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Prerequisits: 

Vpis v drugi letnik študijskega programa.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Vsebina 
• Obvladovanje sprememb kot konstanta in osrednje 

področje dela menedžerjev. Uspešnost 
posameznika, organizacije in civilizacije. Pretekli, 
sedanji in bodoči megatrendi sprememb. 
Spremembe in spreminjanje v organizacijah. 
Proces obvladovanja sprememb. Domišljija, 
ustvarjalnost in samoaktualizacija človeka. 
Ravnanje z ljudmi  kot ključni proces pri 
obvladovanju sprememb.  

• Sodobna paradigma menedžmenta - procesni 
pristop. Temeljni gradniki nove paradigme. 
Usmerjenost na kupca. Procesni pristop. 
Temeljni procesi. Podporni procesi. Vzajemnost 

  



temeljnih in podpornih procesov. Proces 
stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja. 

• Kompleksnost, večplastnost in vzajemna soodvisnost 
procesa stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja. 
Odličnost kot kritično preverjanje obstoječega 
stanja in uvajanje sprememb z učenjem, 
inoviranjem ter ustvarjanjem priložnosti za 
izboljševanje. Koristi od udejanjanja načela 
stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja. 

• Ključni dejavnik za udejanjanje načela stalnega 
učenja inoviranja in izboljševanja. Vodenje z 
zgledom in animiranje načela. Upoštevanje 
rezultatov učenja pri oblikovanju politike in 
strategije. Proces sproščanja človekovih 
ustvarjalnih zmogljivosti. Upravljanje in 
izmenjava znanja v organizaciji. Inovativnost in 
ustvarjalnost pri obvladovanju in izboljševanju 
procesov, proizvodov in storitev. 

• Kultura nenehnega napredka. Nova paradigma 
vodenja. Pomen komuniciranja in navdihovanja 
ljudi. Vodenje s cilji. Celovita kakovost in 
poslovna odličnost. 

• Organizacijski razvoj. Sistemski nazori v 
organizacijski teoriji. Organizacijski cilji, 
vrednote in kultura. Organizacijski razvoj kot 
sproščanje nevidnih kapitalov organizacije. 
Uresničevanje organizacijskega razvoja. 

• Ustvarjalnost kot vzvod za izboljšanje poslovne 
uspešnosti. Pojem ustvarjalnosti. Različne ravni 
ustvarjalnosti (osebna, skupinska, sistemska). 
Blokade ustvarjalnosti in njihovo odpravljanje. 
Tehnike za animiranje osebne, skupinske in 
sistemske ustvarjalnosti. 

• Strukturiranje in usmerjanje stalnega učenja, 
inoviranja in izboljševanja v organizaciji. Inoviranje 
in odličnost poslovanja. Inovativno poslovno 
okolje. USOMID kot metodologija za 
ustvarjalno sodelovanje. Etika celovitosti, 
soodvisnosti in inovativnega poslovanja. 
Kakovost kot izziv za inoviranje in sistemsko 
razmišljanje. 

• Inoviranje. Ustvarjalno razmišljanje. Spodbujanje 
in motiviranje ustvarjalnosti. Viri znanja in idej. 
Od investicije do inovacije. Menedžment 
inovacij. Intelektualna lastnina. 

• Uspešno uveljavljanje novosti v praksi. Pogoji za 
inovacijo. Proces uveljavljanja novosti v praksi. 
Proces odločanja o novosti. Inovativnost možnih 
odjemalcev novosti. Omrežja za širjenje novosti. 
Agenti spreminjanja. Posledice invencijsko-
inovacijskega procesa.  



• Osnovne značilnosti inoviranja proizvodnih procesov. 
Različnost in razvoj inoviranja delovnih 
procesov. Splošni pojmi o delovnih procesih z 
vidika inoviranja in odličnosti. Menedžment kot 
postavka inoviranja delovnih procesov. Merila 
uspešnosti inoviranja delovnih procesov.  
Obvladovanje pogojev za uspešno inoviranje 
delovnih procesov. Odličnost menedžmenta 
delovnih procesov.  

• Inovacijski podporni sistem v Sloveniji. Pravni sistem 
za podporo inovacijam. Sodelovanje med 
raziskovalno sfero in poslovnim okoljem na 
področju inovacij. Infrastruktura in inovacijski 
podporni sistem. Finančni podporni sistem za 
inovacije. Usmerjanje človekovih ustvarjalnih 
zmogljivosti za razvoj inovacij na nacionalni 
ravni. Animiranje okolja o pomenu inovacij. 
Inovacijska in podjetniška podpora. 

• Sodobni pristopi, modeli in orodja stalnega učenja, 
inoviranja in izboljševanja. Celovita kakovost in 
poslovna odličnost. Učeča se organizacija. 
Proces kontinuiranih izboljšav. Krožki za 
izboljšanje poslovanja. USOMID. Vlaganje v 
zaposlene. PDCA timi. Primeri najboljših 
izkušenj v praksi. 
 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

• Likar, B. (2001). Inoviranje. Koper: Fakulteta za management.  
• Clark, P. (2002). Organizational Innovations. London: Sage Publications. 
• Markič, M. (2004). Inoviranje procesov: pogoj za odličnost poslovanja. Koper: Fakulteta za management. 
• Mulej, M. et al. (2000). Dialektična in druge mehkosistemske teorije: podlaga za celovitost in uspeh 

managementa. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 
• Mulej, M. in Ženko, Z. (2002). Dialektična teorija sistemov in invencijsko-inovacijski managment. Maribor: 

Ekonomsko-poslovna fakulteta. 
• Henry, J. in D. Walker (1991). Managing Innovation. London: Sage Publicatons. 

 
 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

• avtonomnost, (samo)kritičnost, 
(samo)refleksivnost, samoevalviranje in 
prizadevanje za kakovost, 

• zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja 
partnerskega odnosa s sodelavci, z 
delodajalcem in drugimi uporabniki oz. 
skupinami (lokalna skupnost, svetovalne 
službe, gospodarstvo ipd.) ter zmožnost 
strpnega dialoga, 

• poznavanje in razumevanje razvojnih teženj, 
razlik in potreb posameznika, 

  



• sposobnost za reševanje konkretnih 
delovnih problemov na področju zdravstva 
z uporabo znanstvenih metod in postopkov, 

• sposobnost pridobivanja, selekcije in 
evalvacije novih informacij in zmožnost 
ustrezne interpretacije v kontekstu na 
področju zdravstva, podjetništva, poslovne 
informatike, človeških virov, kvantitativnih 
metod, prava in poslovodenja, 

• razumevanje in uporaba metod kritične 
analize in razvoja teorij ter njihova uporaba 
pri reševanju konkretnih delovnih 
problemov, 

• razumevanje individualnih vrednot in 
vrednostnih sistemov, obvladovanje 
profesionalno-etičnih vprašanj, 

• usposabljanje za preverjanje in ocenjevanje 
dosežkov zaposlenih ter oblikovanje 
povratnih informacij, 

• poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela (prenos znanja), 
obvladovanje postopkov in principov 
svetovalnega dela ter načrtovanje in 
obvladovanje sprememb, 

• oblikovanje celovite ocene potreb 
posameznika oz. skupine, njihovih močnih in 
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih 
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 
ustreznimi postopki in instrumenti. 

 
 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent: 
• Pozna obvladovanje sprememb kot konstanta in 

osrednje področje dela menedžerjev.  
• Pozna procesni pristop kot sodobno paradigmo 

menedžmenta.  
• Razume vzajemno soodvisnost procesa stalnega 

učenja, inoviranja in izboljševanja.  
• Razume pomen inovativnosti pri obvladovanju in 

izboljševanju procesov, proizvodov in storitev. 
• Razume kulturo nenehnega napredka kot novo 

paradigmo vodenja in vzvod za izboljšanje 
poslovne uspešnosti.  

• Usposobi se za uporabo metodologija USOMID 
za ustvarjalno delovanje v delovnem okolju.  

• Pozna postopke zaščite intelektualne lastnine. 
• Usposobi se za implementacijo novosti v prakso.  
• Obvladuje pogoje za uspešno inoviranje 

delovnih procesov.  
• Pozna pravni sistem za podporo inovacijam.  

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 



• Pozna finančni podporni sistem za inovacije.  
• Pozna sodobne pristope, modele in orodja 

stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja: 
krožki za izboljšanje poslovanja, USOMID, 
vlaganje v zaposlene, PDCA timi.  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje 
problemov), 

• seminarji:  
̵ študij primera iz prakse, 
̵ načrt za raziskovalno-projektno delo,  
̵ izvedba raziskave (voden individualni 

študij),  
̵ izdelava, predstavitev in zagovor 

raziskovalne naloge. 
• konzultacije (individualne in kolektivne). 

 
 

 •  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt):  
 
• aktivno sodelovanje v organiziranih 

oblikah pedagoškega dela, 
• temeljna ali aplikativna raziskovalna 

naloga z zagovorom (obseg 30.000 
znakov) - 100 % ocene. 

 
 
Ocenjevalna lestvica: uspešno, neuspešno. 
  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
 
 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  
 
 
 
 
 
 


