb in storitev ter svobodi ustanavljanja podjetij in uveljavljanju proste
konkurence. Zamrlemu delovanju Evropske skupnosti zaradi dvomov v evro uspeh je dala
nov zagon Komisija pod vodstvom Jacqusa Doloresa s tem, ko je leta 1985 sprejela Belo
knjigo o notranjem trgu Evropske skupnosti brez notranjih meja, v katerem blago, storitve in
kapital kroţijo brez ovir, predvsem pa je uvedla pomembne spremembe postopkov odločanja.
Dve leti kasneje so z sprejetjem Enotnega evropskega akta (EEA) razširili pristojnosti
skupnosti in prilagodili njeno institucionalno ureditev. V tem času so se dogajale tudi
pomembne politične spremembe v Evropi: padec berlinskega zidu, zdruţitev Nemčije, razpad
Varšavskega pakta, kar je klicalo po reviziji ustanovnih pogodb Skupnosti in prilagoditvi
novim razmeram v Evropi. Rezultat teh procesov je bil podpis Maastrichtske pogodbe o
denarni uniji (EMU) in skupni valuti evro, ki je začela veljati 1. novembra 1993. Štejemo jo
za mejnik na poti evropskega zdruţevanja. Na tej podlagi se je začela razvijati tudi skupna
zunanja in varnostna politika in sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev v
smeri postopne politične zdruţitve, okrepila se je tudi mednarodna vloga EU. Maastrichtsko
pogodbo je leta 1997 dopolnila še Amsterdamska pogodba, ki je prevetrila in okrepila
politike in instrumente Unije, predvsem pa pribliţala Evropsko unijo svojim drţavljanom,
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razširila moţnost zaposlovanja in drţavljanskih pravic, odpravila ovire pri prostem gibanju ter
okrepila zunanjo politiko in varnost znotraj meja Evropske Unije. Evropi je dala močnejši
poloţaj in naredila institucionalno strukturo Evropske unije učinkovitejšo z vidika prihodnjih
širitev na drţave srednje in vzhodne Evrope, ki so se politično in gospodarsko preoblikovale
po padcu ţelezne zavese. Ekonomska in denarna unija je zaţivela leta 1999 s pristopom 11-tih
drţav članic, ki se jim je leto kasneje pridruţila še Grčija. Devetdeseta leta so Unijo
zaznamovala predvsem kot obdobje mnoţičnega vlaganja prošenj za članstvo drţav srednje in
vzhodne Evrope, ki poskušajo ponovno vzpostaviti demokracijo in jim je všečen strateški
razvoj Unije. Formalna in vsebinska zdruţitev evropske celine bo izbrisala ostanke delitve in
nasprotja povojnega obdobja. EU mora ponovno prilagoditi institucionalni sistem glede na
povečano število drţav članic, o čemer je deloma govorila ţe pogodba iz Nice (2000) in je
vsebovala vrsto reform, ki naj bi zagotavljale nemoteno vključevanje novih drţav članic.
Naslednja prelomnica se je zgodila leta 2002, ko se je 12 drţav članic odpovedalo lastnim
nacionalnim valutam in sprejelo evro. Danes je v evroobmočju ţe 16 drţav članic. Leta 2001
sprejeta Deklaracija o prihodnosti EU poudarja potrebo po demokratičnosti, učinkovitosti in
transparentnosti Unije in postavlja 60 ključnih vprašanj glede delitve in opredelitve
pristojnosti znotraj EU in njenega institucionalnega delovanja, poenostavitve pogodb ter
oblikovanje t.i. Evropske ustave. 1. maja 2004 se je 15 članicam pridruţilo 10 drţav
pristopnic: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva. Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in
Slovenija., 1. januarja 2007 pa še Bolgarija in Romunija. V zadnjih letih je potekla
ratifakacija Lisbonske pogodbe po parlamentih drţav članic. Po krajšem zastoju zaradi
neratificiranja, ki je kazal ţe na to, da bodo zamajani temelji EU, so ponovno stekle
aktivnosti, katerih rezultat je bil sprejetje evropske ustave, med zadnjimi jo je ratificirala Irska
septembra 2009 .

3

SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA

Slovenija je leta 1996 formalno zaprosila za članstvo v Evropski uniji in podpisala Evropski
sporazum z Evropsko unijo, ki je predstavljal pravno osnovo za odnose med Slovenijo in
Evropsko unijo. Slovenija je morala izpolnjevati vrsto političnih in gospodarskih pogojev za
vključitev v Evropsko unijo, predvsem pa je morala biti sposobna prevzeti obveznosti
članstva. Potrebno je bilo doseči stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno
drţavo, zaščito človeških pravic in spoštovanje ter zaščito narodnostnih manjšin. Omogočiti

29

DRUGI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
je bilo potrebno delovanje trţne ekonomije in sposobnost soočanja s konkurenčnim pritiskom
in trţnimi silami znotraj Evropske unije, vključno s prizadevanji za doseganje ciljev politične,
ekonomske in monetarne unije. V tem duhu so v Sloveniji potekale številne reforme na
ekonomskem in socialnem področju v dveh časovnih etapah. Cilj srednjeročne pristopne
strategije je bil pripraviti Slovenijo, da do konca leta 2001 postane enakovreden partner na
notranjem trgu Evropske unije. Pričakovano članstvo v EU naj bi Sloveniji prineslo stabilno
politično in gospodarsko okolje, ki bosta vzpodbujala vsestranski druţbeni razvoj, večjo
nacionalno varnost prek vključevanja v skupne mehanizme zunanje in varnostne politike,
krepitev ugleda in moči Slovenije na političnem in gospodarskem področju ter slovenskim
drţavljanom zagotovitev tistih pravic, ki izhajajo iz drţavljanstva EU. Poleg tega, Slovenija s
članstvom pridobi moţnost soodločanja pri vseh vprašanjih sooblikovanja prihodnje Evrope
in sveta, zagotovitev velikega notranjega, zmanjšanje poslovnih tveganj in novih razvojnih
moţnosti, ki jih dajeta gospodarska in denarna unija. Povečanje pretoka blaga in storitev je
pomembna spodbuda za gospodarsko rasti in povečevanje zaposlenosti. Ob boljšem dostopu
do kapitala, opreme, znanja in tehnologij, se je okrepila konkurenčna sposobnost slovenskega
gospodarstva, hkrati z odpiranjem novih izobraţevalnih in zaposlitvenih moţnosti slovenskim
drţavljanom.

4

SPLOŠNI PODATKI O EVROPSKI UNIJI

Po podatkih, objavljenih na spletni strani z naslovom Evropa in mi, ima Evropska unija od 1.
januarja 2007:
-

27 članic: Avstrija, Bolgarija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska,
Velika Britanija,

-

492,8 milijonov prebivalcev,

-

4,2 milijona km2 površine,

-

23 uradnih jezikov,

-

22.216 evrov bruto domačega proizvoda na prebivalca.

-

V letu 2009 so v postopku pridruţevanja drţave kandidatke za članstvo:
Hrvaška, Makedonija in Turčije.
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Evropska unija je prepoznavna po:
-

evropski zastavi (12 rumenih zvezd, razporejenih v krog na modri podlagi; število
zvezd ponazarja popolnost),

5

-

evropski himni, (Oda radosti, sklepni del Beethovnove 9. simfonije),

-

skupni valuti – evru,

-

in dnevu Evrope, 9. maju, ko Unija praznuje svoj rojstni dan.

EVROPSKE INSTITUCIJE

Institucije EU (Evropski parlament, Svet EU, Evropska komisija, Sodišče Evropskih
skupnosti in Računsko sodišče) se medsebojno dopolnjujejo in igrajo pomembno vlogo pri
sprejemanju odločitev. Njihovi sedeţi so v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu. Delo
institucij dopolnjujejo še druga telesa (Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, Evropska
centralna banka, Evropska investicijska banka in evropski varuh človekovih pravic) ter
agencije, specializirane za delovanje na področjih nekaterih skupnih politik EU.
Evropski parlament – Bruselj in Strasbourg, Parlement europeen ali European Parliament je
organ, ki ga od leta 1979 sestavlja 785 izvoljenih poslancev iz vseh 27 drţav članic EU, od
tega 7 iz Slovenije. Njihov mandat traja pet let. Poslanci so zdruţeni glede na strankarsko
pripadnost in ne na nacionalni osnovi Delujejo v osmih poslanskih skupinah, največji pa sta
Evropska ljudska stranka (EPP-EDI) in Skupina socialdemokratov (PES). Vsaka drţava ima
določeno število poslancev, ki ne zastopajo svoje drţave, temveč svoje volivce in njihove
interese ter politične interese evropskih političnih strank, opredeljene s programi. Vodi ga
predsednik, ki ga poslanci izvolijo z navadno večino. Glavne funkcije Evropskega parlamenta
so zakonodajna, proračunska in nadzorna. Njegov pomen in vloga se vedno bolj krepita.
Parlament je neposredno udeleţen v zakonodajnem postopku, pri sprejemanju proračuna EU,
sklepanju mednarodnih pogodb s strani EU in pri imenovanju članov Evropske komisije. V
zakonodajnem postopku si deli vlogo s Svetom EU in Evropsko komisijo in nastopa kot
posvetovalni organ, pa tudi soodloča, kar je ena njegovih najpomembnejših funkcij.
Parlament odloča tudi o širitvah EU in poslanci lahko vloţijo veto na sprejem novih članic.
Parlament opravlja tudi demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU, zlasti Komisijo.
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Evropska komisija – Bruselj, Luksemburg, Commission europeenne oz. European
Commission, je za delovanje evropske integracije najpomembnejša ustanova in gonilna sila
pri gradnji Evrope. Predstavlja Evropo navzven. Izvaja iniciativno in izvršilno funkcijo,
upravlja s financami in zastopa EU v razmerju do nečlanic in mednarodnih organizacij, s
katerimi sklepa sporazume s področja, ki so v njeni pristojnosti. Ima vlogo pobudnice, ker
samo ona lahko pripravlja predloge zakonodajnih aktov, o katerih odloča Parlament in Svet
EU. Skrbi za izvajanje zakonodaje, zagotavlja uresničevanje ustanovitvenih pogodb in
sprejema podzakonske akte. Njene pristojnosti segajo na področje oblikovanja skupnih politik
in nadzorovanje evropskega proračuna. Pred evropskim sodiščem prve stopnje lahko toţi vse
druge skupne ustanove, drţavo članico oziroma njeno pravno osebo. V imenu EU se pogaja o
širitvah, tarifnih

in trgovskih sporazumih. Njene končne dogovore potrjuje Svet EU.

Komisijo sestavljajo komisarji, ki so odgovorni za posamezna področja. Imenovani so za pet
let in morajo delovati v splošnem interesu EU, zato so pri svojem delu v celoti neodvisni in ne
smejo iskati niti sprejemati navodil katerekoli vlade ali drugega organa. Evropska komisija
šteje 27 komisarjev, po sistemu rotacije, ki bo določal iz katerih drţav bodo komisarji v
določenem mandatu. Predsednika Komisije imenujejo drţave članice s kvalificirano večino.
Kot skupni organ Komisijo še vedno izvoli ali ji izreče nezaupnico evropski parlament z
dvotretjinsko večino. Po novem bo moral komisar odstopiti, če bo to zahteval predsednik in se
bodo strinjali tudi drugi člani Komisije.

Svet EU – Bruselj, Luksemburg, Conseil de l'union europeenne oz. Council of the EU zastopa
interese drţav članic in ima zakonodajno funkcijo, preko katere določa smernice politike
razvoja EU. Sestavljajo ga voditelji drţav ali vlad in predsednik Evropske komisije,
predseduje pa mu vsakič druga drţava članica za dobo 6 mesecev. Drţave zastopajo njihovi
ministri ustrezno glede na obravnavano temo. Telo Sveta je Odbor stalnih predstavnikov, ki
ga sestavljajo veleposlaniki drţav članic EU. Evropski svet in o svojem delu poroča
Evropskemu parlamentu. Srečujejo se najmanj dvakrat letno (junija in decembra) v drţavi, ki
času srečanja predseduje Svetu. Odločitve sprejemajo s konsenzom, soglasno ali s
kvalificirano večino. Svet EU mnogi ne ločijo od Evropskega sveta, Conseil de l'Europe ali
European Council, ki obstaja od leta 1974 in je politično najpomembnejša institucija Evrope,
v pravu Evropskih skupnosti pa nima statusa institucije. Sestavljajo ga predsedniki drţav in
vlad drţav in predsednik Evropske komisije. Njegova naloga je oblikovanje splošnih
političnih smernic razvoja EU. Sestajajo se štirikrat letno pod predsedstvom drţave članice,
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ki mu predseduje. Pogosto se njihova srečanja imenujejo kot srečanja na vrhu. Odločitve
sprejemajo s konsenzom.

Ostali pomembno organi EU so še:


Evropsko računsko sodišče – Luksemburg, Cour des comites europeenne ali
Court of Auditors, ki je bilo ustanovljeno leta 1975 in ima 27 članov z
mandatom šest let. Skrbi za nadzor evropske javne porabe, nadzira zakonitost,
gospodarnost in ustreznost namenske porabe proračunskih sredstev EU in
njenih organov.



Sodišče Evropskih skupnosti – Luksemburg, Cour de justice des Communaute
europeennes ali Court of justice of the European Communities je najvišja
sodna oblast Unije, ki zagotavlja, da se ustanovitvena in druga evropska
zakonodaja enotno razlaga, tolmači in uporablja in da se izpolnjujejo
obveznosti skupnosti drţav članic in institucij EU, ki so določene v
ustanovitvenih pogodbah. Sestavljajo ga 27 sodnikov, po en iz vsake drţave
članice, z mandatom šestih let in 8 pravobranilcev, ki jih imenujejo nacionalne
vlade, vendar s soglasjem vseh članic.



Evropska centralna banka – Frankfurt, Banque centrale europeenne, European
central bank deluje od leta 1998 in je neodvisna banka, ki vodi denarno
politiko EU skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami tistih drţav članic, ki
so sprejele valuto evro in izvaja centralni nadzor. Vsaka drţava članica
predlaga po enega člana, nato pa jih po posvetovanju z EP s soglasjem imenuje
Svet. Njena glavna naloga je skrb za stabilnost cen na območju evra, da se
ohranja kupna moč evra, obvladovanje inflacije in zagotavljanje, da je rast cen
ţivljenjskih potrebščin leto za leto niţja od dveh odstotkov.



Odbor regij – Bruselj, Comite des regions, je bil ustanovljen leta 1994 in je
posvetovalni organ. Svetuje Svetu EU in Evropski komisiji na področju
regionalnih in lokalnih zadev ter omogoča predstavnikom lokalnih oblasti, da
sodelujejo pri oblikovanju integracijske politike ob upoštevanju potreb regije.
Sestavljajo ga predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti drţav članic in ima
344 članov, od tega je 7 iz Slovenije.
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Ekonomsko-socialni odbor – Bruselj, Committee economic et social europeen,
Economic and Social Committee je posvetovalno telo, ustanovljeno leta 1957.
V okviru tega odbora deluje vrsta skupin civilne druţbe. Ustanovam EU
omogoča, da pri pripravi odločitev ovrednotijo in upoštevajo interese različnih
gospodarskih in socialnih skupin. Vsi pomembni dokumenti s področja
ekonomske in socialne politike EU so predhodno usklajujejo z Ekonomsko
socialnim odborom. Odbor spodbuja civilno druţbo, da se aktivno vključi v
oblikovanje EU politik.

Delovanje EU temelji na načelu zakonitosti, zato je določen njen pravni red, ki je celota
pravnih predpisov in sodnih praks, zavezujočih za vse drţave članice EU in ga ni mogoče
uvrstiti v klasično mednarodno pravo, niti med nacionalno pravo. Pravni red temelji na
ustanovitvenih pogodbah, o katerih so se dogovorile, jih podpisale in ratificirale drţave
članice, dopolnjujejo pa ga pravni viri, ki jih sprejemajo institucije EU. Pomemben del
pravnega reda EU je tudi sodna praksa. Pravni red morajo izvajati vse drţave članice EU,
ureja pa področja, ki sodijo v izključno pristojnost Unije, in področja, ki jih Unija ureja skupaj
z drţavami članicami. Preostala področja urejajo drţave članice same. Na področjih, kjer je
zakonodajna pristojnost izključno v rokah Unije, morajo drţave članice del svojih suverenih
pravic prenesti nanjo. Pravni viri se v pravu Skupnosti delijo predvsem temeljne, primarne
pravne vire, ki predstavljajo ustanovitvene pogodbe, ki po ratifikaciji s strani parlamentov
posameznih drţav članic postanejo del notranjega prava drţave članice. Sekundarno pravo
je vir prava Skupnosti, po hierarhičnosti takoj za Pogodbami (primarna zakonodaja) in
mednarodnimi sporazumi. Gre za vse normativne akte, ki so jih evropske institucije sprejele
ob uporabi določb pogodb in na temelju pooblastil, ki jim jih dajejo ustanovitvene pogodbe.
Uredba (Regulations) je splošno veljavna in zavezujoča v celoti. Uporablja se neposredno in
istočasno v vseh drţavah članicah. Sprejme jo Svet skupaj s Parlamentom ali Komisija sama.
Je sredstvo za poenotenje ali unifikacijo na območju EU. Direktiva (directive) je naslovljena
na drţavo članico in zavezujoča glede rezultata, ki ga je treba doseči, vendar prepušča
drţavnim oblastem izbiro oblike in metod v okviru njihovega notranjega prava. Če drţave
članice direktive ne prenesejo, ali jo prenesejo nepopolno, v nacionalno zakonodajo, ali z
zamudo, lahko sledijo sodni postopki, v katerih se lahko stranke nanjo neposredno sklicujejo
pred nacionalnimi sodišči. Odločba (decisions) je v celoti zavezujoča za vse, na katere je
naslovljena, bodisi osebo ali organ. Odločbo sprejme Svet ali Svet skupaj s Parlamentom ali
Komisija, ko z njo odločajo v posebnih primerih. Priporočila in mnenja niso zavezujoča.
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Institucije s priporočilom izrazijo mnenje,

predlagajo usmeritev, vendar ne ustvarijo

zakonske obveznosti za naslovnike. Mnenje opredeli stališče institucije glede določenega
vprašanja. Evropsko pravo je po 1. maju 2004 postalo sestavni del prava Republike Slovenije.
Pravo je tisto, ki kroji ţivljenje posameznika v največji meri.

6

KAKO VPLIVA ČLANSTVO V EU NA NAŠE VSAKDANJE
ŢIVLJENJE

Odgovore na to vprašanje daje analiza rezultatov ankete in njihova primerjava s statističnimi
in drugimi objavljenimi internetnimi podatki o mnenju Slovencev.
Iz promocijskega gradiva, ki ga je izdal Evrope Direct je razvidno, da naj bi na ţivljenje
povprečnega Slovenca najbolj vplivale naslednje postavke:


evrotarifa in evropska telefonska številka 112 za klic v sili;



moţnost zaposlitve v drugih drţavah članicah in institucijah EU;



pravice potnikov v letalskem in ţelezniškem prometu;



evropski znak za okolje;



diplomatska in konzularna zaščita drţavljanov EU;



evropska kartica zdravstvenega zavarovanja;



moţnost izobraţevanja v tujini;



varstvo potrošnikov;



uvedba evra;



Scengenska meja;



moţnost črpanja evropskih sredstev.

S številko 112, ki je enotna evropska številka za klic v sili, lahko vsak brezplačno pokliče
sluţbo za nujno pomoč v vseh drţavah EU. Uporabi se v primeru nujne potrebe po medicinski
pomoči, po pomoči gasilcev, policije ali reševalnih sluţb. Enotna kartica zdravstvenega
zavarovanja se lahko kjerkoli v drţavah EU uveljavlja pravica do nujnih zdravstvenih storitev
in velja za javne zdravstvene mreţe. Zdravstvene storitve se lahko od drţave do drţave
razlikujejo, odvisne so tudi od pričakovane dolţine bivanja v posamezni drţavi. Po vrnitvi v
domovino lahko vsak, ki je za nujne zdravstvene storitve v tujini kaj plačal, zahteva od
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da mu ta znesek vrne. Evropsko zdravstveno
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kartico ima vsak, ki je obvezno zdravstveno zavarovan. EU je uvedla evrotarifo, ki določa
najvišjo ceno mobilnih klicev, ki jih operaterji smejo zaračunavati za gostovanje v tujih
mobilnih omreţjih, trenutno znaša največ 46 centov za dohodne klice in 22 centov za sprejete
klice na minuto pogovora, brez vštetega DDV.
V maju 2010 je bilo na območju Murske Sobote razdeljenih 46 anketnih lističev.
Anketa je vsebovala poleg spola in starosti še 13 vprašanj. S pomočjo ankete smo ţeleli
potrditi ali zavreči hipoteze, ki smo si jih postavili na začetku raziskovalne naloge. Na podlagi
ankete ugotavljamo, da Slovenci po večini nismo zadovoljni s prevzemom evra. Razlogov je
več, med njimi tudi to, da nam sedaj gre teţje in imamo več dolgov. Mlajša populacija se
delno strinja, da je prevzem evra največji uspeh evropskega gospodarstva, ker menijo da je
sedaj dobro, ko ni več menjalnega tečaja. Starejša generacija pa temu nasprotuje. Oni so
mnenja, da to ni nikakršen uspeh prav zaradi povišanja cen osnovnih potrebščin in drugih
dobrin. To pa lahko pripelje do zgoraj omenjenih dolgov. Iz raziskave, ki je bila narejena
2009 in je bila izvedena v koroški regiji, so ugotovili, da je 60 % vprašanih nezadovoljnih z
uvedbo evra in posledično hitro višanje cen. Iz naše ankete smo ugotovili, da je večina
vprašanih mnenja, da je pomemben doseţek Evropske unije na področju gospodarstva
odprava carin in večja izbira cenejših izdelkov. Zaradi Evropske unije je nastal enoten trg in s
tem tudi moţnost kupovanja najrazličnejših izdelkov, ki so lahko tudi marsikdaj cenejši.
Mlajša generacija zaradi nepoznavanja Evropske unije ni prepričana kdaj so se začeli prvi
pogovori o zdruţeni Evropi. Starejša generacija pa, kolikor ugotavljamo, tudi ni pokazala
večjega poznavanja tega vprašanja. Iz teh razlogov sklepamo da je mlajša generacija delno ali
zelo malo seznanjena s številom drţav Evropske unije. V primerjavi s koroškimi anketiranci
pa smo ugotovili, da slednji precej bolje poznajo sestavo drţav članic EU.
Ugotavljamo, da na področju zaposlovanja mlajša generacija je pripravljena oditi v tujino, če
bi se jim ponudila boljša sluţba oziroma zvišala plača. Pri populaciji nad 30 let smo ugotovili,
da v največjem obsegu ljudi odvrača od zaposlitve v tujini neznanje jezika.
Iz analize anketnih odgovorov smo ugotovili, da mlajši slovenski potrošniki se v 70 %
odločajo kupovati slovenske proizvode, s starostjo pa, kolikor je razvidno iz anketnih
odgovorov, število tistih ki menijo da sam vstop v EU ni bistvenega pomena za potrošnika
raste, ker so bolj naklonjeni slovenskim proizvodom. Ugotavljamo tudi, da anketirani
potrošniki kupujejo tisto, kar potrebujejo in pri tem ne dajejo toliko prednosti kvaliteti ali
ceni.
Prav tako smo ugotovili tudi, da anketiranci mlajše generacije gredo na volitve, odvisno od
tega o čem se odloča, starejši pa se redno udeleţujejo volitev. V anketi, ki smo jo izvedli je
deleţ takih, ki se redno udeleţujejo volitev, 50 %.
Kar se tiče naših poslancev, ki delujejo v Evropskem parlamentu, mlajši anketiranci omenjajo
pogosteje g. Kacina, go. Jordan Cizelj in g. Zvera. Vseh evropskih poslancev ni poznal nihče,
vendar pa tiste, ki so jih poznali, res opravljajo funkcijo evropskega poslanca.
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Za razliko od mlajših, so anketiranci starejši od 30 let navedli več politikov, vendar pa
nekateri niso bili evropski poslanci.
Kar se tiče sprejemanja samostojnih političnih odločitev vsaj polovica anketirancev meni,
brez razlik v starosti, da bi bilo bolje, da bi se slovenski politiki odločali samostojno,
neodvisno od evropskih interesov, ker bi na tak način zavarovali nacionalni interes
drţavljanov Republike Slovenije, druga polovica pa je mnenja, da je usklajenost slovenske in
evropske politike koristna, ker bi sicer naši politiki ravnali preveč svojeglavo.

PREDLOGI
1. Ker smo iz naše ankete ugotovili, da anketiranci po večini ne poznajo dovolj dobro
Evropske unije, predlagamo, da bi lahko naredili veliko več glede ozaveščanja ljudi na
nacionalnem nivoju. Več informacij bi lahko bilo v medijih, kot so TV, internet, radio
in drugi viri obveščanja.
2. Zelo veliko se lahko postori na področju izobraţevanja o EU otrok in mladine.
Menimo da šole v svojih učnih načrtih še nimajo dodelanega ali razvitega načrta
poučevanja o zadevah Evropske unije.
3. Smiselna in koristna pobuda EU bi bila organizacija raznovrstnih brezplačnih delavnic
in predavanj, druţenj itd. ki bi le-to še bolj pribliţala evropskim drţavljanom, ter
posledično tako povečala poznavanje kot tudi ozaveščenost o dogajanju v uniji, zaradi
česar bi lahko bili odgovori v anketi bistveno drugačni od odgovorov, ki smo jih
pridobili.

ZAKLJUČEK
Na koncu ugotavljamo, da je sicer poznavanje evropskega sobivanja pri anketiranih
zadovoljivo, vendar pa bi ţeleli, da bi se še dodatno informirali, kajti neznanje lahko vodi v
nekoristne osebne odločitve, ki pa se lahko negativno odraţajo tudi na ravni drţave. Naučili
smo se veliko novega tako pri uporabi postopka raziskovanja kot tudi o Evropski uniji. Bilo je
zanimivo, kajti učili smo se na primerih, tudi na lastnih napakah, kar nam je zagotovo pustilo
trajnejše znanje, kot pa če bi se tega učili iz teorije.
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POGOJI ZA USPEŠNOST TIMOV

Vir: http://images.clipartof.com/small/15085-Blue-3d-People-Working-Together-To-HoldColorful-Pieces-Of-A-Jigsaw-Puzzle-That-Spells-Out-Team-Work-Clipart-Graphic.jpg
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Suzana Zekovič, VSŠ Murska Sobota
Romana Rajar, VSŠ Novo Mesto
Anja Borko, VSŠ Slovenj Gradec
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UVOD
Uspešnost poslovanja organizacij je največkrat pogojena z uspešnostjo naveze posameznikitim-intertimi-organizacija.
Namen prispevka je podati pojmovno opredelitev bistva timov in timskega dela, ob tem pa na
kratko prikazati osnovne razlike med timom in skupino. Namreč pomembno je pravilno
doumevanje teh pojmov kot podlage za razumevanje različnih vrst timov, sinergičnosti
njihovega delovanja ter pomembnosti pogojev za njihovo učinkovito in uspešno
funkcioniranje.
Cilj pričujočega članka je višja stopnja zavedanja osnovnih pogojev za uspešno delo timov
kar je podkrepljeno z dvema izmed njih in sicer: raziskana primernost člana za dodelitev
timskih vlog in simulacija modela ugotavljanja skupinske kohezije. Uporabljeni sta bili
deskriptivna metoda pri teoretičnem opredeljevanju in metoda anketiranja v empiričnem delu
prispevka.

Uvodne besede mentorja na otvoritvi.
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1
1.1

OPREDELITEV POJMOV TIM IN TIMSKO DELO
KAJ JE TIM?

Tim je najpogosteje opredeljen z naslednjimi karakteristikami:
 relativno majhna skupina ljudi, z opredeljenim članstvom
 vsak član ima svoje – posebne kvalitete
 skupni cilji
 usklajeno delovanje članov
 so-odvisnost pri doseganju skupnih ciljev
 sinergija pri delu: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 > 5
Vsak tim je skupina, vendar se vsaka skupina ne vede kot tim!
Tim ne nastane kar sam po sebi, z zdruţenjem ljudi v skupni prostor ali z dodelitvijo skupne
naloge.
Tim je potrebno izgraditi in nato timsko delo vzdrţevati.

Raziskovalna skupina »Pogoji za uspešnost timov«.
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1.2

KAJ JE TIMSKO DELO?

Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina ljudi na tak način, da je osnova za
sodelovanje neposredna in enakopravna delitev nalog, ne pa poloţaj posameznika v formalni
hierarhiji
Kako poteka timsko delo?
Timsko delo gre vedno čez več razvojnih faz. Formiranje ekipe, dodelitev pristojnosti in
nalog, koordinacija osebnostnih sposobnosti, sprotno ocenjevanje rezultatov, homogenost
ekipe in sinergično delujoč tim. Zadnja faza je seveda tudi ciljna.

2

RAZLIKE MED TIMOM IN SKUPINO

Timsko delo se od skupinskega dela razlikuje v tem, da skupina običajno zasleduje kvečjemu
posameznikove individualne cilje. Skupen cilj pa je precej nedoločen pojem; predvsem
nedoločen v smislu jasnosti članom skupine in pripadnosti k doseganju tega cilja. Med tem ko
je pri timskem delu ključnega pomena ravno ta skupen cilj, ki ga posamezniki dosegajo.
Hkrati pa s tem doseţkom zadovoljujejo svoje potrebe. Cilj, ki ga ima tim, je vedno sprejet s
strani članov, člani se z njim poistovetijo in mu zavzeto sledijo.
Na naslednji tabeli so podrobno prikazane razlike med timom in skupino.
Tabela 1: podrobnejše razlike med skupino in timom
SKUPINA

TEAM

Člani so medsebojno odvisni, osebni in
Skupine so organizirane iz administrativnih
teamski cilji se dosegajo z vzajemno
razlogov, posamezniki delajo neodvisno.
pomočjo.
Člani skupine skušajo vso pozornost usmeriti Člani teama sprejmejo delo za svojo last in
sami nase, delo jemljejo kot najeti delavci.
zdruţijo svoje moči.
Članom skupine se delo naloţi.

Člani teama sami prispevajo k uspešnosti
podjetja z izvirnostjo, talentom in znanjem.

Člani skupine ne zaupajo ciljem svojih Člani teama delajo v ozračju zaupanja,
sodelavcev, ker ne razumejo njihove vloge v vprašanja
so
vedno
dobrodošla,
skupini.
komunikacija je odprta in poštena.
Člani skupine so za delo lahko dobro
usposobljeni, vendar jih šef ali drugi Člani teama spodbujajo razvijanje svoje
sodelavci ovirajo, da bi znanje lahko usposobljenosti, team jih pri tem podpira.
uporabili.
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Člani skupine se znajdejo v konfliktnih Člani teama konflikt priznajo za normalen
situacijah, za katere ne vedo, kako bi jih pojav in priloţnost za nove rešitve in
rešili.
kreativnost.
Skladnost z mnenjem šefa v skupini je Za člane Teama je primarni cilj vedno
pomembnejša od uspešnega delovnega uspešnost teama.
doseţka skupine.

Vir: Anton Mihelič: Vodenje in ravnanje z ljudmi, DOBA EPIS, Maribor 2005

Prednosti timskega dela
Člani tima se zavedajo medsebojne odvisnosti. Razumejo, da je mogoče osebne in timske
cilje učinkoviteje doseči le z vzajemno podporo in sodelovanjem. Člani tima čutijo močnejšo
poklicno in stanovsko pripadnost, saj so zavezani ciljem, ki so jih sami oblikovali. S svojimi
sposobnostmi in znanjem člani tima prispevajo k skupnemu uspehu.
V timu se razvijajo občutki zaupanja, spodbujeno je sproščeno izraţanje idej, mnenj,
občutkov, vprašanj, dilem. Člani tima razvijajo odprto in iskreno komunikacijo, trudijo se
razumeti poglede in argumente drugih članov. Pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov
spodbujajo drug drugega in so deleţni medsebojne podpore.
Članom tima predstavljajo konflikti le enega od vidikov človeške interakcije, konfliktne
situacije zaznavajo kot priloţnosti za preverjanje novih idej, lastne fleksibilnosti in
tolerantnosti. Probleme rešujejo hitro in konstruktivno. Člani tima sodelujejo pri odločanju.
Timsko delo osebnostno in strokovno oblikuje člane tima, predvsem z vzdušjem, pogoji dela
in zahtevami, ki jih prednje postavlja skupna naloga.
POGOJI ZA USPEŠNO TIMSKO DELO

2.1

Kaj je torej nujno potrebno zagotoviti, da bo delovanje tima uspešno?





Medsebojno spremljanje uspešnosti: Dogaja se z namenom preprečevanja ali
popravljanja napak, zlasti v stresnih situacijah.
Medsebojna podpora: Izraţa se kot podajanje povratnih informacij, coaching, pomoč
pri opravljanju ali prevzemanju delovnih nalog.
Prilagodljivost: Ciljna naravnanost in zahteva po nenehnem spremljanju dogajanja.
Timska naravnanost: Najbolj pomembna, gre tudi za ţeljo večati osebno uspešnost
skozi sodelovanje v timu, saj timska orientacija veča posameznikov trud, uspešnost in
zadovoljstvo ter pozitivno vpliva na delovanje celotnega tima.

Za uspešno timsko delo je potrebno zagotoviti tudi:


Kognitivni model timskega dela: pomeni, da posamezniki jasno razumejo, zakaj in
kako so povezani z drugimi pri opravljanju dela, kaj vse obsega timsko delo, katere
timske kompetence so potrebne za uspešno delo in kako lahko pripomorejo k
oblikovanju dobrih medosebnih odnosov znotraj tima.
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Ustrezen namig medsebojne komunikacije: je ključnega pomena, saj omogoča
pretok informacij in virov med člani tima, potrebna pa je izjemna pazljivost pri
prenašanju informacij, da se ne bi zgodil primer »gluhega telefona«, ko se informacija
razume ali interpretira napačno.
Visoko stopnjo medsebojnega zaupanja: nezaupanje namreč zavira pretok
informacij in povzroča napačno razumevanje določenih vedenj, zato je nestrinjanje
lahko razumljeno kot namerno in destruktivno

Da bi lahko prišlo do sinergije različnih vlog je dobro, da so zastopane vse, na splošno pa
ima vsak član v timu dve temeljni vlogi:



Funkcionalno vlogo: je strokovnjak za svoje področje, ima ţivljenjske izkušnje.
Timsko vlogo – vedenje: produktivnost, pogajalske spretnosti, povezovanje in
razvijanje idej, kritično mišljenje, ciljna usmerjenost, optimizem, delovna vnema in
prizadevnost ...

Skupina sredi dela.
Iz gornjega lahko povzamemo:
•
•
•
•

poznavanjem ciljev
odprtost in odkritost v medsebojnih odnosih
zaupanje
Sodelovanje
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•
•

dobre odločitve
situacijsko pogojen način vodenja



Učinkovit vodja tima: Vodja tima ne vodi, ampak ga z večjim dostopom do
informacij usmerja do najkrajše in najučinkovitejše rešitve.

•
•

sposobni posamezniki
ustrezno vzdušje, intraskupinsko počutje in interteamski odnosi.

Na spodnji sliki je prikazana soodvisnost med posamezniki, timi in organizacijo kot pogoj
za povečanje organizacijske uspešnosti v nekem časovnem obdobju.

Slika št. 1: Soodvisnost uspešnosti med posameznikom, timi in organizacijo
Vir: Mihelič, A. (2005) Vodenje in ravnanje z ljudmi, Visokošolski učbenik, Maribor, DOBA
EPIS.
1. VRSTE TIMOV
Poznamo različne vrst timov glede na način dela, cilje in področje delovanja.


Timi za reševanje problemov
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V take time sodijo npr. člani različnih oddelkov in sluţb, ki rešujejo aktualna vprašanja
dela v organizaciji v funkciji izboljševanja poslovanja.


Posebni timi

Usmerjeni so na posebna področja dela – npr: stroški poslovanja, nova tehnologija, trţni
deleţ organizacije, razvoj novih izdelkov in storitev.



Samousmerjajoči timi

To so timi, ki funkcionirajo brez vodij in so skoraj v celoti prevzeli menedţerske
dolţnosti; tudi nameščanje delavcev in opredeljevanje delovnih ciljev.


Timi za izboljšanje kakovosti

Njihova preokupacija je skrb za izboljšanje kakovosti dela, izdelkov in storitev. Posebne
vrste takih timov so kroţki kakovosti, ki jih sestavljajo zaposleni istega delovnega
področja. Sestajajo se prostovoljno zaradi analize delovne situacije in ustreznih rešitev.


Delovni timi

Vezani so na osnovne delovne enote, v katerih vsakodnevno delo temelji na timskem
pristopu. Vanje so vključeni: člani istih oddelkov, ki pogosto delajo skupaj, nimajo
skupne vizije ali ciljev in so le redkokdaj nagrajeni za skupne doseţke.


Vodstveni timi

So vrsta timov, ki jih sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih poloţajih. Cilji članov
vodstvenih timov so tesno povezani s cilji celotne delovne organizacije in z njeno vizijo,
pomembno pa je, da si tim oblikuje tudi konkretnejše cilje.


Avtoritativno vodeni timi

Vodijo jih izbrani posamezniki. Vodja ima poudarjeno vlogo, prevzemati mora tudi večji
del odgovornosti za opravljene naloge in delo tima.


Samovodeni timi

Timi se vodijo sami. Vsi člani imajo enakovredno vlogo, odločitve pa sprejemajo s
soglasjem vseh ali z glasovanjem. V vsakem timu je potreben vodja, ki ga določimo glede
na strokovnost posameznega člana. Prednost je sproščeno vzdušje, dobri odnosi med člani
tima in manjši socialni pritisk na posameznika.


Koordinirani ali mešani timi
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Člane določi vodstvo po posvetovanju z njimi ter z upoštevanjem njihovih ţelja in
strokovnih interesov. So močno zavezani zastavljenim nalogam in nenehno teţijo po
izboljševanju lastnega timskega dela.


Multidisciplinirani timi

Zdruţujejo več ljudi z različnimi poklici, ki izvajajo zahtevnejšo delovno nalogo. Vsak
ima jasno opredeljeno dolţnost, vendar med člani ni pravega sodelovanja. V bistvo gre za
bolj delovno skupino kot za tim, saj je pozitivna soodvisnost vezana le na opravljeno
nalogo.


Interdisciplinarni timi

Omogočajo povezovanje več strok. Člani tima se povezujejo med seboj na ravni nalog,
spoznavanjem in ravnanj. Člani so v tesnih medsebojnih odnosih, kar spodbuja njihov
osebni razvoj in ustvarjalnost.


Transdisciplinarni timi

So zelo redki. Med člani je doseţena visoka raven odnosov, razumevanja in notranje
povezanosti. Vsak član takega tima naj bi zmogel probleme reševati celostno in ne le z
vidika svoje stroke.

3

VLOGE V TIMU

Ali so kombinacije oseb v timu pomembne za njegovo uspešnost?
Seveda. Dokazano je, da ljudje glede na svoje osebnostne značilnosti v timu prevzemamo
različne vloge. Timska vloga je skupek pravil in pričakovanj, ki opisujejo vedenje in
delovanje posameznika kot člana tima. Posameznik se lahko hkrati vede v skladu z več
vlogami. Preko vloge v socialni situaciji izraţa sebe. Vloga se oblikuje in spreminja v procesu
interakcije z vlogami ostalih članov tima. Nesoglasje zaradi različnih definicij vlog ali
nesoglasje med različnimi vlogami lahko pripelje do konflikta vlog.
V literaturi so navedeni različni modeli timskih vlog. Dr. Meredith Belbin z Univerze
Cambridge je dokazal, da je za optimalno delovanje tima potrebna prisotnost devetih timskih
vlog. Te vloge so lahko porazdeljene tudi na manjše število članov, saj lahko vsak član
zastopa tudi več vlog.
Pomembno je, da so vse prisotne. Analiza Belbinovih timskih vlog pokaţe osebnostne
lastnosti oziroma področja, na katerih je lahko posameznik izredno uspešen, ker je zanje
posebej sposoben in nadarjen. Prav tako pokaţe področja, ki jih mora posameznik razviti in
izpopolniti.
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Članici tima pri delu.

Belbinove timske vloge so:
1. Company worker (implementer) – »izvrševalec«
2. Chairman (coordinator) – »usklajevalec«
3. Shaper – »izzivalec«
4. Innovator (plant) – »inovator«
5. Resource investigator – »iskalec virov«
6. Monitor-evaluator (critic) – »ocenjevalec«
7. Team worker – »timski delavec«
8. Completer-finisher – »zaključevalec naloge«
9. Specialist – »specialist«
1. Company worker – »izvrševalec«. Spreminja zamisli in načrte v praktične delovne
postopke. Sistematično in uspešno izvaja dogovorjene načrte. Osebnostne poteze: stanoviten
in zadrţan.
2. Chairman – »usklajevalec«. Nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu cilju in pri tem
kar najbolje izrablja razpoloţljive vire. Odkriva timske prednosti in slabosti in skrbi, da vsak
član lahko uporabi svoje najboljše potenciale. Osebnostne poteze: stanoviten, prevladujoč,
ekstravertiran.
3. Shaper – »izzivalec«. Oblikuje smer, v katero tim usmerja svoj napor. Vsa njegova
pozornost je usmerjena k postavljanju ciljev in prednostnih nalog.
Rad bi vsilil obliko ali vzorec skupinski razpravi ali rezultatom skupinskih dejavnosti.
Osebnostne poteze: nestrpen, prevladujoč, ekstravertiran.
Organizacija in menedţment podjetja
4. Innovator – »inovator«. Pospešuje nove ideje in strategije s posebno pozornostjo za
poglavitna vprašanja. Poskuša premagati vse teţave pri timskem pristopu pri problemih, s
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katerimi se tim srečuje. Osebnostne poteze: prevladujoč, inteligenten, introvertiran.
5. Resource investigator – »iskalec virov«. Raziskuje in poroča o idejah, razvoju in virih
zunaj skupine. Oblikuje zunanje stike, ki bi lahko koristili timu, in vodi vsa pogajanja v zvezi
s tem. Osebnostne poteze: stanoviten, prevladujoč, ekstravertiran.
6. Monitor-evaluator – »ocenjevalec«. Analizira probleme ter vrednoti ideje in predloge,
tako da je tim bolje pripravljen na uravnovešene odločitve. Osebnostne poteze: inteligenten,
stanoviten, introvertiran.
7. Team worker – »timski delavec«. Podpira člane v njihovih močnih točkah (gradi na
predlogih). Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih članih in izboljšuje komunikacijo med
njimi. Goji kulturo timskega dela. Osebnostne poteze: stanoviten, ekstravertiran, ne
prevladuje.
8. Completer-finisher – »zaključevalec naloge«. Kolikor je mogoče, ščiti tim pred
napakami. Skrbi, da se naloga izvrši in da se česa ne izpusti. Odkriva tiste vidike dela, ki
potrebujejo več kot običajno pozornost, in vzdrţuje občutek za nujno. Osebnostne poteze:
nestrpen, introvertiran.
Iz spodnje preglednice so razvidne podrobnejše opredelitve tipičnih potez, osebnostnih
kvalitet in morebitnih slabosti vlog v timu.
Preglednica 2: Vloge v timu

Vir: http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Organizacija_in_menedzment_podjetjaBauer_Kralj_Mihelic_Skafar_Vorina_.pdf
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4

ANKETNA RAZISKAVA O PRIMERNOSTI ZA VLOGE V TIMU

Na drugem raziskovalnem taboru, ki je potekal na VSŠ Murska Sobota, od 5. 5. 2010 do 7. 5.
2010 je skupina v sestavi Suzane Zeković (MS), Romane Rajar (NM) in Anje Borko (SG),
pod mentorstvom mag. Antona Miheliča, v okviru teme POGOJI ZA USPEŠNOST TIMOV
ugotavljala, kakšna je primernost udeleţencev tabora za opravljanje posameznih vlog v timu.
V anketni vprašalnik, ki skupaj vsebuje 6 vprašanj, je bilo zajetih 16 anketirancev. Z
anketnim vprašalnikom smo si pridobili večino informacij, ki smo jih potrebovali za nadaljnje
nastajanje naloge.
Na našo anketo so odgovarjali udeleţenci raziskovalnega tabora ŠPIC. Največ anketirancev je
bilo starih od 18 do 22 let.
4.1

ANALIZA

Vprašanje 1:
Kateri način dela Vam najbolj ustreza?
Delo v skupini

10

Individualno delo

3

Vseeno mi je

3

Tabela številka 1: število anketirancev po odgovoru na 1. Vprašanje

Delo v skupini

Individualno delo

Vseeno mi je

19%
19%

62%

Graf številka 1: Struktura anketirancev po odgovorih na 1. vprašanje

Na zgornje vprašanje je kar 10 od 16 anketirancev odgovorilo, da jim ustreza delo v skupini
najbolj , kar pomeni, da se za delo v skupini v današnjem svetu odločajo zato ker so jim cilji
naloge v skupini poznani in tudi samo pogoji za delo jim najbolje ustrezajo.
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Vprašanje 2: Ali bi ţeleli delati v timu?

Da, veselilo bi me

10

Ne, to me sploh ne zanima

0

Odvisno od vrste in naloge 6
tima
Tabela številka 2: število anketirancev po odgovoru na 2. Vprašanje

Da, veselilo bi me
Ne, to me sploh ne zanima
Odvisno od vrste in naloge tima

38%
62%

Graf številka 2: Struktura anketirancev po odgovorih na 2. Vprašanje
Na vprašanje številka 2 je kar 10 od 16 anketirancev odgovorilo, da bi se za delo v skupini v
odločilo 62 % anketiranih, kar pomeni, da je med sodelujočimi člani timov na Taboru
zadovoljiva pripravljenost za delo v timih.
Vprašanje 3: Kako ocenjujete sebe,kot osebnost?

LASTNOST











Introvertiran
imam močan občutek za objektivnost
sposoben ocenjevanja in vrednotenja
Vztrajen pri učinkovitosti
zanimajo me strokovne in specialne zadeve
nadarjen,poln domišljije
zaupam vase in se obvladam
Ekstravertiran
znam se odzivati ljudem

RANG oz. MESTO
6
5
4

3
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 Dinamičen
 sposoben iskanje rešitev in navezovanje
stikov
 organizacijsko sposoben
 vesten, reden, natančen

2

1

·

Introvertiran

·

imam močan občutek za objektivnost

·

sposoben ocenjevanja in vrednotenja

·

Vztrajen pri učinkovitosti

·

zanimajo me strokovne in specialne zadeve

·

nadarjen,poln domišljije
9% 5%

29%

14%
19%

24%

Graf številka 3: Struktura anketirancev po odgovorih na 3. Vprašanje
Na zgornje vprašanje je kar 29 % anketirancev odgovorilo, da se kot osebnost ocenjujejo da
so introvertirani, 24 % jih je menilo da imajo močan občutek za objektivnost, na tretjem
mestu pa je menilo 19 % menilo da so sposobni ocenjevanja in vrednotenja.
Vprašanje 4: Ali so vam cilji naloge v timu poznani?
a.) da, vem za kaj gre
14
b.)

ne, ker mi bistvo naloge ni razumljivo

0

c.)

delno, ker mi stvari niso jasne

2

Vprašanje 5:
3.
V kateri od spodaj navedenih vlog v timu se najbolj vidite( največ 3 odgovori)
a.) izvrševalec: vesten, predvidljiv (5)
b.) usklajevalec: miren, zaupa vase, se obvlada (1)
c.) oblikovalec: zelo napet, dinamičen, se ne umika(7)
d.) inovator: individualist, vesten, nekonvencionalen(6)
e.) iskalec virov: ekstravertiran, navdušen, radoveden, komunikativen (2)
f.) ocenjevalec: resen, hladen, preudaren(5)
g.) timski delavec: socialno usmerjen,pozoren, občutljiv (3)
h.) zaključevalec naloge: vesten, reden, natančen, nestrpen (5)
i.) specialist- strokovnjak: strokoven, poglobljen, vesten (4)
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Iz gornjega pregleda je razvidno, da se največ članov vidi v vlogi usklajevalca, sledita iskalec
virov in timski delavec zadnji mesti pa pripadata pa inovatorju in oblikovalcu.
Vprašanje številka 6:
Ali ocenjujete, da ste na predhodne odgovore primerni za delo v skupini?
Menim, da sem

13

Ne, nisem primeren

1

Pogojno primeren, če imam 2
ustrezno pomoč
Ne vem

0

Razveseljivo je, da večina anktentiranih meni, da so primerni za delo v skupini.
Tabela številka 6: število anketirancev po odgovoru na 6. vprašanje
14
12
10
8
6
4
2
0
Menim da sem

ne nisem
primeren

Pogojno
primeren, če
imam ustrezno
pomoč

Ne vem

Na vprašanje številka 6, ali ocenjujete, da ste glede na predhodne odgovore primerni za delo v
skupini, je kar 13 od 16 anketirancev odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da so kot oseba
primerni za timsko delo.

2. Simulacija ugotavljanja stopnje skupinske kohezije
Na sledečem simuliranem modelu prikazujemo enega od moţnih načinov ugotavljanja stopnje
medsebojne povezanosti članov znotraj timov. Uporabili smo sociometrično metodo po
Morenu in sicer prikaz sociomatrike, sociograma in obrazca za izračun koeficienta skupinske
kohezije.
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S katerimi člani v timu najlaţje in s katerimi najteţje sodelujete pri delu?
Primer tima »Hitri polţi«
Sociomatrika – prikaz pozitivnih in negativnih izbir tima Hitri polţi
Izbrani A

B

C

D

E

Izbiratelji
A
B

+

C

-

Skupaj

+

-

2

1

3

-

+

-

+

2

1

3

+

2

1

3

2

1

3

1

1

2

+

D

+

-

E

+

-

+

Predani
glasovi

+

Dani glasovi
+

1

3

0

3

2

Dani glasovi
-

1

0

4

0

0

Skupno

2

3

4

3

2

9

5

14

Graf : Sociogram tima Hitri polţi
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Izračun indeksa skupinske kohezije:
št. medsebojnih izbir (+)
skupinska kohezija=

n(n-1)

9
5 (5-1)

2

= 0,9

2

n=število članov v timu
Iz sociograma tima Hitri polţi je razvidno, da najlaţje sodelujeta osebi D in B, ki imata med
seboj vzajemno privlačen odnos, prav tako imata obe osebi iz strani sodelavcev največ
pozitivnih izbir. Sledita osebi E in A.
Oseba C ima tri negativne izbire, z osebo A pa sta v vzajemni odbojnosti. Oseba A je tudi
vodja tima, vendar ji vsi člani niso naklonjeni. Prav lahko bi njeno mesto prevzeli osebi D ali
B, ki sta v timu najbolj priljubljeni. Oseba C kaţe pozitiven odnos do oseb B in D , kljub temu
da od njih prejme negativno izbiro.
Indeks kohezije tima je zelo visok, kar kaţe, da tim dobro dela, občasne teţave in nesoglasja
rešujejo uspešno.

ZAKLJUČEK
Na splošno lahko ugotovimo, da je za uspešnost timov potrebno: ustrezno zavedanje pomena
timskega dela, predvsem pa ključnih pogojev uspešnosti, med katere spadata tudi ustreznost
dodelitve timskih vlog in zagotovitev potrebne skupinske kohezije.
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GLOBALNA KRIZA IN SLOVENIJA
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GLOBALNA KRIZA IN SLOVENIJA
Globalna kriza ni le finančna kriza je tudi gospodarska, okoljska predvsem pa kriza vrednot.
Ampak o tem kdaj drugič.
Tudi Slovenijo je kriza v letu 2009 prizadela in se v letu 2010 le nadaljuje. Smo med
drţavami EU, ki so doţivele največji padec BDP. In to zato, ker je Slovenija v veliki meri
odvisna od drugih drţav EU in širše. Kot manjšo drţavo nas je kriza bolj prizadela, zato ker je
majhnim drţavam šoke globalizacije teţje amortizirat z notranjim trgom, kot pa velikim
drţavam.
Problem slovenskih podjetij je tudi v tem, ker so naša podjetja predvsem poddobavitelji. Ko
pade prodaja končnih izdelkov in to v krizi je in v letu 2009 je to tudi bilo, to seveda vpliva na
naročila sestavnih delov za te izdelke. Čim niţje je podjetje v nabavni verigi tem bolj čuti
padec. Ko se v verigi niţajo zaloge, ob npr. 10 % padcu prodaje končnega izdelka,
poddobavitelji izgubijo od 30 do 50 % naročil. Po šoku sicer sledijo naročila, vendar ne več
tako velika kot pred krizo. Vzrok je v previdnosti in dejstvu, da se ob vsaki spremembi
prodaje odzovejo z zmanjšanjem naročil od poddobaviteljev.
Slovenija bi se lahko temu izognila, če bi se naša podjetja počasi preusmerila na končne
proizvode in jih ponujala tako v Sloveniji kot na svetovnem trgu. Prav tako bi morali iskati
priloţnosti v okoljskih in visokih tehnologijah ter na področju storitev turizma nudenju
socialnih storitev. V kmetijstvu pa je priloţnost v pridelavi zdrave hrane.
Seveda je vse to povezano z znanjem, tehnologijami in inovacijami. Zato je potrebno ohraniti
(povečati) vlaganja v izobraţevanje (vseţivljenjsko in to s poudarkom aplikativnih znanj) in
inovacije ter spodbujati tehnološki razvoj in podjetništvo.
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Skupina: GLOBALNA KRIZA IN SLOVENIJA
Zmanjšanje števila brezposelnih je moţno s prekvalifikacijami in novimi delovnimi mesti.
Pomembno pa je, da ne izgubimo več delovnih mest, zato se morajo tudi posamezniki
zavedati pomena vseţivljenjskega izobraţevanja (več znanja, tudi na več področjih pomeni
več moţnosti zadrţati oz. pridobiti zaposlitev).
In kako naprej v Sloveniji?
Če ţelimo zniţati proračunski primanjkljaj je to moţno s povečanjem rasti ali inflacijo na eni
strani ter na drugi strani z zvišanjem davkov in zniţanjem izdatkov. Ker rast ne bo velika, in
zvišanje davkov negativno vpliva na konkurenčnost naših podjetij v primerjavi s tujimi, je
rešitev le v zniţanju izdatkov. Zato pa je potreben v Sloveniji socialni pakt med podjetji,
vlado in delavci. Le usklajeno delovanje lahko pripelje do rezultata. Če pa bo vsaka stran
gledala le svoje interese, se bo ladja na kateri so (smo) vsi, potapljala.
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DELO V SKUPINI

Podjetja v Sloveniji morajo razumeti, da je za njih pomembna rast, ki pa ne pomeni le velikost
ampak tudi kakovost, inovacije, ustvarjanje višje dodane vrednosti ter ustvarjanje za vse
deleţnike, ki so povezani z organizacijo (razen kupcev še lastniki, zaposleni, dobavitelji,
lokalna skupnost in drţava; podjetja naj bodo torej druţbeno odgovorna s poudarkom a
upoštevanju naravnega okolja).

dr. Branko Škafar, univ. dipl ekon.,
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola
branko.skafar@siol.net
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RAZISKAVA

1

UVOD

Leto 2008 je leto začetka globalne krize. Kriza je bolj ali manj prizadela ves svet in še traja.
Kaţejo se ţe nekateri znaki okrevanja v ZDA in nekaterih drţavah Evrope. Ali to pomeni
začetek konca krize ali pa bo sledil nov padec? Kako dolgo bo trajal kriza v Sloveniji?
Drţave sprejemajo različne protikrizne ukrepe. V Sloveniji je kriza huda in število
brezposelnih se povečuje. Dela imajo podjetniki malo, finančna nedisciplina je vedno večja,
drţava pa poskuša po svojih močeh pomagati, da bi krizo omilila.
Namen raziskave je proučiti vpliv globalne krize na Slovenijo in moţnosti izhoda iz nje.
Cilj naloge je s pomočjo strokovne literature in drugih virov ter izvedene ankete podati
ugotovitve in predloge za izhod iz krize.
Metode, ki smo jih uporabljali pri naši raziskavi so: proučevanje domače in tuje literature,
internetno gradivo, lastne izkušnje, uporaba znanja pridobljenega v šoli ter anketiranje.

ANKETIRANJE V MESTU MURSKA SOBOTA
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
KAJ JE KRIZA?

Beseda kriza je grškega izvora in pomeni odločilni trenutek, preobrat, nevarno stanje, teţaven
poloţaj (Leksikon Cankarjeve zaloţbe, 2003).
Kriza-e (gr. krisis iz krinein - odločiti kaj):
1. odločitev, odločilni trenutek ali stanje; (odločilni) preobrat,
2. hudo nevarno stanje ali teţaven poloţaj sploh (gospodarska); (periodična) gospodarska
kriza je v kapitalističnem gospodarstvu periodičen pojav (faza kapit. cikla), ki izvira iz
nasprotja med druţbenim značajem proizvodnje in zasebnim prilaščanjem proizvodov (kriza
se kaţe v relativni nadproizvodnji, zastoju trgovine, zapiranju tovarn itd.); politična kriza –
teţko, negotovo politično stanje, ki lahko vodi do kakšnih političnih sprememb (padca vlade,
izbruha vojne, revolucije itd.) (povzeto po Franc Verbinc: Slovar tujk, Cankarjeva zaloţba,
Ljubljana 1979).

2.2

VZROKI ZA NASTANEK KRIZE?

Globalna gospodarska kriza se je začela v Ameriki kot nepremičninska in se prenesla na
finančno področje. Spremlja jo ţe od leta 2006, čez čas pa je prišla preko ZDA v Evropo in
druge dele sveta in iz finančnih trgov prodrla nazaj v realno gospodarstvo.
Po nekaj mesečnih kriznih presledkih, pa so pravi nepremičninski pok balona občutili po
prvih stečajih velikih finančnih ustanov in po poskusu oţivljanja gospodarstva v ZDA za
davčno razbremenitvijo. Poleti 2008 so dosegli vrh cene nafte in drugih surovin, predvsem
kmetijskih in prehrambnih. Ameriški dolar je dosegel najniţjo raven 1,6 dolarja za 1 evro.
Vse se je začelo ko so banke dajala kredite vsakomur ki je ţelel, klub temu ali je insolventen.
Posledica vsega tega je bila, da podjetja in ljudje niso mogli odplačevati kredita in jim je
banka odvzela njihovo premoţenje (avto, nepremičnine). Ker je bilo večina ljudi plačljivo
nesposobnih, je bankam ostalo vso premoţenje in se je ustavil tok denarja.
Stečaj je zajel propad treh od petih največjih ameriških bank, med drugim tudi investicijsko
banko Lehman Brothers (14. 9. 2008), dve pa sta se povezali s komercialnimi bankami v
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univerzalne banke. Banke si niso pripravljene več posojati denarja med seboj, tudi na višjih
obrestnih merah ne, ker jih skrbi, da ga ne bodo dobile nazaj. Da ne bi celoten bančni sistem v
neki drţavi in potem v celem svetu propadel, morajo dodatno likvidnost bankam nuditi
centralne banke iz primarne emisije. Tudi zanje je povpraševanje veliko, pri ECB je cena
narasla ţe na 11 %, v ZDA 6,88 %. Seveda to ni končna rešitev. Centralne banke (FED, ECB
…) s tem vbrizgajo dodatno likvidnost v sistem, kar bi lahko vodilo tudi v višjo inflacijo, če
je prejemniki ne bodo posrkali. Banke pa več ne opravljajo svoje osnovne vloge kreditiranja.
(http://www.pf.ini-lj.si/media/stiblar.kriza.in.slovenija.pdf)

Nastanek krize v Sloveniji se je razvijal v naslednjem zaporedju:


Prva faza je trajala od konca 2007 do 8/2008 – finančna kriza
Šlo je za fazo, v kateri je kriza prizadela institucije s tako imenovanimi ―toksičnimi‖ papirji.
Pred tem so imele Slovenske finančne institucije v svojih portfeljih zelo malo tovrstnih
papirjev.



Druga faza je trajala med 9 in 10/2008 in je obsegala prenos krize v realni sektor
Praktična omrtvičenost medbančnega trga je močno zaostrila probleme financiranja realnega
sektorja. Padanje cen nepremičnin nakazuje probleme v tem sektorju (število gradbenih
dovoljenj je bistveno padlo).



Tretja faza je trajala od 11/2008 dalje –polna finančna in gospodarska kriza
Drastičen padec gospodarske aktivnosti v ključnih EU partnericah (EU je v recesiji).
Slovenija izvaţa cca. 70 % BDP, kar pomeni, da je izrazito odvisna od dogajanj v teh
drţavah.
Ostali trgi niso v bistveno boljši kondiciji. Najmočneje prizadete panoge so gradbeništvo (in
povezane branţe, kot npr. prevozništvo), avtomobilska industrija, industrija trajnih potrošnih
dobrin.
(http/miha.ef.uni-lj.si/_dokumenti3plus2/196101/KRIZA-2009.ppt)
Kriza v Sloveniji se v letu 2010 nadaljuje. Vedno več je brezposelnih, posamezne panoge npr.
gradbeništvo je v hudih teţavah. Tudi manjši podjetniki imajo velike teţave. Naročil je malo,
plačilna nedisciplina pa velika.
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2.3

POSLEDICA KRIZE IN MOŢNE POTI IZ NJE

Posledica krize je v bistvu taka, da si je vlada zadala preveč ciljev glede na število
razpoloţljivih instrumentov in moţnosti ukrepanja. (Dr. Bogomir Kovač, Mladina, str. 16, 23.
4. 2010).
Slovenske banke so v času liberalizacije kapitalskega dela plačilne bilance preveč zniţale
obrestne mere. Tako so se banke vse bolj začele zadolţevati v tujini. Sredstva, ki pa so jih
dobile za podporo, banke ne bi smele uporabiti za finančne špekulacije ali prevzeme.
Slovensko gospodarstvo je v bistvu od lani padlo v luknjo in se še lep čas ne bo pobralo iz
nje. Predvideva se da gospodarska rast ne bo prišla iz krize do leta 2013. Tudi ostalim
drţavam, se ne piše nič boljšega z vstopom v EU. Zelo kritična je nadaljnja rast
brezposelnosti, tako bi se naj do prve polovice naslednjega leta dvignila kar na 17 milijonov
brezposelnih v Evropi. (Jure Stojan, Večer, 16. 4. 2010). Nekje na internetu smo tudi prebrali,
da izvršni direktorji poudarjajo, da je potrebno iti naprej s širokimi reformami za povečanje
potenciala ekonomije, povečanje konkurenčnosti in zagotavljanje fiskalne vzdrţnosti.
Tako IMF ocenjuje, da je bil proračun lani večinoma uravnoteţen, vlada pa je odgovor na
krizo sprejela proračunski stimulacijski paket v višini 2,1 % BDP-ja. Primanjkljaj bo letos
porasel na 4,2 % BDP-ja, vlada pa zagotavlja, da ga bo ohranjala pod 5 % in ga leta 2010
zniţala pod 4 %. Če pride do poslabšanje razmer, pa naj bi vlada zmanjšala nekatere javne
investicije. (http://www.delo.si/clanek/81378).
Dr. Bogomir Kovač je mnenja, da sta gospodarska in okoljska kriza zelo povezani. Tako da v
bistvu če bi reševali okoljsko krizo bi tudi veliko naredili v gospodarski. Kar smo postorili do
sedaj, pomeni zgolj uspešno gašenje poţara. Drţava je s spodbudami in potrošnjo nadomestila
zasebni sektor, centralni bankirji so poskrbeli za stabilizacijo bank in finančnega sistema.
Zdravilo se je hitro izkazalo kot nevaren opiat. ( Dr. Bogomir Kovač, Mladina, 5. 2. 2010).
Evropska komisija je predstavila (http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2008-1126 obseţen načrt za
izhod Evrope iz trenutne gospodarske krize. Glede na razseţnost krize EU potrebuje usklajen
pristop, ki bo zadosti ambiciozen, da bo povrnil zaupanje potrošnikov in podjetij.
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Predstavljeni načrt za ponovno oţivitev gospodarstva temelji na dveh glavnih elementih, ki se
medsebojno krepita: prvega sestavljajo kratkoročni ukrepi za spodbuditev povpraševanja,
zaščito delovnih mest in povrnitev zaupanja v evropsko gospodarstvo, drugega pa "pametne
naloţbe" za dolgoročno večjo rast in trajnostno blaginjo.
Finančni vidik:


načrt predvideva pravočasno, ciljno usmerjeno in začasno fiskalno spodbudo v višini
pribliţno 200 milijard evrov, kar predstavlja 1,5 % BDP Evropske unije;



od tega bodo drţave članice zagotovile okoli 170 milijard evrov, pribliţno 30 milijard
evrov pa EU;



spodbuda ostaja znotraj meja pakta za stabilnost in rast ter obenem izkorišča popolno
prilagodljivost, ki jo ta omogoča.
Glavni elementi načrta:



vse drţave članice poziva, naj sprejmejo ukrepe v korist svojih drţavljanov in ostale
Evrope;



okrepil in pospešil bo reforme, ki ţe potekajo v okviru lizbonske strategije za rast in
delovna mesta;



vključuje obseţne ukrepe na nacionalni ravni ter na ravni EU za pomoč
gospodinjstvom in industriji ter za osredotočenje podpore na najbolj ranljive;



v ospredje postavlja konkretne ukrepe za spodbujanje podjetništva, raziskav in
inovacij,



spodbudil naj bi prizadevanja pri boju proti podnebnim spremembam in hkrati ustvaril
prepotrebna delovna mesta (na primer s strateškimi naloţbami v energetsko učinkovite
stavbe in tehnologije).
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3
3.1

PRAKTIČNI DEL
STANJE KRIZE IN UKREPI V SVETU IN SLOVENIJI

V Sloveniji je napovedano krčenje BDP-ja, ki se je po napovedi UMAR-ja
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/spoml2010/PNGG 2010):
 v letu 2009, predvsem pod vplivom gospodarske in finančne krize, realno zmanjšal
za 7,8 %.
 Število brezposelnih za to leto je 86.354, napovedujejo celo do 100.000 brezposelnih,
za to je verjetno nujno intervencijsko poseganje v plače v javnega sektorja in
morebitne prilagoditve. Najbolj se je zaposlenost zmanjšala v predelovalnih
dejavnostih in gradbeništvu.
 Za leto 2010 predvidevamo gospodarsko rast v višini 0,6 %, kar je nekoliko pod
jesensko napovedjo (0,9 %).Tudi v Sloveniji gibanja nekaterih kazalcev finančnih in
denarnih tokov kaţejo na še vedno zaostrene razmere, zlasti na področju plačilne
sposobnosti in kreditnih tokov, ki v prvih letošnjih mesecih ostajajo šibki. Letos tudi
še ni pričakovati izboljšanja na trgu dela.
 Ob omenjenih predpostavkah bo gospodarska rast letos izhajala predvsem iz večjega
tujega povpraševanja, spodbude iz domačega okolja pa bodo bistveno šibkejše. Ob
postopnem okrevanju v mednarodnem okolju pričakujemo, da se bo izvoz letos realno
povečal za 4,3 %.
 Skupna rast plač, ki je bila lani še vedno relativno visoka zaradi visoke rasti plač v
javnem sektorju, bo letos predvidoma nekoliko niţja. Zasebni sektor se je lani na
poslabšane gospodarske razmere odzval s krčenjem števila nadur in umirjanjem rasti
plač. Pri tem pa je zaradi odpuščanj zaposlenih z nizkimi plačami prišlo do dviga ravni
povprečne bruto plače na zaposlenega, kar je vplivalo na tudi na lansko relativno
visoko izmerjeno rast plač v zasebnem sektorju.
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 Ukrepi na finančnem področju so v resnici ohranili visoko stopnjo zaupanja
prebivalstva v bančni sistem, niso pa do zdaj izboljšali likvidnosti realnega sektorja, ki
se iz dneva v dan slabša.
 Ukrepi na področju trga so prej prispevali k večji togosti trga, kot njegovi proţnosti.
Sistem subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ne dosega ţelenih učinkov.
 Ukrepi s področja davkov, ki so bili v velikem delu sprejeti ţe pred nastopom krize so
dobrodošli, vendar kaţe, da bo njihov prispevek k ponovnemu gospodarskemu zagonu
majhen.

3.2

ANKETETIRANJE V MESTU MURSKA SOBOTA

Anketa je bila izvedena med 60 naključno izbranimi anketiranci v mestu Murska Sobota.
Rezultati ankete:
1. VPRAŠANJE: Kaj je po vašem mnenju vzrok za globalno krizo?

30 anketirancev je odgovorilo, da politika, 9 je navedlo kot vzrok preveliko potrošnjo, 7
nekrite kredite ameriških bank, 3 prenasičen trg, 3 da vodilni, 3 ameriški vladni sistem, 1
finančniki, 1 da industrija brez meja, 1 nepravilna razdelitev denarja, 1 finančni zlom in 1 da
prevelik razvoj azijskih drţav.

Kaj je po vašem mnenju vzrok za globalno
krizo?
35
30
25
20
15
10
5
0
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Komentar: Največ anketirancev je kot vzrok za krizo podalo politiko, preveliko potrošnjo in
nekrite kredite.
2. VPRAŠANJE: Kako reševati (in blažiti) krizo v Sloveniji, Pomurju?

11 anketirancev je menilo, da je rešitev v tem, da se poveča zaposljivost, 10 da se zmanjša
razlika v plačah, 8 da boljši ukrepi drţave, 7 da boljše medsebojno sodelovanje (poštenost,
solidarnost), 6 da je potrebno zamenjati vodstvo drţave, 4 da z druţbeno odgovornim delom,
4 da z niţjimi plačami v javnem sektorju, 4 da z inoviranjem in izboljšanjem produktivnosti
dela, 2 da je potrebno uvesti socialno drţavo, 2 da z izobraţevanjem in 2 z izstopom iz EU.

Kako reševati (in blažiti) krizo v Sloveniji,
Pomurju?
12
10
8
6
4
2
0

Komentar: Odgovori na rešitve so bili dokaj zanimivi. Največje število anketirancev se je
odločilo za povečanje zaposljivosti, ni pa bilo povedano kako. Ostali bistveni predlogi pa so:
zmanjšanje razlike v plačah, ukrepi drţave, spremembe vrednot (večja solidarnost in
poštenost), zamenjava vlade. Na področju podjetništva pa so bili zanimivi predlogi večja
produktivnost in inovativnost.

69

DRUGI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
3. VPRAŠANJE: Kako dolgo (v letih) bo po vašem mnenju trajala kriza?
Anketirani so podali sledeče mnenje: 6 anketirancev je mnenja, da bo trajala 1 leto, 16 da 2
leti, 11 da 3 leta, 1 da 4 leta, 12 da 5 let, 1 da 6 let, 1 da 7 let, 7 da 10 let, 2 da 15 let, 3 da 20
let.

Kako dolgo (v letih) bo po vašem mnenju
trajala kriza?
18
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7 let

10 let

15 let

20 let

Komentar: Največje število anketirancev (16) meni, da bo kriza trajala 2 leti, 12 da 5 let, 11
da 3 leta, 7 da 10 let, 6 da bo trajala 1 leto, 3 da 20 let, 2 da 15 let 1 d1 6 let in 1 da 7 let.
Razlike so torej očitne. Na osnovi izračuna povprečnega časa krize, ki so ga podali
anketiranci, bo kriza trajala še 5,1 leta. Zanimivo! Ali bo to res?

4
4.1

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
UGOTOVITVE GLEDE NA STANJE

Ugotavljamo, da je kriza tu ter da se v ZDA in Nemčiji kaţejo ţe rahli optimistični premiki iz
krize (rahla gospodarska rast). V Sloveniji kriza še ni dosegla viška. Strokovnjaki pričakujejo
največji obseg krize v letu 2010. Sama kriza bi lahko trajala veliko dlje kot v drugih
gospodarsko bolj razvitih drţavah, saj smo majhni in naše gospodarstvo ni tako zelo obseţno.
V Sloveniji se kriza odraţa v smislu propadanja podjetij, odpuščanja delavcev. Število
brezposelnih, ki je v začetku leta 2010 bilo okrog 100.000 se bo po predvidevanjih do konca
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leta 2010 povečalo na 120.000. Na osnovi trendov v tujini pa se pričakuje v Sloveniji rahla
gospodarska rast od leta 2011 naprej.
Naredili smo tudi anketo med občani mesta Murska Sobota o globalni krizi v Sloveniji.

Postavili smo jim tri vprašanja.
1.VPRAŠANJE:« Kaj je po vašem mnenju vzrok za globalno krizo? »
Večina jih meni, da je kriva politika, drugi menijo, da je kriva prevelika potrošnja in nekriti
krediti ameriških bank.
2.VPRAŠANJE:« Kako reševati ( in blaţiti ) krizo v Sloveniji in v Pomurju? »
Večina meni, da se naj poveča zaposlenost, da bi se naj zmanjšala razlika v plačah in da bi naj
bili boljši ukrepi drţave.
3.VPRAŠANJE:« Kako dolgo ( v letih ) bo po vašem mnenju trajala kriza? »
Na osnovi izračuna povprečnega časa krize, ki so ga podali anketiranci, bo kriza trajala še 5,1
let.

4.2

PREDLOGI ZA IZHOD IZ GLOBALNE KRIZE


Da se zaposlene izobraţuje, da postanejo bolj produktivni in ustvarjalni pri svojem
delu. Spremeniti je potrebno vrednote v organizacijah (predlog: fleksibilnost,
poštenost, inovativnost, stalno učenje …).



Da bi podjetja izdelovala več inovativnih končnih izdelkov namesto polizdelkov.



Da bi se zmanjšale razlike v plačah.



Da bi se ljudi, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje preverjalo, saj bi bilo s tem
manj izkoriščanja z delom na črno.



Sodelovanje z drugimi podjetji zunaj in znotraj drţave.



Da bi poskušali obdrţati denarni tok znotraj drţave oz. kupovati čim več slovenskih
proizvodov.
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Izkoristiti bi morali čim več naravnih virov ( npr. sončna energija, veter, voda … ) in
na to vezati tehnologijo.



Večje medsebojno spoštovanje.



EU si mora pri soočanju s krizo zastaviti skupne cilje in strategije. Slovenska vlada
mora sprejemati hitro ustrezne ukrepe blaţitve krize.



Usmerjenost ukrepov naj bo usmerjena v zagotavljanje delovnih mest ter v
spremembo koncepta in usmerjenost k varovanju okolja, večji varnosti in energetski
varčnosti prevoznih sredstev.

5



Preprečevanje nerazumnega zvišanja obrestnih mer.



Posodobitev poslovnih procesov in proizvodnja z višjo dodano vrednostjo.



Investirati je treba v raziskave, razvoj in tehnološko opremo.



Izkoriščanje sredstev iz Evropske unije mora biti učinkovitejše.

ZAKLJUČEK

V času krize so prisotne spremembe. Za večino negativne za tiste, ki izkoristijo krizo kot
priloţnost pa pozitivne. Za spremembe pa je potreben čas. Koliko časa? Nismo preroki. Smo
pa poskušali ugotoviti s pomočjo literature, virov in izvedene ankete med naključnimi občani
v mestu Murska Sobota. Kriza bi naj trajala še 5 let. Leta 2010 bo v Sloveniji dosegla najniţjo
točko, od leta 2011 pa se bo stanje rahlo izboljševalo. Da bo pot iz krize hitrejša pa moramo
odreagirati čim hitreje in zagotoviti obstoj podjetij ter omogočiti ljudem zaposlitev in človeku
primerno ţivljenje.
Na izhod iz krize moramo gledati optimistično. Biti moramo bolj solidarni, pošteni in
spoštljivi do sočloveka in skupaj iskati poti iz krize. Saj vsi skupaj vemo več kakor
posameznik.
V tej raziskavi smo poskušali ugotoviti vzroke in stanje krize v Sloveniji ter podati, na osnovi
teoretičnih spoznanj in ankete, predloge za izhod iz nje.

Povzamemo lahko, da so krize normalen pojav, pot iz krize pa ni vedno enak. Zato je
potrebno sodelovanje vseh in druţbeno odgovorno ravnanje organizacij.
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Izvedbo tabora so omogočili:
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