
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: Marij Pregelj pod drobnogledom; Raziskave slikarjeve tehnologije, 
načrtovanje posegov ter sodelovanje pri konserviranju-restavriranju izbranih umetni 
 
V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko 
zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 

2 - Umetnost in humanistika 
 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil projekt in 
članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 

 
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
CHEMASS d.o.o., merilni sistemi 
 
3. Besedilo: 

 
Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Marij Pregelj pod drobnogledom je tretji in zaključni del v nizu projektov, katerih cilj so bile raziskave 

slikarjeve tehnologije in materialov z namenom, da bi bile ugotovitve iz slikarske prakse in 

znanstveno raziskovalnih metod v pomoč h konserviranju-restavriranju izbranih umetnin, ki bodo 

razstavljene na retrospektivni razstavi slikarja ob koncu leta 2017 v Moderni Galeriji. 

Konservatorsko-restavratorska stroka zahteva veliko interdisciplinarno povezanost: še posebej 

kemija nudi neprecenljiv vpogled v svet materialov, brez katerega bi bil konservatorsko-

restavratorski poseg večkrat zelo otežkočen, ponekod celo neizvedljiv. Odvzemanje vzorcev za 

analize je eden izmed ključnih etičnih in praktičnih problemov, s katerim se kemiki in konservatorji-

restavratorji srečujejo pri svojem delu, saj gre za destruktivni poseg na umetnino: za reševanje te 

problematike smo se odločili razviti metodo, ki bi to pomanjkljivost čim bolj minimizirala.  

Projekt Marij Pregelj pod drobnogledom je pomenil nadgradnjo dela iz prejšnjih let z razvojem 

raziskovalnih metod, ki so omogočale čim manj destruktivno izvedbo preiskav na slikah. Rezultati iz 

analiz so bili nato uporabljeni pri načrtovanju in izvedbi konservatorsko-restavratoskih posegov na 

umetninah ter pri izdelavi natančnih barvnih študij detajlov iz Pregljevih slik, ki so sodelujočim 

študentom nudile še boljši vpogled v proces nastanka njegovih del. 

 
Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Potek reševanja problema in način izvajanja aktivnosti:  

- uvodni sestanek z izbranimi študenti, predstavitev projekta in nalog, ki se bodo izvedle 

tekom projekta. 

- priprava terminskega plana in izbor umetnin za  raziskave, analize in konservatorsko-

restavratorske posege: načrtovanje konservatorsko-restavratorskih posegov na slikah, 

podroben pregled del pod mentorstvom, fotodokumentacija obstoječega stanja, 

- odvzemanje vzorcev za analize materialov: iskanje minimalne količine vzorca, ki še daje 
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relevantne rezultate. Razvoj metodologije za odvzem in analize vzorcev izvirnih barvnih 

plasti - iskanje rešitev za čim manjšo destruktivnost raziskav. Razvoj novih načinov za 

odvzemanje vzorcev izvirnih materialov za preiskave bo omogočal več preiskav, saj ne 

bodo tako v škodo umetninam, 

- analiza vzorcev z ramansko spektroskopijo in infrardečo spektorskopijo za določanje 

organskih in anorganskih pigmentov, 

- analiza vzorcev s plinsko kromatografijo-masno spektrometrijo za določitev vrste olja v 

barvah 

- analiza stratigrafije vzorcev z optičnim mikroskopom, 

- izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov na štirinajstih izbranih slikah, 

- dokumentiranje med delom (v pisni obliki, fotografkso in z videom), pri čemer je ob koncu 

projekta nastal tudi kratki film, ki prikazuje delo na slikah in v laboratoriju 

- izvedba tehnološke študije dveh izbranih detajlov iz Pregljevih slik na podlagi rezultatov 

stratigrafskih analiz za boljše razumevanje nastanka slikarjevih del in izdelavo palete, ki bo 

omogočila tudi amaterskim slikarjem, da replicirajo njegov način slikanja. Tehnološke 

študije so pomemben doprinos k izobraževanju širše javnosti. Lahko so v pomoč skupinam 

s posebnimi potrebami (slepim in slabovidnim), izdelkov se lahko dotikajo in občutijo 

material in teksturo, ki sta zelo podobna tistim na izvirni umetnini, 

- priprava besedil za predstavitev. Modularna struktura iz treh delov sestavljenega projekta 

omogoča javne predstavitve posameznih segmentov, izbranih delov ali celotnega projekta. 

Predstavitev se lahko prilagaja prostoru, času in dogodku, 

- sodelovanje pri pripravi gradiva za konservatorsko-restavratorski del retrospektivne 

razstave v MG. Sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva za razstavo v MG (foto in 

video gradivo, barvne študije …). Gradivo, ki nastaja ob izvajanju tega projekta, bo služilo 

kot del gradiva za prikaz na razstavi v MG, 

- Diseminacija rezultatov, javne predstavitve rezultatov v katerih so in še bodo sodelovali 

študenti.  

 
Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

V sklopu projekta smo uspešno izvedli konservatorsko-restavratorski poseg na štirinajstih izbranih 

slikah Marija Preglja iz fonda Moderne Galerije; slike bojo ob koncu leta 2017 razstavljene na 

slikarjevi retrospektivi. Poleg tega smo s pomočjo znanstveno raziskovalnih metod preiskali 

materialno sestavo slik, kar nam je nudilo boljši vpogled v Pregljev opus, ne da bi pri tem žrtvovali 

veliko originalnega materiala.  

Ugotovitev, da je mogoče izvesti znanstveno raziskovalne preiskave na slikah z zelo majhno izgubo 
materiala je ključnega pomena za konservatorsko-restavratorsko stroko, saj predstavlja problem 
odvzemanja vzorcev tako praktično kot etično dilemo; dejstvo, da lahko dobimo konkretne rezultate 
tudi z minimalnim odvzemom materiala na slikah pomeni, da bo v bodočnosti mogoče analizirati 
vedno več primerov, in z vedno večjo učinkovitostjo. 
 
Izvedene tehnološke študije izbranih detajlov iz Pregljevih slik in izdelava palete, omogočata 
replikacijo slikarjevih del tudi amaterskim slikarjem. Tehnološke študije so pomemben doprinos k 
izobraževanju širše javnosti. V pomoč bodo skupinam s posebnimi potrebami (slepim in 
slabovidnim), izdelkov se lahko dotikajo in občutijo material in teksturo, ki sta zelo podobna tistim na 
izvirni umetnini. 
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4. Priloge: 
 
Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na 
projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo 
zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.). 
 

 

Skupni sestanek in predstavitev rezultatov s 
strokovno sodelavko iz MSUM. 

 

Skupni sestanek in predstavitev rezultatov s 
strokovno sodelavko iz MSUM. 

 

Predstavitev rezultatov študentke v MSUM. 

 

Praktično delo na projektu v MSUM. 

 

Fotografija z odprtja razstave Umetnine pod 
drobnogledom, 25. aprila 2017 v Steklenem atriju 

ljubljanske Mestne hiše. 

 

Odprtje razstave Umetnine pod drobnogledom, 
25. aprila 2017 v Steklenem atriju ljubljanske 

Mestne hiše. 
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Odprtje razstave Umetnine pod drobnogledom, 
25. aprila 2017 v Steklenem atriju ljubljanske 

Mestne hiše 

 

Odprtje razstave Umetnine pod drobnogledom, 
25. aprila 2017 v Steklenem atriju ljubljanske 

Mestne hiše 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: Interaktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika za 
tujce 

 
V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko 
zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 
2 - Umetnost in humanistika 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil projekt in 
članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 

 

 UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 

 3FS računalniški studio d. o. o., 

 Slovenska filantropija – združenje za promocijo prostovoljstva 

 
3. Besedilo: 

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Cilj projekta je bil razviti aplikacijo, ki bi omogočala enostavno in hitro učenje osnov jezika s 
pomočjo vizualnih sredstev na igriv in atraktiven način. Zamislili smo si, da bi aplikacija delovala kot 
prenosni in zelo preprosti slikovni slovar. Izbrali in zbrali smo vse relevantne besede, ki se 
uporabljajo v vsakdanjem življenju, in jih izrisali. Ker živimo v digitalni kulturi, ki je vizualno 
orientirana, je večina ljudi prav vizualnih – to pomeni, da je njihov učni stil vizualni ali vidni in da se s 
pomočjo slik ali risb hitreje učijo. Prav zaradi tega smo se odločili, da bo naša aplikacija vsebovala 
nazorne in preproste ilustracije teh pomembnih besed. Da ne bi zanemarili drugih čutov, bo pod 
vsako ilustracijo z velikimi tiskanimi črkami napisana beseda in posnet zvok, da bodo učeči se znali 
besedo tudi izgovorit. Besede so razporejene v smiselne sklope in ob kliku na določen sklop (npr. 
mesto), se odpre podskupina novih besed (npr. bolnišnica, šola …).  
 
Zaradi povečane mobilnosti in vse več priseljencev smo razvijali mobilno aplikacijo, da bi lahko 
tujcem (migrantom, prosilcem za azil, beguncem, ekonomskim migrantom, turistom, tujim 
študentom, ki pridejo na izmenjavo v Slovenijo itd.) pomagali pri učenju slovenščine. Naš namen je 
bil ustvariti preprosto aplikacijo za mobilne telefone, s pomočjo katere bi tujcem olajšali učenje 
jezika, saj je takih uporabnih aplikacij zelo malo. Mobilne telefone uporabljamo vsepovsod in jih 
lahko odnesemo kamorkoli, zato se bodo lahko tujci učili jezika kjerkoli (tudi ko bodo čakali na 
avtobus ipd.).  

Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Pred oblikovanjem programa smo naredili raziskavo potreb med tujci, kjer so nam pomagali 
predvsem pedagoški mentorji in s svojimi izkušnjami delovna mentorica iz Slovenske filantropije, na 
podlagi pridobljenih informacij smo prilagajali oblikovanje končnega izgleda aplikacije in končnega 
izbora besed, ki se jih je mogoče naučiti. Nekatere ilustracije in situacije so v aplikaciji animirane. 

Aplikacijo smo testirali na skupini tujcev. Je enostavna za uporabo in je zaradi tega prilagojena širši 
starostni skupini – tako otrokom, kot tudi starejšim. Je brezplačna, za delovanje ne potrebuje 
internetne povezave in je namenjena za Android operacijski sistem, ki je pri migrantih najpogosteje 
v uporabi.  

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 
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Zasnovana aplikacija temelji na inovativnih rešitvah, ki so prijazne uporabniku. Osnovana je na 
vizualnem jeziku ter uporabna za različne starostne skupine nad šest let in različne tujejezične 
uporabnike. Testno verzijo aplikacije bodo med uporabniki lahko testirali na Slovenski filantropiji, 
kjer skrbijo za integracijo tujcev. 

Družbena koristnost se izkazuje predvsem v pridobitvi zasnove aplikacije, ki jo organizacija 
(Slovenska filantropija) dobi z zaključkom projekta. Aplikacijo za učenje slovenskega jezika bo lahko 
ponudila v uporabo prosilcem za azil, beguncem in ostalim migrantom, ki si želijo naučiti 
slovenščine. Aplikacija jim bo olajšala delo in pospešila integracijo prosilcev za azil, beguncev in 
migrantov v družbo, saj kadra za učenje slovenščine primanjkuje oz. je ranljivim skupinam cenovno 
nedostopen. Aplikacija  je brezplačna, zato ne nastajajo stroški za organizacijo ali za končne 
uporabnike. Študenti bi se povezali z organizacijo in uporabniki, pobližje so spoznali delo v 
organizaciji ter imeli možnost sodelovanja s prostovoljci in migranti.  

Družbena koristnost se torej izkazuje v tem, da predvsem priseljencem (in tudi drugim tujcem, 
turistom …) pomaga pri integraciji v novo okolje, pri sporazumevanju, pri vskdanjih opravilih itd. 

4. Priloge: 

Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na 
projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo 
zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.). 

 

Uvodni sestanek 
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Izbira imena aplikacije 

 

 

 

Skica prvotne zamisli strukture aplikacije. 

 

Skelet aplikacije 
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Ročna ilustracija 

 
Primer ilustracije skupaj z barvno paleto. 
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Primer dokončane ilustracije. 

 

Primer dokončane ilustracije skupaj z ikonami. 

 

Primer dokončane ilustracije. 

 

Animacija ilustracij števil. 
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Animacija ilustracije osebne higiene. 

 

Primeri različnih logotipov. 

 

Primeri rešitev za napis ZNAM. 
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Postavitev ikon v aplikaciji. 

 

Primer strani v aplikaciji. 
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Primer prototipa. 
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Podatkovna baza. 

 
Programiranje. 

 
Slika 1: Programiranje zvoka. 
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Ogled podjetja 3fs. 

 

Ogled podjetja 3fs. 

 

Ogled podjetja 3fs. 
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Predstavitev aplikacije. 

 

Predstavitev aplikacije. 

 

Predstavitev delovanja aplikacije migrantom in testiranje. 

 

Predstavitev delovanja aplikacije delovni 
mentorici. 

 

Predstavitev delovanja aplikacije migrantom in testiranje. 

 

Prikaz delovanja aplikacije na telefonu. 
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Študenti UL ALUO so za svoje delo prejeli Prešernovo nagrado Akademije za likovno umetnost in 
oblikovanje. 
 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 

 
Prejem študentske Prešernove nagrade UL 

ALUO. 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in 
konserviranje-restavriranje mozaikov 
 
V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko 
zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 
2 - Umetnost in humanistika 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil projekt in 
članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 

 
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
Samson Kamnik d. o. o. 

 
3. Besedilo: 

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Pri izdelavi mozaičnih kock smo iskali optimalno razmerje med vezivom, polnilom in pigmenti, pri 
čemer se je po pričakovanju izkazalo, da izbira različnih pigmentov pogojuje različno razmerje 
sestavin v mešanici, da dobimo končni izdelek z ustreznimi lastnostmi. Npr. pri vzorcih z dodatkom 
zemeljskih pigmentov v Kremenit je  bilo ugotovljeno, da je treba dodati več vode oziroma tekočine. 
Pri uporabi Kremenita smo dobili mozaične vzorce manj intenzivnih oziroma bolj bledih barv (na kar 
vpliva bela barva Kremenita) kot pri uporabi epoksidne smole, po drugi strani pa so bili ti vzorci bolj 
krhki in so se zato lažje sekali, vendar so se pogosto tudi drobili.  
Po enostavnem preizkušanju trdnosti in cepilnosti vzorcev z mozaičnim kladivom v ateljeju ALUO 
UL smo jih natančneje testirali še v laboratoriju FGG UL. Pri uporabi Kremenita se je pokazalo, da 
največjo tlačno trdnost dosežemo pri osnovni mešanici zgolj z vodo v razmerju 4:1. Sintetični 
polimerni dodatek Forte, dodan vodi kot 10% ali 20% raztopina, lahko zniža ali zviša tlačno trdnost 
(potrebno bi bilo dodatno preveriti, kaj je vzrok nasprotujočih si rezultatov), hkrati pa zviša upogibno 
in cepilno trdnost. Ugotovili smo tudi, da dodatek pigmentov močno poslabša tlačno (še najvišja 
tlačna trdnost je pri pigmentu ultramarin (0,5%)) in cepilno trdnost vzorcev (še najvišja cepilna 
trdnost je bila pri oksidno rdečem pigmentu (1%)). Med vzorci z dodatkom pigmenta imajo najboljšo 
upogibno trdnost vzorci z dodatkom kobaltno oksidne modre (1%)). Rezultati so predvsem odvisni 
od vrste pigmenta in ne toliko od količine pigmenta. Nekaterim vzorcem se je pri preizkušanju 
zmrzlinske odpornosti masa povečala, kar lahko kaže na slabšo odpornost. Za natančnejše podatke 
bi bilo potrebno vzorce dalj časa opazovati in jih izpostaviti različnim zunanjim vplivom. Pri 
preizkusnih vzorcih, ki so bili izdelani v laboratoriju s pomočjo električnega mešalca, se je pokazalo, 
da z mešalcem izdelamo vzorce z boljšimi mehanskimi lastnostmi, po drugi strani pa se ti vzorci 
hitro zgostijo in posledično težje vlivajo v kalupe. Pigment Ekstra rdeča (natančna sestava ni znana) 
se je pokazal kot problematičen, saj se ni enakomerno mešal z vodo in Kremenitom. 
Pri testiranju vzorcev iz različnih epoksidnih smol (s tržnimi imeni: Viwood, Kristal PS, Aquares, 
Crystalres, Epox 210) z dodatkom Kremenita se je v smislu upogibne trdnosti kot najboljša izkazala 
epoksidna smola Epox 210. Kljub temu tudi ostali vzorci dosegajo izrazito višje upogibne trdnosti 
kot pri vzorcih, izdelanih zgolj iz Kremenita. Testa tlačne trdnosti ni bilo mogoče izvesti zaradi težav 
pri sekanju ploščic na kocke dimenzij 1 x 1 x 1 cm (kasneje smo težavo rešili z vlivanjem v kalupe v 
obliki kock). Težavno je tudi preverjanje cepilne trdnosti s klasičnim cepilnim testom zaradi 
problema vtiskovanja, zato se je cepilna trdnost preverjala zgolj z mozaičnim kladivom. Najboljše 
rezultate cepitve z mozaičnim kladivom – material se cepi že po prvem ali drugem udarcu – so 
dosegli vzorci iz epoksidne smole Viwood in Epox 210. Pri testu zmrzlinske odpornosti se je po 
pričakovanjih pokazalo, da so epoksidne smole zelo odporne v vodi in so zato primeren material za 
uporabo v mozaikih, ki so izpostavljeni vodi, zmrzovanju in drugim zunanjim vplivom. V laboratoriju 
so bili preizkušeni še vzorci, izdelani iz epoksidne smole Epox 210 in poleg Kremenita (Kremenit na 
dolgi rok naj ne bi bil najprimernejši zaradi učinka osmoze) tudi  z drugimi dodatki in pigmenti. 
Dobro rezultate tlačne in hkrati tudi upogibne trdnosti so dosegli vzorci z dodatkom oker pigmenta 
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Francosko zlatorumena. Pokazalo pa se je, da na rezultate močno vpliva tudi čas sušenja, pri 
čemer so se nekateri vzorci sušili le dva tedna (kar je občutno premalo) in drugi tri mesece. Izdelali 
smo tudi izredno lahke vzorce z dodatkom polnila Rondofil, ki bi potencialno lahko bili primerni 
predvsem tam, kjer morajo biti materiali čim lažji (npr. pri stropnih in stenskih mozaikih). Sodelujoči 
študentki FGG UL sta izdelali podrobnejše poročilo o preizkušanju vzorcev v laboratoriju. 
V tretji fazi projekta so študentke izdelale vsaka po dva mozaika v dveh različnih tehnikah – z 
direktno in indirektno metodo vstavljanja mozaičnih kock. Organizirana je bila posebna delavnica 
pod vodstvom Aljaža Vidrajza, ki je predvsem s tehničnega in likovnega vidika pomagal študentkam 
pri izdelavi sodobnega mozaika z direktno metodo. Tudi to delo je predstavljeno v dodatku 
končnemu poročilu. V jeseni je predvidena še razstava mozaikov, ki so bili izdelani v okviru 
projekta. 
Sodelujoča študentka z Oddelka za oblikovanje ALUO UL je izdelala tudi analizo področij izdelave 
mozaikov in zasnovala embalažo za shranjevanje kock nastalih v sklopu projekta. Takšna 
embalaža bi bila primerna tudi za prodajalce mozaičnih kock in pri terenskem delu mozaicistov in 
konservatorjev-restavratorjev mozaikov. Delo je podrobneje predstavljeno v dodatku končnemu 
poročilu. 

Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Na uvodnem sestanku vseh sodelujočih študentk in mentorjev so bili predstavljeni vsebina, namen 
in cilji projekta, razdeljene so bile naloge in podana je bila študijska literatura.  
V prvi fazi projekta so študentke preučile zgodovino mozaične umetnosti ter tehnike in materiale, ki 
so se in se še uporabljajo za izdelavo mozaikov pri nas in v svetu. Še posebej podrobno so preučile 
lastnosti in uporabnost dveh različnih materialov, ki sta bila v nadaljevanju projekta uporabljena za 
testno izdelavo mozaičnih kock: epoksidne smole kot umetni organski material in Kremenit kot 
anorganski material. Poleg tega je v prostorih podjetja Samson Kamnik delovni mentor pripravil 
predstavitev za študente, jih seznanil z možnimi osnovnimi surovinami za izdelavo mozaikov, z 
metodami priprave pigmentov z vidika njihove kemijske sestave in kompatibilnosti z različnimi vezivi 
ter z različnimi polnili za epoksidne smole, ki so primerni za uporabo pri izdelavi mozaičnih kock. 
Rezultate tega študija in informacije, pridobljene na predstavitvi v podjetju, so študentke predstavile 
v dodatku končnemu poročilu.  
Sledil je eksperimentalni del projekta, ki je bil razdeljen na dva dela:  

1. Preizkusno izdelovanje mozaičnih kock iz obeh omenjenih osnovnih gradiv z 
dodajanjem pigmentov in dodatkov v ateljeju Oddelka za restavratorstvo ALUO UL:  

a) izdelava kalupov za izdelavo testnih vzorcev v obliki ploščic in palic (10 x 2 x 1 
cm), 

b) priprava, mešanje in vlivanje materiala v kalupe, 
c) sušenje testnih vzorcev v kalupih in izven njih, 
d) preizkusno sekanje testnih vzorcev na kocke, primerne za izdelavo mozaikov. 

2. Testiranje preizkusnih mozaičnih vzorcev v različnih barvah oz. odtenkih v laboratoriju 
FGG UL: 

a) preizkušanje tlačne trdnosti vzorcev, 
b) preizkušanje upogibne trdnosti vzorcev, 
c) preizkušanje cepilne trdnosti vzorcev,  
d) preizkušanje odpornosti vzorcev na zmrzal. 

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Družbena koristnost projekta se kaže v izdelavi cenovno dostopnega in hkrati kvalitetnega 
domačega izdelka v širšem razponu barvnih odtenkov, prav tako se kaže tudi v skrbi za ohranjanje 
mozaične kulturne dediščine. Kvalitetni novi materiali ob pravilni strokovni izvedbi pripomorejo k 
trajnejšim rezultatom konservatorskih-restavratorskih posegov na mozaikih. Novi izdelki lahko 
posredno pripomorejo tudi k večjem zanimanju za (mozaično) likovno umetnost, tako v okviru 
organizacije delavnic s strani mozaicistov (potencialno cenovno dostopnejše delavnice) kot tudi po 
šolah in domovih. 
Pokazali smo tudi, da ustrezne mozaične kocke iz obeh osnovnih materialov lahko brez težav 
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izdelajo sami mozaicisti in konservatorji-restavratorji. 

Trajnostni rezultat dela v okviru projekta je končna ugotovitev, da so mozaične kocke, ki so izdelane 
iz Kremenita, povsem primerne za izdelavo mozaikov za prosti čas in pogojno tudi za mozaike v 
notranjih prostorih. Za notranjščine in hkrati tudi zunanjščine, predvsem pa tam kjer pridejo v stik z 
vlago oziroma vodo, pa so bolj primerni mozaiki, ki so v osnovi izdelani iz epoksidnih smol. 

4. Priloge: 

Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na 
projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo 
zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.). 
 

 
Predavanje delovnega mentorja v prostorih 

podjetja Samson Kamnik d. o. o. 

 
Predavanje delovnega mentorja v prostorih 

podjetja Samson Kamnik d. o. o. 

 
Mozaik po predlogi portreta afganistanske deklice. 

 
Mozaik, ki se zgleduje po sodobnih mozaičnih 

tehnikah, narejen na delavnici mozaika. 
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 Izdelava modelčka za nadaljnje 

vlivanje kremenitnih in epoxi paličic 

(foto: Urška Lončar). 

 
Prostor za sekanje mozaičnih kock ter razsekane mozaične 

kocke iz kremenita (foto: Urška Lončar). 

 
 

Primer dela v delavnici. Mozaični material. 
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Sestavljanje modernega mozaika na 

delavnici Moderni mozaik (foto: Urška 

Lončar). 

 
Sestavljanje modernega mozaika na delavnici Moderni mozaik 

(foto: Urška Lončar). 

 
Tekstura in spoj dveh barv znotraj 

iste ploščice (foto: Mia Paller). 

 
Tekstura in spoj dveh barv znotraj iste ploščice (foto: Mia 

Paller). 

 
Različne ploščice iz Kremenita (foto: 

Mia Paller). 

 
 Različne ploščice iz Kremenita (foto: Mia Paller). 
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Izdelava ploščic iz Kremenita (foto: 

Mia Paller). 

 
Izdelava ploščic iz Kremenita (foto: Mia Paller). 

 
Vzorec Krmenita med tlačnim 

preizkusom 

 
 Vzorec Kremnita med cepilnim preizkusom.  

 

 
 Vzorci Kremnita med preizkusom za odpornost na zmrzal. 
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Vzorec po končanem upogibnem preizkusu. 

 
Vzorec po končanem upogibnem preizkusu. 

 

Prikaz vzorcev po cepitvi. 

 

Prikaz cepitve vzorcev z mozaičnim kladivom. 

 

Slika 2: Embalaža kot dozirna košarica. 
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Slika 3: Dozirna košarica z zapiranjem brez lepljenja / spenjanja. 

 

 

Namestitev dozirnih košaric v večjo, skupno embalažo 
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Variacija košare za shranjevanje materiala. 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: Svetloba in akustika 

 
V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko 
zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 
2 - Umetnost in humanistika 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil projekt in 
članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 

 
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
Intra Lighting, proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d. o. o. 

 
3. Besedilo: 

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Vsebinsko izhodišče projekta je bila raziskava področja za razvoj svetlobno akustičnega objekta, ki 
bi bil umeščen v odprte delavne prostore kot so pisarne odprtega tipa, sejne sobe ter učilnice. 
Glavni cilj projekta je bil raziskati ključne in realne situacije v opisanih skupnih prostorih ter ugotoviti 
potrebo po uporabi akustično svetlobnih objektov. 
Namen projekta je bil zato raziskati problematiko neustrezne svetlobe in motenj hrupa v skupnih 
prostorih, ter poiskati možnosti za rešitve, ki bodo človeku omogočale izboljšane bivalne pogoje ter 
hkrati omogočale možnost personaliziracije svetlobno akustičnih pogojev za opravljanje določenih 
aktivnosti. Raziskave so bile usmerjene pretežno na področje pisarn odprtega tipa, sejnih sob ter 
učilnic. Zaznana problematika je da posamezniki ali skupine v istem prostoru sočasno opravljajo 
različne delavne/učne aktivnosti, in temu primerno potrebujejo sebi lastno prilagojeno svetlobo. 
Motnja je tudi širjenje zvoka. Pogovor največkrat poteka na delovnem mestu neposredno pod 
svetlobo, zato so bile rešitve usmerjene v integracijo svetlobe in absorberja zvoka v isti arhitekturni 
element. S tem bi svetilo ne samo osvetljevalo prostor temveč bi prispevalo tudi k akustičnemu 
ugodju ki ga prostor lahko nudi. Po eni strani se lahko s takim svetilom zniža raven hrupa v 
prostoru, po drugi strani pa se lahko izboljša razumljivost govora. Da pa bi svetilo lahko vplivalo na 
akustiko prostora mora imeti dovolj veliko površino z dovolj dobrim koeficientom absorpcije zvoka v 
primernem frekvenčnem območju.  
Izziv tukaj predstavlja želja po enotnem izdelku, ki bi reševal oba problema hkrati. Ravno tako pa so 
potrebe različnih prostorov (npr. šola, vrtec, pisarne, trgovine…) odvisne od uporabnosti akustično-
svetlobnega elementa. Naloga študentov ALUO je bila zasnova dizajna, ki bi združil zahteve po 
veliki absorpcijski površini svetila in zahtevami študentov FA ki to svetilo umeščajo v 
poslovno/bivalne prostore. Ker se študenti ALUO in FA med svojim študijem ne seznanijo z 
osnovami akustike jim je bilo potrebno pripraviti krajše predavanje skozi katerega so dobili občutek 
za širjenje zvoka po prostoru in za povezavo med frekvencami zvoka, njihovimi valovnimi dolžinami 
in  za interakcijo med zvokom in svetilom različnih velikosti. Ker modeliranje akustičnih lastnosti 
prototipnih svetil ni mogoče zaradi pomanjkanja podatkov o uporabljenih materialih, je bilo potrebno 
pripraviti merilni sistem z ustrezno metodo za primerjavo akustičnih lastnosti različnih prototipnih 
svetil. Naloga študentov FS je bila da izdelajo sistem za merjenje koeficienta absorpcije zvoka 
prototipnih svetil, ki jih bodo pripravili študentje ALUO in FA, kajti samo na ta način se lahko 
objektivno ovrednoti kako različni prototipni svetil vplivajo na akustiko prostora. Za meritve 
koeficienta absorpcije zvoka materialov, oziroma za meritev absorpcijske površine svetila, se 
meritve praviloma izvajajo v velikih standardiziranih odmevnicah. 
Problem s katerim smo se srečali je, da smo potrebovali način, s katerim bi izmerili koeficient 
zvočne absorbcije prototipov, ki jih bodo izdelali študentje na projektu. Odločili smo se za način 
merjenja v odmevnici, ki pa jo je bilo potrebno zgraditi. 

Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 



 

27 

Projekt je obsegal sledeče aktivnosti: 

 predstavitev projekta sodelujočim študentom, razdelitev delovnih nalog in predstavitev 
terminskega plana, pričetek del in priprava nalog za sodelujoče študente: predstavitev 
projekta so predstavili pedagoški mentorji in delovni mentor, študente so seznanili z 
vsebino in načinom poteka dela, 

 raziskava na področju sodobnih potreb v skupnih prostorih: ogled referenčnih prostorov – s 
tem so študentje odkrili, kakšen je problem pri svetlobi in akustiki v prostoru. Pomembno je 
analiziranje prostorov v našem okolju, za katerega je namenjen končni produkt.  

 raziskava na področju možnosti zasnov modularnih objektov: raziskave v literaturi in preko 
spleta, iskanje primerov dobrih praks, 

 raziskava na področju možnosti pri oblikovanju svetlobno akustičnega objekta ali prostora,  

 redni sestanki z delovnim mentorjem, pedagoškimi mentorji in študenti: 
- izdelava plana dela in skupno reševanje problemov, 
- na sestankih študenti preko razgovorov in predstavitev idejnih rešitev prejemajo 

korekture, nasvete in evalvacijo PM in DM kar jim omogoča kritičen pogled in jih 
usmeri v razmišljanje in nadgradnjo idej, ter jih usmerjajo k doseganju zadanih ciljev, 

- različna svetovanja glede: svetlobnih virov (točkovni, ploskovni, linijski); temperature 
bele svetlobe; možnosti preminjanja svetlobnega spektra; nevidne poti svetlobe in 
vpliva na človeka; korelacije svetlobnih parametrov in biološkega odziva človeškega 
telesa. 

- evalvacije rezultatov dela v posameznem mesecu, priprava usmeritev za posamezne 
skupine glede na stanje projektnih idej,  

- združevanje različnih znanj in mnenj privede do bolje dovršenih rezultatov in manj 
šibkih točk pri končnem produktu, 

 Svetovanje DM pedagoškim mentorjem: 
- DM za PM pripravi predlog razvoja projekta v naslednjem mesecu, 
- poleg točkovnih in linijskih svetlobnih virov predlagam da se rešitvi dodajo ploskovni 

moduli, 
- skupino usmerim iz analiz k konkretni rešitvi za pisarno odprtega tipa, 
- akustično svetlobni pregradi dam smernice za nove možnosti umestitve v prostor, 
- skupini podam napotke za sestavo fleksibilnega svetlobnega modula, 
- rešitvi ki je preinvazivna za okolje pisarne poiščemo novo aplikativnost v športnih 

dvoranah, 
- nadgradim koncept odziva svetlobe na višino hrupa, 

 vrsta različnih predavanj in usposabljanj usmerjenih na obravnavano temo: 
- predavanje na temo novih tehnologij za osvetljevanje prostorov,  
- predstavitev tehnologije svetlečih diod, 
- predstavitev tipičnih komponent LED svetila (LED PCB, tokovni napajalnik, hladilnik, 

optika), 
- spoznavanje osnov tehnične akustike in gradbene akustike  v smislu potreb pri 

snovanju alfa komore za merjenje efektivne absorpcijske površine prototipnim 
izdelkom.  V fazi snovanja so se določili gabariti, materiali in njihove kombinacije za 
izdelavo kompozitne nosilne konstrukcije, oblika nosilne konstrukcije, način pritrditve 
stenskih plošč, konstrukcijska rešitev vrat, 

- izvajanje meritev koeficienta absorpcije v Kundtovi cevi z metodo razmerja amplitud 
stoječega valovanja in za meritve odmevnega časa, 

- izvajanje meritev koeficienta absorpcije na terenu z metodo odštevanja impulzov in 
oknjenja z metodo Adrianne,  

- usposabljanje za izvajanje meritev in preračunov s katerimi se definira efektivna 
površina prototipnega izdelka in izračun površine absorpcijskega materiala za želeno 
krajšanje odmevnega časa v poljubno velikem prostoru, 

 priprava simulacij delovanja alfa komore z metodo končnih elementov in priprava načrtov za 
njeno izdelavo, revizija načrtov alfa komore in vrat pred oddajo naročila za razrez materiala 
in za izdelavo vrat kot ključnega elementa alfa komore. Priprava na pričetek izdelave alfa 
komore in opravljanje izpita za varstvo pri delu, 

 izdelava alfa komore z izvedbo prvih meritev odmevnih časov, 

 predstavitev in ocenjevanje predlaganih dizajnerskih rešitev za prototipni izdelek 
akustičnega svetila. Predlogi so se ocenili s stališča dizajnerskega koncepta in možnosti 
arhitekturne umestitve v prostor predvsem pa glede na pričakovani vpliv koncepta na 
akustiko prostora, 
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 priprava končnega poročila: posamezne skupine študentov so pripravile obsežno poročilo o 
delu na projektu, ki so ga dopolnili s skicami in fotografijami, ki so nastale med projektom ali 
pa so bile plod raziskav. 

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Vpogled v različne uporabniške scenarije s pripisano obliko akustično svetlobnega elementa lahko 
razumemo kot raziskavo, na osnovi katere je možno graditi v konkretnih situacijah. Z znanjem 
podjetja so bile študentom obrazložene jasne tržne potrebe, na katerih so lahko gradili oblikovalska 
izhodišča in uporabnost elementa. 

Doprinos projekta se kaže v reševanju problema akustike in svetlobe v enem produktu ali na en 
način. Produkt se s svojo modularnostjo osredotoča na več programov in potreb prostorov hkrati, 
saj s sestavljanjem lahko ciljamo na večje probleme ali z razstavljanjem na manjše. S tem je možen 
velik razpon uporabnikov – od velikih podjetij v pisarnah do otroka doma. 
Rešitev postavlja v ospredje človekove potrebe in združuje zadnja dognanja ter tehnologijo iz 
področja svetlobe in akustike. Rešitev bo omogočala nastavitev prilagojene svetlobe (za podporo 
jutranji aktivaciji, koncentraciji, sproščanju ...) in optimalno akustično okolje. Odpravila bo težave 
integracije svetil z absorberji zvoka, prinesla večjo oblikovno urejenost, fleksibilnost in 
funkcionalnost prostora, prihranke investicije in preprostejše načrtovanje.  
Rešitev ima velik potencial nadaljnjega širjenja na področje izobraževalnih ustanov, domov za 
ostarele, bolnišnic, klinik, hotelov in javnih zgradb. 
Drugi rezultat projekta, ki je zaradi potreb po meritvah v času projekta nastal na FS - odmevnica-
alfa komora, bo omogočal kvalitetno merjenje koeficienta zvočne absorbcije. Alfa komora se lahko 
uporablja tudi za merjenje zvočne moči po standardizirani metodi, kar bo omogočilo hitrejše in 
cenejše meritve zvočne moči prototipnih izdelkov. 

4. Priloge: 

Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na 
projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo 
zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.). 
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Izhodišča: Po končani analizi smo imeli pred sabo velik nabor informacij, listo priložnosti in 

različne trge 

 

 

 

Ožja izbira mogočih rešitev 
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V vsaki fazi načrtovanja smo koncepte dopolnjevali in poskušali izluščiti razloge, da koncept 

deluje in področja, kjer je šibek. 

 

 
 

Zasnova produktov pravokotnih in kvadratnih oblik. 
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Instalacija v prostor: Elemente s pomočjo zatičnih paličic na klik sistem umestimo v nosilno 

mrežo, ki jo predhodno umestimo v ali na strop ter steno. 
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Prikaz umestitve elementov v prostor 
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Gospod Sever med kazanjem akustičnih 
panelov. 

 
Prvi prototip izseka akustičnega mehurja v velikosti 

1:1. 

 
Prototip spuščenega stropa, ki je prerezan, da se 

vidi konstrukcija za površino. 

 
Pogled na spuščeni strop iz prostora lahko variira 

glede na potrebe prostora. 

 
Pri izdelavi prototipa so napeljane inštalacije, ki I 
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omogočajo svetlobo. Bolj primerno bi bilo, da bi imeli 

boljše luči, ki bi omogočale takšno svetlobo, da bi bila 

primerna za različne aktivnosti uporabnika (branje, 

počitek, itd.) 

Izgled prototipa po izdelavi zadnjega dela blaga.  

 

 

 
Rezanje filca iz blaga v 1m x 1m prototip. Rezanje na roko je sicer težko, ampak smo si pomagali z lepilnim trakom, 

ki utrdi blago. 

 
Izdelovanje luknjic je najtežji del, saj je potrebno vstaviti jeklene obročke, ki jih je bilo težko pritrditi. Vseeno pa je 

bilo vredno truda, saj se tako vrv lažje zateguje. 

 
Prikaz gubanja prototipa v visečo luč. 
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SESTAVLJANJE ODMEVNICE 

 
Začetek izdelave 

 
Sestavljanje nosilne konstrukcije. 

 
Končni 3D model odmevnice. 
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Vijačenje strehe alfa komore. 

 
Zaključevanje lesene konstrukcije 

 
Odmevnica po barvanju 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 
1. Polni naslov projekta: Razvoj konstrukcij za alternativne uporabe v kmetijstvu 

 
V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko 
zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 
 
2 - Umetnost in humanistika 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil projekt in 
članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 

 
UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
Konstrukcije Schwarzmann d. o. o. 

 
3. Besedilo: 

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Podjetje Schwarzmann je priznan proizvajalec industrijskih montažnih objektov za različne namene, 
ki deluje predvsem na tujih trgih. V zadnjih letih dosega visoko rast in se v tehnološko zreli fazi 
zaveda pomena diferenciacije in nenehnega inoviranja. V panogi kmetijstva, kjer so nišni ponudnik, 
aktivno spremljajo sodobne trende v razvoju alternativnih metod pridelave, ki se v skladu z 
razvojnimi trendom vse bolj uveljavljajo kot pomemben etični in tržni standard. Podjetje za ta trg že 
proizvaja izdelek, ki pa ni bistveno diferenciran od konkurenčnih in ne naslavlja vseh izzivov proste 
reje živine. 
 
Skupina študentov treh fakultet, ALUO, EF in BF je sodelovala s podjetjem pri redefiniranju 
obstoječega izdelka - pašnih jasli - v modularni mobilni otok za pašnik. Študenti so najprej 
samostojno analizirali potrebe kmetov pri prosti reji govedi, obstoječe izdelke in njihove ponudnike, 
kmetijsko politiko ter državne spodbude, in na tej podlagi zasnovali originalen koncept izdelka, ki 
sočasno rešuje več problemov, s katerimi se soočajo kmetje pri prosti reji. V sodelovanju s 
strokovnjaki na področju živinoreje so predvideli različne scenarije (število in strukturo živali v čredi, 
zmožnosti kmetije ter tipično vedenje živali na paši) in začetni koncept v iterativnem postopku 
nadgrajevali vse do faze prototipiranja. Veliko pozornosti je bilo v projektu namenjeno uporabi 
sodobne tehnologije v živinoreji (npr. spremljanja aktivnosti in zdravstvenega stanja živali na daljavo 
preko elektronskih ovratnic), ki je nujna za optimizacijo procesov, a v slovenskih razmerah redko 
uporabljena.  
 
V okviru projekta je bil tako razvit izdelek, ki pomeni bistveno nadgradnjo obstoječih, parcialnih 
rešitev, saj celovito odgovarja na vrsto nezadovoljenih potreb v pašniški reji. Izdelek je mobilen in 
ga je možno seliti po pašniku in med pašniki, kar povečuje njegovo izkoristek, hkrati pa modularen, 
kar pomeni, da se lahko prilagaja specifičnim potrebam posameznega kmeta in je s tem tudi 
ekonomsko privlačnejši. 
 
Razvoj novih izdelkov in storitev predstavlja splet različnih teoretskih in praktičnih znanj, kjer je v 
okviru rednega študijskega programa, težko doseči raven, ki zadovolji zahtevne kriterije 
delodajalcev. Projekt je študentom omogočil izkušnjo sodelovanja v procesih razvoja novih izdelkov 
ali storitev v praksi v ambicioznem in naprednem podjetju, pri čemer so imeli priložnost dokazati 
svoje strokovno znanje in v medsebojnem sodelovanju in spoznavanju učinkov sinergij različnih 
področij znanje nadgraditi in pridobiti nove veščine. Podjetje Schwarzmann je s projektom dobilo 
svež, tehnološko manj obremenjen pristop v razvoju novih izdelkov, ki je identificiral priložnosti za 
diverzifikacijo asortimenta. Ta je pomembna z vidika razpršitve  tveganj, ki nastopajo v primarni 
dejavnosti podjetja. Inovativen izdelek, ki je rezultat projekta, naslavlja spremembe etičnih in drugih 
standardov v kmetijski pridelavi in ima kot tak potencial za uveljavitev blagovne znamke podjetja na 
trgu izdelkov za kmetijstvo. 
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Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Aktivnosti, ki so se izvajale na projektu in način kako so se izvajale: 
1. Predstavitev in ogled podjetja ter opredelitev ožjega področje raziskovanja: prosta reja 

govedi.  
2. Raziskava potreb kmetov na področju proste reje govedi in uporabljenih rešitev. Izvedenih 

je bilo 14 poglobljenih pogovorov v različnih regijah Slovenije z namenom identificiranja 
nezadovoljenih potreb. Ugotovljeno je bilo, da se v pomanjkanju primernih izdelkov na trgu 
kmetje pogosto zatečejo k improviziranim rešitvam, ki nemalokrat kazijo krajino. 

3. Analiza  konkurence. Študenti so  z metodo opazovanja (stanje na terenu), namizno 
raziskavo in intervjuji ponudnikov identificirali obstoječe rešitve na trgu in analizirali 
konkurenco. Ugotovili so, da obstoječe rešitve naslavljajo le parcialne potrebe, za katere 
kmetje pogosto ocenijo, da niso ekonomsko upravičene. Za izdelek, ki bi naslavljal večino 
potreb, obstaja tržni potencial. 

4. Analiza kmetijske politike in sistema subvencij. 
5. Razvoj koncepta večnamenskega izdelka in izračun ekonomike.  
6. Testiranje koncepta pri govedorejcih. Velik delež sogovornikov je izkazal pozitivno nakupno 

namero. 
7. Načrtovanje elementov koncepta za izdelavo prototipa. Posamezni elementi so bili 

analizirani z  vidika potreb živali na paši, tržne ponudbe, kompatibilnosti z izdelki in 
napravami v kmetijstvu in zakonodajnimi zahtevami.  

8. Poglobljena analiza potreb živali na paši v okviru sedmih različnih scenarijev. Informacije so 
bile zbrane v razgovorih s strokovnjaki s področja zootehnike in proučevanjem strokovne 
literature. Različni scenariji nakazujejo na potrebne sestavne elemente izdelka in so osnova 
za ekonomske izračune. 

9. Raziskava trga elektronskih ovratnic. Z namizno raziskavo in kontakti s proizvajalci je bila 
izvedena primerjalna analiza obstoječe ponudbe na svetovnem trgu in ocenjena višina 
investicije. Analiziranih je bilo pet primerov uporabe ovratnic v praksi in koristi, ki jih 
omogočajo. 

Priprava razvitih konceptov izdelka. V iterativnem postopku načrtovanja je bilo razvitih pet 
konceptov izdelka, kjer so študenti v sodelovanju s pedagoškimi mentorji vsakič oblikovali koncept 
in izdelali model, ki je bil nato prediskutiran s strokovnjaki v podjetju Schwarzmann. Zadnji koncept 
je osnova za izdelavo prototipa. 

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Sodobna živinoreja narekuje uporabo drugačnih pristopov, kot so prevladovali v preteklosti. Prosta 
reja je trend, ki je humana alternativa obstoječim načinom živinoreje, bistveno bolj primerna za 
živali, poleg tega bolje sprejeta s strani potrošnikov mesa in mesnih izdelkov zaradi bolj humanega 
ravnanja z živalmi, višjih prehranskih vrednosti, zdravstvenih koristi ipd. Narašča segment 
porabnikov, ji je za takšne izdelke pripravljen plačati višjo ceno, kar izboljšuje ekonomski položaj 
kmeta. Nezanemarljivi so tudi okoljski učinki, saj se zmanjšuje zaraščanje pašnikov in ohranjanje 
kulturne krajine. Na osnovi izvedene raziskave potreb kmetov na področju proste reje govedi je bilo 
ugotovljeno, da se v pomanjkanju primernih izdelkov na trgu kmetje pogosto zatečejo k 
improviziranim rešitvam, ki nemalokrat kazijo krajino, inovativen izdelek, ki je rezultat projekta, pa 
naslavlja spremembe etičnih in drugih standardov v kmetijski pridelavi. 

4. Priloge: 

Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na 
projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo 
zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.). 
 

Prvi koncept produkta 
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Drugi koncept produkta 
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Predstavitev koncepta v podjetju 

  
 

Srečanje v podjetju in predstavitev koncepta. 
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Predstavitev koncepta na UL ALUO 

 
Slika 4: Risanje koncepta. 
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Slika 5: Izdelava makete. 

 
Slika 6: Predstavitev na UL EF. 

 

Peti koncept produkta 

S tem konceptom smo končali projekt. Podjetju Schwarzman smo predali dokumente s 

pomočjo katerih bodo njihovi konstruktorji pripravili predlog za prototip. Prototip bi radi 

preizkusili pri potencialnih uporabnikih in kupcih v realnem okolju. 
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