
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Ustvarjalnost v organizaciji 
Creativity in Organisations 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 2. 3. 
Business and Management 2 Business and Management 2nd 3rd 
 
Vrsta predmeta/Course type izbirni/elective 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: izr. prof. dr. Jasmina Starc 
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• Pogoj za vključitev v delo je vpis v  
2. letnik študijskega programa.  

• Študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti projektno nalogo. 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• Razlikovanje znanstvenih pojmov s 
področja ustvarjalnosti: iznajdba, izum, 
inovacija, tehnična izboljšava, 
racionalizacija, razvojno delo, koristni 
predlog in »know-how«. 

• Osebnostne značilnosti iznajditelja. 
• Individualne in skupinske tehnike za 

spodbujanje ustvarjalnosti. 
• Gibanje »množična inventivna 

dejavnost«. 
• Ustvarjalno timsko delo iznajditeljev. 
• Psihološke faze ustvarjalnega mišljenja. 
• Celovito pojmovanje človeka kot delavca 

– ustvarjalca. 
• Ustvarjalnost kot bistvena sestavina 

vsake miselne dejavnosti. 
• Praktično tehnično nazorna inteligenca. 
• Prenos inovacij v delovno organizacijo. 
• Tehnične inovacije. 

 



• Ustvarjalnost in inovativnost. 
• Ustvarjalno mišljenje in delo. 

 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Goman, K. (1992). Ustvarjalnost in poslovna uspešnost. Praktični vodnik za ustvarjalno mišljenje. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Jurman, B. (1981). Človek in delo – psihologija dela. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Mayer, J. (1991). Ustvarjalno mišljenje in delo. Kranj: Moderna organizacija. 
Mayer, J. (1994). Vizija ustvarjalnega podjetja. Ljubljana: Dedalus, Založba Ikra. 
Mayer, J. (2001). Skrivnost ustvarjalnega tima. Ljubljana: Dedalus, Center za razvoj vodilnih 
osebnosti in skupin. 
Mulej, M., M. Rebernik, M. Rus (2001). Prenos novosti v podjetništvo.  Maribor: Zbornik 22.    
posvetovanja PODIM. 
Pečjak, V. (1998). Poti do idej. Ljubljana: samozaložba. 
Pečjak, V. (1987). Misliti, delati, živeti ustvarjalno. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
Trstenjak, A. (1981). Psihologija ustvarjalnosti. Ljubljana: Slovenska matica. 
Trstenjak, A. (1979). Psihologija dela in organizacije. Ljubljana: Univerzum. 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
Učna enota prispeva predvsem k razvoju 

naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 
• celovito kritično mišljenje, sposobnost 

analize, sinteze in predvidevanje rešitev 
ter posledic problemov s področja 
ekonomskih, poslovnih, upravnih, 
organizacijskih, naravoslovnih, 
matematičnih ved in drugih družbenih 
ved (interdisciplinarnost), 

• sposobnost kreativne uporabe znanja v 
poslovnem okolju, 

• sposobnost za prepoznavanje potreb po 
spremembah in uvajanju le teh, 

• ozaveščenost o nujnosti lastnega 
izpopolnjevanja, dopolnjevanja, 
poglabljanja in posodabljanja znanja, 

• sposobnost za reševanje konkretnih 
delovnih problemov z uporabo 
znanstvenih metod, 

• razumevanje in uporaba metod kritične 
analize in razvoja teorij ter njihova 
uporaba pri reševanju problemov s 
področja upravljanja in poslovanja, 

• poglobljeno poznavanje in razumevanje 
organizacij in procesov v sodobnem 
poslovnem okolju, 

• razumevanje psiholoških osnov 
nastajanja ideje, individualna in 
skupinska ustvarjalnost, tehnike 
ustvarjalnega mišljenja, 

• poznavanje teoretičnih osnov in 
obvladovanje praktičnih spretnosti za 
delo z ljudmi: poslovno komuniciranje, 
vodenje, psihološke zakonitosti dela v 
skupini, spodbujanje k ustvarjalnosti, 

 



krepitev in ohranjanje lastne osebnostne 
stabilnosti, odpornost na strese in 
konstruktivno reševanje konfliktnih 
situacij. 

 
 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka: 
• pozna in razume temeljne pojme s 

področja ustvarjalnosti v organizaciji, 
• praktično uporabi zakonitosti 

ustvarjalnega procesa v praksi, ga zna 
utemeljevati in evalvirati, 

• zmore kritično refleksijo in aplikacijo 
teorije in ustvarjalnosti v izkušenjski 
praksi in kritičnega ovrednotenja 
skladnosti med teoretičnimi načeli in 
praktičnim ravnanjem, 

• zmore izkušenjsko oblikovati ugodne 
psihološke pogoje za množično 
ustvarjalno aktivnost v organizaciji, 

• razvije si socialne spretnosti za timsko 
inovativno delo v organizaciji, 

• razume interakcijo dejavnikov, ki 
vplivajo na uspešnost ustvarjalnega 
procesa v organizaciji, 

• kritičnorefleksivno uporablja domačo in 
tujo literaturo in druge vire. 

Knowledge in understanding: 

 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 
Predavanja in vaje v delavniški obliki, 
individualne in skupinske konzultacije, 
motiviranje za samostojni študij. 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
40 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 


