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POVZETEK 

Izobraţevanje in usposabljanje sta ključnega pomena za uspešno delovanje podjetja. Tega se 

zavedajo tudi v izbranem podjetju. Z raziskavo, ki smo jo tam izpeljali, smo poskušali 

ugotoviti, kaj podjetje lahko stori pri načrtovanju izobraţevalnih dejavnosti, da bi bil sistem še 

boljši. V ta namen smo najprej izpeljali kratko anketo med zaposlenimi, s katero smo 

poskušali ugotoviti zadovoljstvo z obstoječim sistemom in kje zaposleni vidijo priloţnosti za 

izboljšanje. Nato pa smo izpeljali še štiri fokusne skupine, kjer smo poskušali ugotoviti, kako 

poteka analiza potreb, kje zaposleni vidijo ovire in kakšne potrebe zaznajo oni sami. Skladno 

z namenom naloge smo za konec pripravili še nekaj priporočil za podjetje, na kakšen način 

optimizirati vsebine izobraţevalnih dejavnosti, da bodo te zadovoljevale potrebe podjetja in 

hkrati tudi potrebe zaposlenih.  

Ključne besede: izobraţevanje, usposabljanje, razvoj, proces izobraţevalne dejavnosti, analiza 

potreb, mešana metoda raziskovanja 

SUMMARY  

Education and training of employees are important for successful operation of company. In 

the selected company, they are aware of this. With our survey, we tried to establish what the 

company could do about planning educational activities to improve the system. Therefore, we 

developed short questionnaire, with which we tried to assess satisfaction with the existing 

system and find opportunities for improvement. Then we carried out four focus groups, where 

we try to get in-depth understanding of their knowledge and/or skills needs and perceived 

disadvantages of existing system. Upon the empirical findings and theoretical framework, we 

prepared a number of recommendations for the company how to optimize the content of 

educational activities that will satisfy needs of the company and employees at the same time. 

Key words: education, training, development, training process, needs analysis, mixed method 

research 
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1 UVOD  

V uvodnem delu je na kratko predstavljenih nekaj teoretičnih izhodišč, ki so nam bila v 

pomoč pri nadaljnjem raziskovanju. Poleg tega je v tem poglavju predstavljen tudi namen 

naloge in cilji, ki jih bomo poskušali doseči s pomočjo predstavljenih raziskovalnih metod. V 

namen samega raziskovanja pa smo si zastavili tudi raziskovalno vprašanje. Na koncu 

poglavja so predstavljene še nekatere predpostavke in omejitve, ki jih sama raziskava prinaša.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Ljudje se vsakodnevno učimo in naučimo nekaj novega. Učimo se vse od rojstva pa do konca 

našega ţivljenja. Seveda pa se učenje v različnih obdobjih ţivljenja razlikuje. Najprej se otrok 

nauči osnovnih stvari, kot so hranjenje, hoja, govor, kasneje pa postaja učenje bolj 

kompleksno. Učimo se tekom celotnega šolanja, kasneje na delovnem mestu, pa tudi v 

vsakdanjem ţivljenju se še posebej iz izkušenj naučimo zelo veliko. Iz tega lahko sklepamo, 

da je učenje vseţivljenjski, ciklični in kontinuiran proces (Zupan idr. 2009, 474479). 

Nekoliko oţji pojem je pojem izobraţevanje. Ko slišimo besedo izobraţevanje, najprej 

pomislimo na organizirane oblike predajanja oziroma pridobivanja znanja, kot ga na primer 

poznamo v šoli. V resnici pa je to le delček razlage celotnega pojma, ki mu pravimo tudi 

formalno izobraţevanje. Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2005) opredeljuje formalno 

izobraţevanje kot izobraţevanje, ki omogoča, da se pri človeku razvijajo telesne, duševne in 

miselne sposobnosti. Kar bi lahko trdili tudi za drugi način izobraţevanja, ki mu pravimo 

neformalno izobraţevanje. Razlika je v tem, da pri neformalnem izobraţevanju, izobraţevanje 

ni organizirano in vnaprej načrtovano.  

Kadar govorimo o razvoju zaposlenih v podjetju, pa srečamo poleg pojmov učenje in 

izobraţevanje tudi pojem usposabljanje. Pri usposabljanju gre za pridobivanje znanja, ki ga 

delavec potrebuje pri opravljanju dela na delovnem mestu. Namenjeno je reševanju 

konkretnih teţav (Zupan idr. 2009, 483485). 

Ker se danes okolje in delo v njem zelo hitro spreminjata, je za podjetja zelo pomembno, da 

sledi trendom, v kolikor ţeli ostati na trgu in konkurirati z ostalimi podjetji. Ključni faktor so 

v tem primeru zaposleni. Da svoje delo dobro opravljajo, jih je potrebno motivirati in jim 

nuditi moţnost, da obstoječa znanja razvijajo in dopolnjujejo. Veliko odgovornost pri tem 

nosi oddelek v podjetju, ki se ukvarja z ravnanjem z ljudmi. Pripravljeni morajo biti na 

vsakršno spremembo v okolju in se na to hitro odzvati. Ena od dejavnosti kadrovske sluţbe je 

tudi izvajanje procesa izobraţevalne dejavnosti. Iskati mora potrebe po izobraţevanju in 

usposabljanju, na podlagi potreb oblikovati in razviti program izobraţevalne dejavnosti, ga 

samostojno ali s pomočjo drugih izvajalcev izvesti in na koncu izobraţevalno dejavnost 

ovrednotiti (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 375378). 
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Prav prva faza v celotnem procesu izobraţevalne dejavnosti v podjetju ima zelo velik pomen, 

čeprav se tega mnoga podjetja ţal ne zavedajo. Kadar je izvedba izobraţevalne dejavnosti 

rešitev za nastalo potrebo in je potreba z izobraţevalno dejavnostjo tudi uspešno zadovoljena, 

je podjetje dobro ukrepalo in s tem prihranilo dodatne stroške in morebitni neuspeh podjetja. 

Avtorji (Brown 2002, Bratton in Gold 2007, Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, Merkač 2005, 

Zupan idr. 2009, Vukovič in Miglič 2006, Florjančič, Bernik in Novah 2004, Torrington idr. 

2014, Dessler 2011, Dessler 2013,  DeCenzo, Robbins in Verhulst 2013) so si v tem, da se 

mora izobraţevalna dejavnost izvesti na podlagi zaznanih potreb, povsem enotni. Vukovič in 

Miglič (2006, 109110) opozarjata na nekatere dejavnike, ki lahko poskušajo analizo potreb 

po izobraţevalni dejavnosti zavirati. Med njimi lahko zasledimo tudi zaposlene, ki za 

morebitno izobraţevalno dejavnost niso motivirani. Ti bodo veliko škode lahko povzročili ţe 

v fazi analize potreb po izobraţevalni dejavnosti, saj bodo poskušali doseči to, da do 

izobraţevalne dejavnosti sploh ne bi prišlo. Zato je pomembno, da v samo fazo analize potreb 

po izobraţevalni dejavnosti poskušamo vključiti tudi zaposlene in njihove potrebe. Brown 

(2002) dodaja še nekaj zelo pomembnega. Pravi, da namen izobraţevalne dejavnosti ni 

motivacija delavcev, temveč podpora k doseganju ciljev podjetja, s tem, da izboljšamo 

potrebne spretnosti pri zaposlenih. Zato je še toliko bolj pomembno, da pri oblikovanju vsebin 

zajamemo pravo mero potreb zaposlenih in potreb podjetja. Vsekakor pa je pri tem nujno 

slediti ciljem in strategiji podjetja (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 375378). 

1.2 Namen in cilji 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je na podlagi ankete ugotoviti potrebe zaposlenih 

po izobraţevalni dejavnosti. Potrebe zaposlenih smo poskušali zaznati tudi s pomočjo 

vprašanj o zadovoljstvu s sistemom izobraţevanja in z odgovori, kaj bi zaposleni pri sistemu 

izobraţevanja v izbranem podjetju radi spremenili. S pomočjo fokusnih skupin smo nato 

poskušali dopolniti ugotovitve, ki jih bomo pridobili z izpeljano anketo in poskušali ugotoviti, 

kako poteka faza analize potreb po izobraţevalni dejavnosti v podjetju. Na podlagi vseh 

pridobljenih podatkov v sklepnem delu oblikujemo predloge za podjetje o optimizaciji vsebin 

izobraţevalnih dejavnosti, ki bi zadovoljile tako potrebe podjetja kot tudi potrebe zaposlenih.  

Podjetje vsakodnevno zaznava določene potrebe po izobraţevanju med zaposlenimi. Enkrat 

letno podjetje izda katalog izobraţevanj, v katerem so razpisana vsa izobraţevanja, ki naj bi 

se v prihodnjem letu izvedla. Ko nadrejeni prepozna pri svojih zaposlenih potrebo po 

izobraţevanju oziroma usposabljanju, sporoči to kadrovski sluţbi, ki poskuša potrebo v 

najkrajšem moţnem času zadovoljiti. Velikokrat pa se pojavi potreba, ki jo opazi delavec 

sam. Zelo redko pa se zgodi, da je taka potreba tudi dejansko zadovoljena z izobraţevalno 

dejavnostjo. Informacija navadno ne pride do pravih ljudi oziroma se podjetju ne zdi 

smiselno, da bi za določenega posameznika izpeljali neko izobraţevalno dejavnost. Zelo 

pomembno je, da v podjetju pri načrtovanju vsebin izobraţevalnih dejavnosti namenimo čas 
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tako potrebam podjetja kot tudi potrebam zaposlenih. S tem bomo pri zaposlenih dosegli 

večjo motivacijo za izobraţevanje oziroma usposabljanje, hkrati pa zadovoljili potrebe 

podjetja in dosegli ţelene cilje.  

V nadaljevanju so predstavljeni raziskovalni cilji, ki smo jih tekom priprave naloge skušali 

doseči in tako realizirati namen magistrske naloge.  

 Izbor in proučitev primerne strokovne literature s področja andragogike in pedagogike ter 

strokovne literature s področja izobraţevanj v podjetjih in razvoja kadrov. 

 Razvoj anketnega vprašalnika skupaj s podjetjem in izvedba raziskave v podjetju med 

zaposlenimi v proizvodnji in reţiji. 

 Priprava analize rezultatov anketnih vprašalnikov. 

 Priprava in izvedba štirih fokusnih skupin med zaposlenimi v podjetju, s katerimi bomo 

skušali dodatno razloţiti rezultate, pridobljene z anketo.  

 Na podlagi rezultatov empiričnega dela in obstoječe strokovne literature na področju 

razvoja kadrov podati predloge za podjetje pri optimizaciji vsebin izobraţevalnih 

dejavnosti.  

1.3 Raziskovalna vprašanja 

V naši nalogi smo empirični del izpeljali v dveh delih. Najprej smo poskušali pridobiti 

splošno mnenje s pomočjo ankete, kasneje pa smo pridobljene rezultate poskušali dopolniti in 

razloţiti s pomočjo izvedbe fokusnih skupin. Ker smo tako posegli na področje kvantitativne 

in kvalitativne metodologije, smo uporabili mešano metodo raziskovanja (angl. Mixed 

method approach) (Creswell 2014, 138143). Za dosego našega namena in ciljev raziskave 

smo najprej zastavili raziskovalno vprašanje:  

Kako optimizirati vsebine izobraževalnih dejavnosti, da bi te ustrezale potrebam zaposlenih in 

podjetja? 

1.4 Metode za doseganje ciljev 

Po pregledu in izboru primerne strokovne literature iz raziskovalnega področja smo v 

teoretičnem delu za začetek uporabili deskriptivni pristop, s katerim smo razloţili temeljne 

pojme, ki se nanašajo na obravnavano področje. V nadaljevanju smo večjo pozornost 

namenili samemu procesu izobraţevalne dejavnosti v podjetju, kjer smo proučevali obstoječo, 

domačo in tujo literaturo in spoznali različne poglede na problem.  

Za namen raziskovanja smo uporabili mešane metode raziskovanja. V sodelovanju s 

podjetjem smo razvili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo poskušali ugotoviti 

zadovoljstvo zaposlenih z obstoječim sistemom ter potrebe zaposlenih glede izobraţevanja in 

usposabljanja v podjetju. Anketni vprašalnik je bil razvit skupaj z zaposlenimi v kadrovski 
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sluţbi podjetja, saj ti najbolje poznajo dejansko stanje v podjetju na področju izobraţevanja. 

Populacijo v našem primeru tako predstavljajo vsi zaposleni v izbranem podjetju. Ker smo 

potrebe zaposlenih v proizvodnji in zaposlenih v reţiji proučevali ločeno, sta bila v ta namen 

razvita ločena vprašalnika. Med zaposlene sta bila vprašalnika razdeljena glede na število 

zaposlenih po posameznih enotah in glede na pomembnost izobraţevanja za posamezno 

delovno mesto. Skupaj je bilo razdeljenih nekaj več kot 400 anketnih vprašalnikov. 

Anketni vprašalnik je bil oblikovan v papirnati obliki (angl. PAP – paper and pencil) in od 

anketiranca ni zahteval veliko časa. S tem smo ţeleli povečati odzivnost med zaposlenimi. 

Poleg tega je bil vprašalnik zaposlenim razdeljen s strani nadrejenih, katerim so zaposleni 

vprašalnik tudi vrnili. S široko opredeljenimi starostnimi razredi smo poskušali zagotoviti 

zaposlenim večjo anonimnost. Anketna vprašalnika sta sestavljena iz vprašanj s petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico, vprašanja pol odprtega tipa in vprašanj odprtega tipa, s katerimi smo 

kljub zahtevnejši analizi poskušali pridobiti pomembne podatke.  

Pridobljene podatke smo s pomočjo programskega orodja SPSS analizirali in grafično 

prikazali. Na začetku vsake izmed analiz, tako za proizvodnjo kot za reţijo, so predstavljeni 

demografski podatki, v nadaljevanju pa rezultati odgovorov na ostala vprašanja. Pri 

vprašanjih s petstopenjsko lestvico smo predstavili povprečno vrednost ocene ter standardni 

odklon. V pomoč pri moţnosti posploševanja odgovora sta tudi koeficient asimetrije in 

sploščenosti. Pri vprašanjih odprtega tipa smo odgovore kategorizirali in določili frekvence 

kategorij. Čeprav smo kot del načela pristopa mešanih metod, najprej ţeleli v drugem delu 

empiričnega dela naloge izvesti intervjuje s posamezniki iz podjetja, smo kasneje spoznali, da 

je za uspešnejšo izvedbo raziskave bolj uporabna metoda fokusnih skupin. Razlogi za izbiro 

te metode so v iskanju idej in predlogov za izobraţevalne vsebine znotraj podjetja. Z izvedbo 

fokusnih skupin se mnenja posameznikov dopolnjujejo in tako smo prišli do uporabnejših 

rezultatov. Zakaj je v ta namen res najbolje uporabiti metodo fokusnih skupin, lahko 

dopolnimo z argumenti, ki jih v svoji literaturi navajata Krueger in Casey (2009). Udeleţenci 

se pri tej metodi počutijo bolj sproščene, laţje podajo svoje mnenje, ga dopolnijo, povedo 

svoje stališče. Stewart in Shamdasani (2015) podajata nekaj prednosti, ki jih pri izvedbi 

fokusnih skupin lahko izkoristimo, pri izvedbi intervjuja s posamezniki pa to ne bi bilo 

mogoče. Prva prednost je sinergija oziroma povezanost. Sodelujoči so med seboj povezani. 

Podajo širok krog informacij, stališč in idej ter se med seboj dopolnjujejo. Pri tem se počutijo 

varne, kar je druga prednost. Pri sodelovanju opazijo, da ima vsak neko svoje mnenje, zato se 

ne bojijo izraziti svojega. Oblika fokusnih skupin je veliko bolj spontana. Ne gre za razmerje 

spraševalec in intervjuvanec, kjer le-ta odgovarja na zastavljena vprašanja, vendar za sproščen 

pogovor, kjer se sodelujoči dopolnjujejo, nadgrajujejo. Gre za koncept sneţne kepe. V 

določenih primerih so fokusne skupine bolj uspešne od intervjujev, saj se po uvodnih 

trenutkih sodelujoči vklopijo v pogovor in so zaradi drugih sodelujočih bolj sproščeni ter laţje 

podajo svoja mnenja.  
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Za konec bomo na podlagi rezultatov empiričnega dela in strokovne literature podali predloge 

za podjetje.  

1.5 Predpostavke in omejitve 

Na temelju opredelitve problema, načina raziskave, zastavljenih ciljev ter namena naloge smo 

za naše delo oblikovali naslednje predpostavke. 

 Predpostavljamo, da so bili sodelujoči v raziskavi udeleţeni vsaj na eni izobraţevalni 

dejavnosti v izbranem podjetju.  

 Predpostavljamo, da se potrebe zaposlenih in potrebe podjetja, ko določamo vsebine 

izobraţevalnih dejavnosti, v določenih primerih razlikujejo.  

 Predpostavljamo, da je izobraţevalne vsebine v določeni meri mogoče optimizirati, da 

hkrati ustrezajo potrebam zaposlenih in potrebam podjetja.  

 Predpostavljamo, da je izbrana metodologija raziskovanja najprimernejši način za 

pridobitev potrebnih rezultatov.  

Pri pisanju naloge so se pojavile tudi določene omejitve. Prva in najpomembnejša omejitev 

pri rezultatih te raziskave je nemoţnost posploševanja dobljenih rezultatov izven meja 

izbranega podjetja, saj ima izbrano podjetje razvit lastni sistem izobraţevanja, poleg tega pa 

so v raziskavi sodelovali le zaposleni v izbranem podjetju. Priporočila so prav tako 

pripravljena za izbrano podjetje, saj gre za določitev specifičnih problematičnih območij v 

izbranem podjetju. Omejitve lahko izhajajo tudi iz vzorca. Ena od omejitev je kakovost izbire 

vzorca. Poleg tega pa še odzivnost anketirancev ter njihova poštenost pri odgovorih. 

Odzivnost lahko povečamo z različnimi dejavniki, kot so: osebni pristop, dolţina anketnega 

vprašalnika in nagrade (Hozjan 2009). Odzivnost smo tako poskušali povečati predvsem z 

osebnim pristopom pri razdelitvi anketnih vprašalnikov ter dolţino anketnega vprašalnika. 

Pridobljene rezultate pa smo dodatno poskušali razloţiti z izvedbo fokusnih skupin. 
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2 UČENJE, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V PODJETJU 

Okolje se danes hitro spreminja in s tem tudi potrebe v njem. Podjetja se morajo na te 

spremembe karseda hitro odzvati, da lahko konkurirajo in sploh ostanejo na trgu. Zato je 

pridobitev novega oziroma nadgradnja obstoječega znanja zelo pomembna za podjetje. Gre za 

razvoj zaposlenih, ki lahko na takšen način podjetju pomagajo dosegati ţelene cilje. Razvoj 

zaposlenih vključuje naslednje dejavnosti: učenje, izobraţevanje in usposabljanje (Merkač 

2005, 167168). Za uspešen razvoj posameznika skozi izobraţevanja in usposabljanja pa je 

potrebna velika mera motivacije in zadovoljstva zaposlenega.  

2.1 Razlaga temeljnih pojmov 

V nadaljevanju so razloţeni pojmi učenje, izobraţevanje in usposabljanje, ki prispevajo k 

razvoju zaposlenih. Z vsemi tremi pojmi se srečamo tudi v podjetju, ko govorimo o sistemu 

izobraţevanja. Namen sistema je pripraviti ljudi, da bi uspešno opravljali svoje delo oziroma 

druge naloge, katere od posameznika pričakuje druţba. Izobraţevalni sistem sestavljajo trije 

podsistemi, ki so med seboj tesno povezani in se dopolnjujejo. Gre za programski, tehnološki 

in organizacijski podsistem (Jereb 1998, 25). 

2.1.1 Učenje 

Učenje je »[…] dolgoročna sprememba v vedenju, ki se pojavi kot posledica izkušenj in 

prakse (Merkač 2005, 167).« Gre za stalen in dolgoročen proces, kar pomeni, da se nikoli ne 

konča. Lahko rečemo, da je učenje vseţivljenjski proces. Učimo se tako celo ţivljenje, od 

otroštva, ko se učimo hoditi, govoriti, pa tudi kasneje, ko je učenje nekoliko bolj kompleksno. 

Gre za ciklični in kontinuiran proces, kar pomeni, da se po zaključku učenja pojavi potreba na 

višji ravni, ki jo poskušamo ponovno zadovoljiti z učenjem. Pomembno je, da se zaposleni v 

podjetju zavedajo, kako pomembno je za njihovo uspešno delo znanje ter vloga učenja (Zupan 

idr. 2009, 474479). 

Od vsakega posameznika je odvisno, kako hitro se lahko uči, koliko časa bo osvojeno znanje 

ohranjal in kako bo naučeno uporabljal v praksi. Razlike med posamezniki so velike. Vpliv na 

to lahko pripisujemo dejavnikom, ki se sicer med seboj zelo prepletajo. Zupan idr. (2009, 

474479) so te dejavnike razdelili v dve večji skupini: notranje dejavnike in zunanje 

dejavnike. Notranji so tisti dejavniki, katere najdemo v nas samih. Gre za fiziološke in 

psihološke dejavnike, ki vplivajo na to, kako hitro se bomo učili oziroma ali se bomo sploh 

lahko učili. Fiziološki so tisti dejavniki, ki so odvisni od našega telesnega stanja (lakota, 

utrujenost, ţeja, …). Psihološki pa sposobnost, motivacija, osebnostno čustvene zmoţnosti, 

… Tudi zunanje dejavnike delimo v dve večji skupini. Ti skupini sta fizični in socialni 

dejavniki. Tako fizični kot socialni dejavniki izhajajo iz okolja, zato jih tudi poimenujemo 
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zunanji dejavniki. Fizični dejavniki so na primer temperatura zraka, opremljenost prostora, 

čistoča, … Socialni pa izhajajo iz ljudi okoli nas, kot so na primer druţina, prijatelji, … 

2.1.2 Izobraževanje 

Izobraţevanje je »[…] pridobivanje znanja, razvijanje vrednot in inteligence (Merkač 2005, 

167).« Zupan idr. (2009, 480481) pravijo, da je izobraţevanje oţji pojem kot učenje. Gre za 

vnaprej oblikovano in organizirano stanje, med katerim posameznik prejema informacije. 

Proces je dolgotrajen in kot ţe omenjeno skrbno načrtovan. V primeru, ko izobraţevanje 

skrbno načrtujemo, govorimo o formalnem izobraţevanju. V primeru, ko pa proces 

izobraţevanja ni načrtovan oziroma strukturiran vnaprej in posameznik na proces nima 

vpliva, govorimo o neformalnem izobraţevanju (Jelenc 1996 v Miglič 2002, 150151). Poleg 

delitve na formalno in neformalno izobraţevanje je v literaturi (Jereb 1998, 1819) omenjena 

še delitev izobraţevanja na splošno in strokovno. O splošnem izobraţevanju govorimo, kadar 

je namen izobraţevanja pridobiti znanje in sposobnosti, ki jih potrebujemo za ţivljenje. 

Splošno izobraţevanje tako najdemo v osnovni in kasneje tudi v srednji in visoki šoli. 

Vsekakor pa je potrebno temu dodati, da se splošno izobraţujemo tudi v druţini ter na splošno 

v delovnem in ţivljenjskem okolju. Pri strokovnem izobraţevanju pa gre za pridobitev znanja 

in sposobnosti, ki so potrebne za uspešno opravljanje dela na delovnem mestu oziroma z 

drugimi besedami za opravljanje poklica. Obe izobraţevanji sta med seboj močno prepleteni, 

kar privede do sistema, ki ga imenujemo izobraţevalni sistem.  

2.1.3 Usposabljanje 

Usposabljanje je »[…] načrtovana in sistematična sprememba vedenja, do katere pride na 

podlagi spremljanja učnih primerov (Merkač 2005, 167).« Gre za vmesni korak med 

izobraţevanjem, kjer pridobivamo znanje in samim delom. Usposabljanje bi lahko opredelili 

kot »dodatni trening«, v katerem pridobimo znanje, sposobnosti in navade, ki jih potrebujemo 

pri opravljanju dela na delovnem mestu. Nanaša se na točno določeno delo in je namenjeno 

reševanju konkretnih teţav (Zupan idr. 2009, 483485).  

2.2 Motivacija za izobraževanje in zadovoljstvo z izobraževanjem  

Motivacija je pomemben dejavnik, ki vpliva na to, ali bo usposabljanje oziroma izobraţevanje 

uspešno izpeljano. Zaposleni, ki ni motiviran za izobraţevanje ali usposabljanje, lahko zavira 

celoten proces. Zaviranje, kot bomo videli v nadaljevanju, se lahko pokaţe ţe v fazi analize 

potreb. Zato je pomembno, da poskrbimo za motivacijo skozi celoten proces.  

V literaturi zasledimo številne motivacijske teorije. Najbolj poznana je Maslowa teorija 

potreb, ki prikazuje, da ljudje opravimo neko delo zaradi nezadovoljene potrebe. Podobni 
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teoriji sta tudi McClelandova in Alderfjeva teorija motivacije. Druga skupina teorij nakazuje, 

da je človek pripravljen opraviti svoje delo, ker mu to nakazuje delo samo in sodelavci. 

Najbolj poznana teorija v tej drugi skupini je Herzbergova teorija motivacijskih faktorjev. V 

tretji skupini pa najdemo teorije, ki zagovarjajo načelo, da je potrebno na delovnem mestu do 

podrejenih pristopiti z različnimi stili vodenja, saj je vsak posameznik drugačen. Takšni teoriji 

sta na primer teorija po McGregorju in teorija po Glasserju (Ferjan 2005, 206211). 

Zaposlene lahko za izobraţevanje oziroma usposabljanje motiviramo na različne načine. 

Ferjan (2005, 211218) omenja dva načina motivacije: zunanjo in notranjo motivacijo. K 

notranji motivaciji sodijo pohvale in obljube ter v nasprotju zastraševanja ali groţnje in drugi 

vzgojni ukrepi. Zunanji motivatorji pa so v primeru podjetja, management oziroma kadrovska 

sluţba in izvajalci izobraţevanj oziroma usposabljanj. Pri zunanji motivaciji bi lahko rekli, da 

gre za nek način prisilne motivacije, ki se ji je bolje izogibati, saj lahko povzroči nasprotne 

učinke, kot smo si ţeleli. Zato je zelo pomembno, da se udeleţenci izobraţevanj oziroma 

usposabljanj, kadar uporabljamo tako motivacijo, tega zavedajo in vedo tudi razloge, zakaj je 

do tega prišlo. Veliko boljša izbira je prej omenjena notranja motivacija, saj je to »mehkejši 

prijem« pri spodbujanju. Pomembno vlogo pri tem pa odigra izvajalec, ki udeleţencem 

poskuša pribliţati še tako nezaţelene teme. Če mu to uspe, je motivacija udeleţencev večja. 

Poleg izvajalcev in tem ima velik pomen tudi uporaba ustreznih didaktičnih metod in 

pripomočkov.  

Motivacija pa je odvisna tudi od zadovoljstva udeleţencev. Medtem ko ima za zadovoljstvo 

mladih velik pomen dobra ocena, imajo odrasli drugačne kriterije za zadovoljstvo. Po 

raziskavah, ki jih omenja Ferjan (2005, 211218), ima velik vpliv na zadovoljstvo odraslih 

udeleţencev pri izobraţevanju odnos učitelja. Nezadovoljstvo pa odrasli občutijo, če 

ocenjevanje po končanem izobraţevanju ni bilo ustrezno. Zato je zelo pomembno, da se 

zaposleni v kadrovski sluţbi zavedajo, čemu se je pri organizaciji izobraţevalnih dejavnosti 

potrebno izogniti oziroma čemu je potrebno nameniti več časa. Primerna učna snov, kraj in 

čas izvajanja izobraţevanja, odnos izvajalca, učno gradivo, strokovna izvedba in primeren 

način preverjanja znanja so pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih z 

izobraţevanji.  
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3 PROCES IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V PODJETJU 

Proces usposabljanja oziroma izobraţevanja je za podjetje zelo pomemben. Najpomembnejše 

je, da omogoča zaposlenim pridobitev znanja in spretnosti, ki so potrebni za uspešno 

proizvodnjo izdelkov oziroma opravljanje storitev v podjetju. Zaposleni se usposabljajo 

oziroma izobraţujejo, da se naučijo izvesti njihove naloge na delovnem mestu, da izboljšajo 

dosedanjo izvedbo, da se pripravijo na nove plane, da se naučijo novosti v procesu ali v 

tehnologiji. Zelo pomembno pa je, da je usposabljanje oziroma izobraţevanje vedno usklajeno 

s strategijo in strukturo podjetja (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 375378). 

Pomembno se je zavedati, da usposabljanja oziroma izobraţevanja ne smemo izvajati kot 

motivacijsko orodje za zaposlene, temveč kot podporo doseganju organizacijskih ciljev z 

izboljšanjem spretnosti pri zaposlenih (Brown 2002). Hkrati pa je zelo pomembno, da so 

zaposleni za usposabljanje oziroma izobraţevanje motivirani, saj v nasprotnem primeru 

usposabljanje nima uspeha. Za motivacijo lahko poskrbimo tako, da pripravimo dober 

program usposabljanja oziroma izobraţevanja, ki bo ustrezal zaposlenim in ga pravilno 

časovno razporedimo. Ob usposabljanju ali izobraţevanju pa zaposlenim delimo drobne 

pohvale, ki motivacijo še povečajo (Dessler 2011, 270272).  

Ker je cilj vsake kadrovske sluţbe prispevati k organizacijskim ciljem, mora biti 

usposabljanje oziroma izobraţevanje razvito sistematično in na podlagi potreb, ki jih je 

mogoče zadovoljiti z usposabljanjem ali izobraţevanjem. V ta namen uporabljamo modele 

sistematičnega usposabljanja (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 375378). Vukovič in 

Miglič (2006, 8896) pravita, da gre pri sistematičnem modelu usposabljanja za "[...] 

sistematično zaporedje dejavnosti, ki naj bi usposabljanje čvrsto povezalo s potrebami dela." 

V literaturi zasledimo različne sistematične modele usposabljanja, ki temeljijo na procesni 

teoriji managementa, ki jo je razvij Fayol. 

Najpogosteje uporabljen je ISD model. Model ISD predstavlja neprekinjen proces 

usposabljanja oziroma izobraţevanja. Prednosti, ki jih ta model ima, so: strukturiran okvir 

dela, omogočanje pridobivanja povratnih informacij na vsaki stopnji, poudarjanje pomena 

merljivih in količinsko opredeljenih rezultatov ter zagotavljanje povezave s cilji organizacije. 

Poleg tega je prilagodljiv in omogoča, da na usposabljanje ali izobraţevanje gledamo kot na 

organizacijski podsistem (Vukovič in Miglič 2006, 95). 

Model vsebuje pet stopenj: analiza potreb, oblikovanje programa, razvoj programa, izvedba in 

evalvacija (Dessler 2011, 270272; Rosenberg 1982, 4450; Vukovič in Miglič 2006, 

8896). Fisher, Schoenfeldt in Shaw (2006, 375378) stopnjo oblikovanja in razvoja 

programa zdruţujejo v eno, kot je prikazano na spodnji sliki (Slika 1). Stopnje modela ISD pa 

so podrobneje predstavljene v nadaljevanju besedila.  
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Slika 1: ISD model usposabljanja 

Vir: Fisher, Schoenfeldt in Shaw (2006, 377) 

3.1 Analiza potreb  

Prva faza v procesu izobraţevalne dejavnosti je faza analize potreb po usposabljanju oziroma 

izobraţevanju. Gre za korak, v katerem je potrebno določiti, kateri zaposleni potrebujejo 

usposabljanje ali izobraţevanje in kakšno naj bo to, da bo zadovoljilo potrebe, ki smo jih 

zaznali (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 387). Lahko rečemo, da je analiza potreb po 

usposabljanju oziroma izobraţevanju pomemben korak v procesu izobraţevalne dejavnosti, 

od katerega bodo odvisne vse nadaljnje stopnje. Zato je zelo pomembno, da jo izvedemo 

celovito in sistematično (Jereb 1998, 103). 

Zupan idr. (2009, 501502) in Jereb (1998, 103105) delijo potrebe v dve kategoriji: globalne 

izobraţevalne potrebe in diferencirane izobraţevalne potrebe. Prve se nanašajo na planiranje 

in pridobivanje kadrov ter so delno povezane z razvojem kadrov. Diferencirane izobraţevalne 

potrebe pa je mogoče zadovoljiti z usposabljanjem ali izobraţevanjem kadrov.  

3.1.1 Namen analize potreb  

Bratton in Gold (2007, 328331) in Brown (2002) pravijo, da je namen analize potreb najti 

razliko med tem, kaj zaposleni znajo, in kaj bi morali znati za uspešno opravljanje dela. 

Rešitev za odpravljanje teh problemov pa je mogoče najti v usposabljanju oziroma 

izobraţevanju. Florjančič, Bernik in Novak (2004, 112114) dodajajo, da je poleg odstopanj 

potrebno ugotoviti tudi velikost teh, saj je to osnova za plan usposabljanja oziroma 

izobraţevanja.  

Velikokrat se zgodi, da je mogoče potrebo, ki jo odkrijemo, zadovoljiti na drugačen način in 

usposabljanje oziroma izobraţevanje sploh ni potrebno. Zato je zelo pomembno, da zadevo 

dobro preučimo, saj gre v nasprotnem primeru za nepotrebno zapravljanje denarja (Fisher, 

Schoenfeldt in Shaw 2006, 387). Barbazette (2006) pravi, da je potrebno vedno pretehtati 

stroške in prednosti, ki jih prinaša novo znanje oziroma ali so stroški upravičeni. Zgodi pa se 
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tudi, da se potrebe spregleda. Ker potrebe nismo zaznali, tudi usposabljanja oziroma 

izobraţevanja, ki bi bilo nujno potrebno, ne izvedemo. Posledično to prav tako pomeni 

strošek za podjetje, saj lahko privede do manjše produktivnosti, napak v procesu, manjše 

prodaje, …(Brown 2002).  

Podatki, ki jih pridobimo v fazi analize potreb, so nam v veliko pomoč tudi v zadnji fazi 

procesa, v fazi evalvacije. Takrat lahko ugotovimo dejansko uspešnost usposabljanja oziroma 

izobraţevanja. Ob uspešno opravljenem usposabljanju oziroma izobraţevanju pa bodo poleg 

kadrovske sluţbe, zadovoljni tudi managerji in zaposleni (Brown 2002).  

3.1.2 Postopek analize potreb  

Postopek analize potreb po usposabljanju oziroma izobraţevanju je odvisen od tega, ali bomo 

potrebe po usposabljanju iskali med obstoječimi zaposlenimi ali med novo zaposlenimi 

(Dessler 2011, 273275).  

Postopek poteka v treh korakih. Prvi korak je generiranje podatkov za prepoznavanje potreb, 

v katerem uporabimo eno od metod za pridobitev podatkov. Katero metodo za pridobivanje 

podatkov bomo izbrali, je odvisno od narave problema, od tega, kako so bile potrebe zaznane 

v preteklosti, od proračuna, od tega, kako dojamemo potrebe, kdo nam bo pri analizi potreb 

pomagal, od časa in od meril za uspešno opravljeno analizo potreb (Brown 2002).  

Fisher, Schoenfeldt in Shaw (2006, 379) in Rossett (1987) predstavljajo nekaj metod, ki so 

nam pri ugotavljanju potreb po usposabljanju oziroma izobraţevanju v veliko pomoč:  

 pregled obstoječe dokumentacije/zapisov, 

 intervju (individualni ali skupinski), 

 vprašalnik,  

 praktični ali pisni preizkus, 

 ocenjevalni centri,  

 opazovanje,  

 zbirka kritičnih dogodkov,  

 analiza delovnega mesta in 

 analiza nalog. 

Brown (2002) dodaja tem metodam še zelo uporabno metodo, metodo fokusne skupine. Z 

vsako metodo je tako mogoče pridobiti drugačne vrste informacij. Velikokrat je najbolje 

uporabiti kombinacijo večih metod, saj lahko na takšen način pridobimo več informacij, ki so 

hkrati tudi bolj podrobne in omogočajo pogled na problem iz različnih zornih kotov. Kljub 

izbiri različnih metod pa je lahko analiza neuspešna, če vanjo ne vključimo pravih ljudi. 
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Drugi korak predstavlja določitev potreb, ki bodo zadovoljene z usposabljanjem oziroma 

izobraţevanjem, tretji pa predlaganje rešitev in prenos zaznanih potreb v merljive cilje, ki 

bodo v pomoč pri ugotavljanju uspešnosti usposabljanja oziroma izobraţevanja. V cilju 

določimo, kaj bo zaposleni po končanem usposabljanju ali izobraţevanju lahko naredil, pod 

kakšnimi pogoji bo to lahko naredil in kako dobro bo to opravil (Brown 2002 in Fisher, 

Schoenfeldt in Shaw 2006, 378385).  

3.1.3 Dejavniki, ki zavirajo analizo potreb  

Kot drugje najdemo tudi pri analizi potreb nekatere dejavnike, ki zavirajo ta proces. Odnos do 

upravljanja s kadri, organizacijska vprašanja, poklicna vprašanja, pomanjkanje sposobnosti 

pridobivanja informacij in nizek organizacijski status oblikovalcev in izvajalcev usposabljanj 

in izobraţevanj so le nekateri izmed njih. Dejavnik, ki predstavlja največjo teţavo, pa so 

zaposleni sami. Kadar se ti čutijo prisiljene v usposabljanje oziroma izobraţevanje, bodo 

poskušali zavirati ţe analizo potreb, da do usposabljanja ali izobraţevanja sploh ne bi prišlo 

(Vukovič in Miglič 2006, 109110).  

3.2 Oblikovanje in razvoj programa izobraževalne dejavnosti 

Nekateri avtorji fazo oblikovanja in fazo razvoja programa izobraţevalne dejavnosti 

predstavljajo skupaj. Ker sta fazi tesno povezani med seboj, sta tudi v tej nalogi predstavljeni 

pod skupno fazo. Pri oblikovanju programa usposabljanja gre za preoblikovanje potreb v 

vsebino in kasneje v učne cilje, v fazi razvoja pa na podlagi učnih ciljev pripravimo učni 

načrt.  

3.2.1 Oblikovanje programa izobraževalne dejavnosti 

Preden začnemo program izobraţevalne dejavnosti oblikovati, se moramo prepričati, da smo v 

fazi analize potreb jasno določili znanja in spretnosti, ki naj bi jih tekom usposabljanja 

oziroma izobraţevanja zaposleni pridobili, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do tega, 

da potrebe, ki smo jih zaznali, po končanem usposabljanju oziroma izobraţevanju, ne bi bile 

zadovoljene (Rosenber 1982, 4647).  

V fazi oblikovanja programa izobraţevalne dejavnosti moramo potrebam, ki smo jih zaznali, 

oblikovati vsebino, iz tega pa oblikovati učne cilje, ki morajo biti jasni. Strategija, vsa 

preverjanja in drugi materiali, ki jih bomo med usposabljanjem oziroma izobraţevanjem 

uporabljali, pa morajo tem ciljem slediti. Učni cilji predstavljajo povezavo med zaznanimi 

potrebami in izobraţevalno dejavnostjo (Rosenber 1982, 4647).  
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Prav tako tudi Vukovič in Miglič (2006, 166172) pravita, da v fazi oblikovanja programa 

izobraţevalne dejavnosti oblikujemo naloge, katerim določimo cilje, te cilje zdruţimo v 

smiselne skupine ter na koncu testiramo orodja, s katerimi bomo merili, ali so bili cilji 

doseţeni. Pomembno je, da ugotovimo, kakšno je predznanje zaposlenih, da v program ne bi 

vključili kar zaposleni ţe znajo oziroma da ne bi bile vsebine prezahtevne.  

3.2.2 Razvoj programa izobraževalne dejavnosti 

V fazi razvoja programa izobraţevalne dejavnosti zamisli, ki smo jih ustvarili v fazi 

oblikovanja, preoblikujemo v dejanski material za usposabljanje oziroma izobraţevanje 

(Rosenberg 1982, 4749). Poskrbeti je potrebno za razvoj dejavnosti, ki bodo del programa. 

Gre za ugotavljanje in razporeditev vsebin. V tej fazi je potrebno izbrati metode in oblike 

učenja, učne pripomočke, gradiva, urnik poteka, učne dejavnosti, ... Rezultat razvoja pa je 

učni načrt (Vukovič in Miglič 2006, 172179; Zupan idr. 2009, 502504).  

Pomembno je poudariti, da oblika učenja ni enako kot metoda. Oblika učenja je lahko 

mnoţična, skupinska ali posamična. Pri mnoţični obliki učenja gre za to, da izvajalec 

izobraţevalne dejavnosti podaja snov celotni skupini udeleţencev. Največkrat gre v tem 

primeru za enosmerno komunikacijo. Takšna oblika učenja predstavlja za podjetje najniţji 

strošek, kar pa ne pomeni, da je tudi najbolj uspešna. Pri skupinski obliki iz mnoţice 

udeleţencev oblikujemo več manjših skupin, ki samostojno preučujejo neko temo. Na koncu 

pa temo predstavijo izvajalcu in drugim skupinam. Pri posamični obliki učenja pa gre za 

samostojno učenje posameznikov (Jereb 1998, 5657).  

Pri izbiri metode izobraţevalne dejavnosti moramo imeti v mislih cilje usposabljanja oziroma 

izobraţevanja in učna načela. Prvo vprašanje pri izbiri metode je, ali bomo zaposlene 

usposabljali oziroma izobraţevali ob delu ali ne, moţna pa je tudi kombinacija obojega, kar je 

velikokrat najboljša odločitev (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 390397). Usposabljanje na 

delovnem mestu ali s tujko On-the-job Training (OJT) pomeni usposabljanje osebe s 

prikazom dela na delovnem mestu. Gre za najbolj pogosto uporabljeno metodo, saj je vsak 

zaposleni, ni pomembno, na katerem delovnem mestu, ko vstopi v podjetje, najprej seznanjen 

z delom, ki ga bo opravljal (Dessler 2011, 275276).  

Nasprotje usposabljanja na delovnem mestu pa je usposabljanje oziroma izobraţevanje na 

neki drugi lokaciji. V tem primeru gre za laboratorije, učilnice in druge prostore, v katerih se 

lahko usposablja ali izobraţuje. S tujko poimenujemo takšen način izobraţevalne dejavnosti 

Off-the-job Training (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 393). 

Usposabljanje na delovnem mestu ima nekatere prednosti, ki jih z drugim načinom ni mogoče 

zagotoviti. Gre za maksimalno prenosljivost znanja, saj zaposleni opazuje nadrejenega 

oziroma trenerja, ki opravlja delo, se nato preizkuša pri delu, nadrejeni oziroma trener pa ga 
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nadzoruje in preverja (Dessler 2011, 275276). Navadno takšen način ne povzroča tako 

visokih stroškov ter daje zaposlenemu večjo motiviranost za učenje, zaradi direktne 

uporabnosti (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 393). 

Jereb (1998, 58) loči tri skupine učnih metod. V prvo skupino sodijo pasivne metode, v drugo 

pasivno-aktivne, v tretjo pa aktivne metode. Razlika med vsemi tremi skupinami metod je v 

načinu komunikacije med izvajalcem, udeleţenci in izvorom znanja. Katero metodo bomo 

izbrali, pa je odvisno od delovnega področja zaposlenih, števila udeleţencev, razpoloţljivih 

tako denarnih kot tudi drugih materialnih sredstev (lokacija, učilnice, tehnologija, ...), 

programa izobraţevalne dejavnosti in seveda sposobnosti in izkušenj (Florjančič, Bernik in 

Novak 2004, 114115; Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 390397). 

V literaturi je omenjenih veliko metod, ki jih lahko uporabljamo pri izobraţevalni dejavnosti 

na delovnem mestu ali na drugi lokaciji. Omenimo jih le nekaj: predavanja, e-izobraţevanje, 

delavnice, tečaji, seminarji, mentorstvo, študije primerov, skupinske razprave, igre vlog, 

poslovne igre, simulacije, ekskurzije, kvizi, rotacija delovnih mest, coaching, obisk sejmov, 

… (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 390397; Dessler 2011, 275285; Vukovič in Miglič 

2006, 172179; Cushway 1999, 122130; Florjančič, Bernik in Novak 2004, 114115).  

Poleg izbire učnih oblik in metod je zelo pomembna tudi izbira učnih sredstev in učnih 

pripomočkov. Z uporabo teh lahko izboljšamo učinek same izobraţevalne dejavnosti. 

Najpogosteje uporabljeni učni pripomočki so razne knjige in druga gradiva. Veliko podjetij, 

ki izobraţuje svoje zaposlene znotraj podjetja, ustvari v ta namen interna učna gradiva. V 

preteklosti so si izvajalci pomagali tudi z diapozitivi in diafilmi, kasetami, … Vse to je danes 

nadomestil računalnik, ki je prisoten ţe skoraj pri vseh izobraţevanjih ali usposabljanjih 

(Jereb 1998, 8086). 

3.3 Izvedba izobraževalne dejavnosti 

V fazi izvedbe gre za dejansko izvedbo izobraţevalne dejavnosti med zaposlenimi, pri katerih 

smo zaznali potrebo po izobraţevanju. Gre za to, da zaposleni doseţejo spremembe v znanju, 

spretnostih, izkušnjah, navadah, odnosu, kar pomeni tudi povečanje efektivnosti delavca 

(Cushway 1999, 113).  

Pri izvedbi usposabljanja ali izobraţevanja gre za nekakšen prenos znanja iz učitelja oziroma 

izvajalca na učenca oziroma udeleţenca usposabljanja ali izobraţevanja. Zato je izvajalec 

pomemben dejavnik v izvedbeni fazi. Biti mora strokovnjak in hkrati pedagog. Taki izvajalci 

so bolj prepričljivi in prispevajo k laţjemu in boljšemu prenosu znanja. Poleg izvajalcev pa 

ima v izvedbeni fazi velik pomen tudi učno okolje, ki je lahko učilnica, laboratorij ali kakršen 

koli drugi prostor, kjer se izobraţevalna dejavnost izvaja. Izbrati moramo tak prostor, ki bo 

spodbujal učenje (Rosenberg 1982, 4950).  
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Pri izvedbi nekaterih izobraţevalnih dejavnosti podjetje usposabljanje ali izobraţevanje izvaja 

samostojno z lastnimi kadri, za druge pa pridobi zunanje izvajalce, ki velikokrat izvajajo 

izobraţevalno dejavnost izven prostorov podjetja. V prvem primeru, ko se izobraţevalna 

dejavnost izvaja s pomočjo lastnih kadrov, govorimo o internem izobraţevanju/usposabljanju, 

v drugem primeru pa o eksternem izobraţevanju/usposabljanju. Oba načina imata svoje 

prednosti in slabosti. V primeru internega izobraţevanja oziroma usposabljanja lahko rečemo, 

da je prednost v prilagodljivosti vsebin, aktualnih problemih, poznavanju problematike, 

medsebojnem poznavanju in seveda niţjih stroških. Eksterno pa omogoča izmenjavo izkušenj 

s primeri iz drugih podjetij, kar pomeni, da lahko na probleme gledamo širše, velikokrat so 

pogoji za izobraţevanje boljši, izvajalci niso obremenjeni s prakso znotraj podjetja in 

posredujejo nova spoznanja. Pri eksternem izobraţevanju lahko nekatere pomanjkljivosti v 

določeni meri odpravimo. Z zunanjimi izvajalci se lahko dogovorimo o vsebini, obliki, 

metodah, … (Jereb 1998, 120122). 

V primernem učnem okolju se, z dobrim izvajalcem in motivacijo zaposlenih, posredovane 

vsebine pretvorijo v novo znanje oziroma spretnosti, kar samo po sebi ne pomeni dodane 

vrednosti za podjetje. Kadar pa pride do prenosa pridobljenega znanja na delovno mesto in 

kasneje tudi v vsakodnevno uporabo, je cilj doseţen in potrebe, ki smo jih zaznali v prvi fazi, 

fazi analize potreb, so zadovoljene. 

3.4 Evalvacija 

Zadnja faza v procesu izobraţevalne dejavnosti je faza evalvacije. Je faza, v kateri poskušamo 

ugotoviti, ali smo zadovoljili potrebe, ki smo jih zaznali v fazi analize potreb (Zupan idr. 

2009, 504505) in določimo obseg doseţenih ciljev, ki smo jih dosegli s programom 

usposabljanja ali izobraţevanja (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 403411). Ta korak nam 

pomaga dokazati, da je bilo usposabljanje oziroma izobraţevanje upravičeno (Bratton in Gold 

2007, 328331).  

Evalvacija je tako kot vsi njeni predhodni koraki v procesu izobraţevalne dejavnosti 

pomemben korak, ki ga nikakor ne smemo izpustiti. Razlogov, zakaj tega koraka ne smemo 

izpustiti, je več. Prvi razlog je v prihodnjih izobraţevalnih dejavnostih. Z evalvacijo lahko 

ugotovimo uspešnost programa in se na podlagi tega odločimo, ali bomo takšno usposabljanje 

oziroma izobraţevanje še ponudili svojim zaposlenim. V primeru, da s programom nismo bili 

povsem zadovoljni, lahko v prihodnje program izboljšamo. Seveda pa lahko s procesom 

evalvacije potrdimo svoj trud in trdo delo (Kirkpatrick 1996, 5457).  

Zupan idr. (2009, 504505) omenjajo dva načina vrednotenja izobraţevalne dejavnosti. Prvi 

je notranje vrednotenje, drugi pa zunanje. Pri notranjem vrednotenju gre za vrednotenje 

učinkov, katerih pokazatelji so rezultati zaposlenih tekom in po usposabljanju oziroma 

izobraţevanju. Pri zunanjem vrednotenju pa gre za vrednotenje učinkov, ki se kaţejo po 
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preteku določenega časa v samem delovnem procesu, kot so npr. večja storilnost ali boljša 

kakovost opravljenega dela ali z drugo besedo, ki se kaţejo na delovni uspešnosti.  

V literaturi so omenjeni različni modeli, ki se jih uporablja v zadnjem koraku procesa 

izobraţevalne dejavnosti. Največkrat uporabljen je štiristopenjski Kirkpatrickov model. 

Donald Kirkpatrick ga je razvil ţe leta 1959. Gre za preprost model, ki ga sestavljajo štiri 

stopnje evalvacije: reakcija, učenje, vedenje in rezultati (Kirkpatrick 1996, 5457).  

Miglič (2005, 134137) omenja Philipsov model vračanja in investicij, ki bi lahko rekli, da je 

le dopolnjen Kirkpatrickov model, kateremu je Philips dodal še eno stopnjo, s katero 

ugotavlja rentabilnost sredstev, ki so bila vloţena v izobraţevalno dejavnost. Slabost tega 

modela je v njegovi subjektivnosti in nevključenosti analize potreb. KPMT model pa je 

dodatek k Philipsovemu. Temelj pri uporabi modela so poslovni ukrepi, ki jih je potrebno 

izboljšati. Organizatorji in izvajalci pa navadno določijo dejavnike, ki vplivajo nanje. Ena od 

slabosti modela še vedno ostaja subjektivnost ter neupoštevanje dejavnikov v konkretnih 

okoliščinah. KPMT model pa daje večjo pozornost analizi potreb kot prej omenjeni modeli. 

Še večji poudarek analizi potreb daje LBS model. Ta model omogoča odprt in prilagodljiv 

proces evalvacije in daje rezultate konkretnih izkušenj, kar pomeni, da rezultatov ne moremo 

posploševati. Holtonov model prenosa znanja ocenjuje vpliv dejavnikov na učenje. Vsebuje 

podrobnejšo analizo okoliščin ter za razliko od Kirkpatrickovega modela ne vsebuje prve 

stopnje poimenovane reakcija, saj naj ta faza, glede na raziskave, ne bi bila povezana z 

dejanskim učenjem. Manjka pa mu celovitost. Stokking (1996, 179183) in Wang (2009, 

131132) omenjata Stufflebeamov model, z drugim imenom tudi CIPP model, ki vsebuje štiri 

elemente evalvacijskega procesa. Ti elementi so: okoliščine, vloţek, proces in produkt 

evalvacije.  

Kakor je bilo ţe prej omenjeno, je najpogosteje uporabljen prav Kirkpatrickov model. Prva 

stopnja evalvacije je reakcija ali odziv. Gre za stopnjo, v kateri poskušamo ugotoviti, kako so 

bili udeleţenci zadovoljni z usposabljanjem oziroma izobraţevanjem kot celoto, s temami, 

izvajalcem, načinom izvedbe, ... Zadovoljstvo merimo z vprašalnikom, ki ga navadno 

razdelimo udeleţencem takoj po končanem usposabljanju oziroma izobraţevanju. Pomembno 

je, da jim poleg vprašanj o zadovoljstvu postavimo tudi vprašanje o tem, kje menijo, da bodo 

pridobljeno znanje lahko uporabili. Poleg zadovoljstva udeleţencev na takšen način 

ugotovimo tudi, ali so udeleţenci motivirani za učenje (Kirkpatrick 1996, 5457; Fisher, 

Schoenfeldt in Shaw 2006, 403411). 

Druga stopnja evalvacije po Kirkpatrickovem modelu je učenje. Izobraţevalne dejavnosti 

imajo različne namene. Nekatere imajo namen pridobitve novega znanja o konceptih, 

tehnikah, druge izboljšanje spretnosti pri delu, tretje pa poskušajo vplivati na spremembe v 

odnosih. Zato na tej stopnji ugotavljamo pridobljeno novo znanje, pridobljene spretnosti in 

spremembe v odnosih, ki so nastali na podlagi usposabljanja oziroma izobraţevanja. Gre za 



 

17 
 

testiranje udeleţencev, kaj so se novega naučili. V ta namen največkrat uporabljamo pisne in 

praktične teste (Kirkpatrick 1996, 5457; Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 403411). 

V tretji stopnji evalvacije gre za spremembe v vedenju na delovnem mestu. Na tej stopnji 

poskušamo ugotoviti, ali opravljajo zaposleni svoje delo, po končanem usposabljanju oziroma 

izobraţevanju drugače. Merjenje teh sprememb lahko poteka neposredno ali posredno. 

Zaposlene lahko opazujemo sami, v tem primeru gre za neposredno merjenje. V kolikor 

zaposlene opazujejo nadzorniki oziroma se o njihovem delu pozanimamo pri strankah ali 

podrejenih, gre za posredno merjenje (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 403411; Dessler 

2011, 299302).  

Zadnja stopnja v modelu pa so rezultati. Gre za merjenje končnih rezultatov, vključno s 

povečano prodajo, višjo produktivnostjo, večjim dobičkom, zmanjšanimi stroški, manjšo 

fluktuacijo ali izboljšano kakovostjo (Kirkpatrick 1996, 5457). 
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4 RAZISKAVA 

V podjetju, glede na podatke od leta 2012 do 2014, letno v povprečju izvedejo 17,5 ure 

izobraţevanj oziroma usposabljanj na zaposlenega. Izobraţujejo tako na strokovnem, kot tudi 

na osebnem področju. V letu 2014 so največ izobraţevanj namenili razvoju in proizvodnemu 

sistemu. Povečali so tudi število ur jezikovnih tečajev. Velik poudarek namenjajo ciljno 

usmerjenemu izobraţevanju, s katerim skušajo slediti strategiji in uresničiti vizijo podjetja. Po 

opravljenem izobraţevanju pa vse več preizkušajo, koliko znanja so zaposleni dejansko dobili 

tekom izobraţevanj, kar sodi v fazo evalvacije po ISD modelu usposabljanja. Zaposlenim 

omogočajo poleg drugih strokovnih izobraţevanj tudi izobraţevanja za pridobitev višje 

izobrazbene ravni (interni vir). 

Pri zadovoljstvu s sistemom izobraţevanja gre za pozitiven odnos do izobraţevanj in 

usposabljanj oziroma do sistema izobraţevanja. Lahko bi rekli, da so izobraţevanja oziroma 

usposabljanja zaposlenim všeč in zaposleni vedo, da imajo od tega neko korist. Kot smo v 

teoretičnem delu ţe omenili, je zadovoljstvo zaposlenih s sistemom izobraţevanja zelo 

pomembno za podjetje, saj pomeni zadovoljstvo tudi motivacijo za nadaljnja izobraţevanja. Z 

izobraţevanji poskušamo zadovoljiti potrebe, ki so se pojavile, z zadovoljitvijo potreb pa 

podjetje lahko uspešneje posluje. Kar posledično pomeni, da zadovoljni in motivirani 

zaposleni lahko uspešno opravljajo svoje delo, kar se kaţe na rezultatih podjetja. Seveda pa je 

potrebno zaposlene tudi dodatno motivirati. Pomembni motivatorji, ki jih Ferjan (2005) 

omenja, so poleg izvajalcev in tematike izobraţevanja tudi uporaba izobraţevalnih oziroma 

didaktičnih metod in pripomočkov. Zato je namen te naloge, da na podlagi raziskave, 

ugotovimo, kako zadovoljni so zaposleni v podjetju s sistemom izobraţevanja, kakšne potrebe 

zaznavajo in kje vidijo priloţnosti za izboljšanje sistema izobraţevanja. V ta namen smo 

najprej izvedli anketo med zaposlenimi v proizvodnji in reţiji, nato pa še štiri fokusne 

skupine. Tako smo uporabili raziskovalni pristop mešanih metod. Na podlagi teoretičnega in 

empiričnega dela pa smo podali tudi predloge za optimizacijo izobraţevalnih vsebin, ki bi 

hkrati zadovoljile potrebe podjetja in potrebe zaposlenih.  

4.1 Anketa 

V nadaljevanju je predstavljen prvi del raziskave. Izvedena je bila anketa med zaposlenimi v 

proizvodnji in reţiji. Z anketnim vprašalnikom smo poskušali pridobiti podatke o tem, kako 

zadovoljni so zaposleni s trenutnim sistemom izobraţevanja in kje vidijo priloţnosti za 

izboljšanje sistema.  

4.1.1 Viri podatkov in metodologija 

Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo anketiranja. Izdelana sta bila dva različna 

vprašalnika, prvi namenjen zaposlenim v proizvodnji, drugi pa zaposlenim v reţiji. Anketni 
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vprašalnik je kratek in od anketiranca ni zahteval več kot pet minut časa za reševanje, saj smo 

ţeleli čim večjo odzivnost zaposlenih. Uporabljen je bil namenski vzorec. Na podlagi števila 

zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah in pomembnosti izobraţevanja za 

posamezno delovno mesto je bil vprašalnik razdeljen zaposlenim znotraj podjetja. Skupaj je 

bilo razdeljenih 413 vprašalnikov, vrnjenih pa 203 vprašalniki.  

Anketna vprašalnika sta sestavljena iz dvanajstih (vprašalnik za proizvodne delavce) oziroma 

trinajstih (vprašalnik za reţijske delavce) vprašanj ter demografskih kategorij. V vsakem od 

vprašalnikov so bila štiri vprašanja odprtega tipa, eno vprašanje pol odprtega tipa, kjer so 

zaposleni izbirali med več ponujenimi moţnostmi, imeli pa so moţnost dopisati tudi svoj 

predlog ter sedmih (vprašalnik za proizvodne delavce) oziroma osmih (vprašalnik za reţijske 

delavce) vprašanj s petstopenjsko ocenjevalno lestvico, kjer so zaposleni izbirali ocene 1 

(nič), 2 (malo), 3 (srednje), 4 (precej) in 5 (zelo). Med demografskimi podatki smo spraševali 

po organizacijski enoti in starosti zaposlenega.  

Za analizo zbranih podatkov smo uporabili programsko opremo za statistično analizo SPSS. 

Rezultati so predstavljeni opisno in s pomočjo grafičnih ponazoril. 

4.1.2 Analiza in rezultati 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in analiza ankete, s katero smo poskušali ugotoviti 

zadovoljstvo zaposlenih s sistemom izobraţevanja ter njihove predloge za izboljšanje sistema. 

Analizi sta predstavljeni ločeno za proizvodnjo in reţijo. Pri vsaki analizi so najprej 

predstavljene značilnosti opazovanega vzorca, nato so predstavljeni rezultati zadovoljstva s 

sistemom izobraţevanja ter rezultati odprtih vprašanj, kaj je v sistemu izobraţevanja dobro in 

kaj bi bilo potrebno izboljšati. Nadaljujemo z vprašanji o zadovoljstvu z usposabljanji po 

posameznih področjih in pomembnostjo vključevanja v izobraţevanja pri proizvodnih 

delavcih; pomembnostjo in pripravljenostjo za vključevanje v izobraţevanja; izpolnjevanju 

potreb na strokovnem in osebnem področju; informiranosti in motiviranosti za izobraţevanja 

ter poznavanju kataloga izobraţevanja pri reţijskih delavcih. Sledita vprašanji o področjih 

izobraţevanja pri proizvodnih delavcih in oblikah izobraţevanja pri reţijskih delavcih. Za 

konec pa analiza na odprti vprašanji, kjer so zaposleni predlagali konkretna izobraţevanja ter 

dodali še druge predloge glede izobraţevanj. 

Analiza in rezultati za proizvodnjo 

Značilnosti vzorca 

V podjetju je bilo med delavce v proizvodnji razdeljenih 198 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih 

vprašalnikov je 83 (41,92 %), kar predstavlja opazovani vzorec pri ugotavljanju zadovoljstva 

zaposlenih v proizvodnji z izobraţevanji in usposabljanji v podjetju. Od 83 zaposlenih 

proizvodnih delavcev je 38 (45,8 %) zaposlenih v PE Motorna elektro oprema, 17 (20,5 %) 
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zaposlenih v PE Pogonski sistemi in 27 (32,5 %) zaposlenih v PE Mehatronika. Zaposleni so 

izbirali med tremi starostnimi razredi. Starostni razredi so zelo široko opredeljeni predvsem iz 

razloga zagotavljanja anonimnosti. Zastopanost zaposlenih glede na starostne razrede je: 20 

starih do 30 let (24,1 %), 52 starih med 30 in 50 let (62,7 %) ter 9 starih več kot 50 let (10,8 

%), 

Zadovoljstvo z izobraževalnim sistemom v podjetju in predlogi za izboljšanje sistema 

izobraževanja 

V podjetju je razvit izobraţevalni sistem, s katerim skušajo zaposlenim nuditi karseda pester 

izbor izobraţevanj in usposabljanj. V podjetju vsakoletno izdajo izobraţevalni katalog, v 

katerem so predstavljena izobraţevanja, ki naj bi se v letu izvajala. Poleg naziva programa 

izobraţevanja je v katalogu predstavljena tudi vsebina vsakega izobraţevanja in število ur, ki 

jih posamezen program obsega. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih 

z izobraţevalnim sistemom v podjetju. V povprečju so zaposleni ocenili splošno zadovoljstvo 

s sistemom izobraţevanja z oceno 3,10, na skali od 1 – nič (odsotnost zadovoljstva) do 5 zelo 

(zelo veliko zadovoljstvo). Vrednost standardnega odklona znaša 0,836. Povprečje nam tako 

kaţe, da so zaposleni srednje zadovoljni z izobraţevalnim sistemom v podjetju. Visoka 

vrednost standardnega odklona, ki predstavlja malo manj kot celoten ocenjevalni razred, 

prikazuje veliko odstopanje od povprečne vrednosti oziroma razlike v izraţenem zadovoljstvu 

zaposlenih. Iz tega lahko sklepamo, da si zaposleni niso povsem enotni pri splošnem 

zadovoljstvu z izobraţevalnim sistemom. Na histogramu (Slika 2) lahko opazimo 

porazdelitev, ki je asimetrična v desno in koničasta. Povprečje je tako kljub visokemu 

standardnemu odklonu dober pokazatelj splošnega zadovoljstva z izobraţevalnim sistemom v 

podjetju.  

 

Slika 2: Splošno zadovoljstvo s sistemom izobraževanja 

Srednjo raven zadovoljstva lahko obrazloţimo s številnimi mnenji zaposlenih, kaj je v sistemu 

izobraţevanja dobro in kaj slabo. Podatke smo pridobili s pomočjo odprtih vprašanj v 

anketnem vprašalniku. Zaposleni so zadovoljni s tem, da podjetje vsakoletno omogoča in 

financira oziroma sofinancira izobraţevanja na vseh hierarhičnih nivojih podjetja. S tem 
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podjetje omogoča pridobitev novega znanja, strokovne izobrazbe in napredovanja po 

končanem izobraţevanju. Zadovoljni so z načinom izvedbe, časovno in prostorsko 

razporeditvijo izobraţevanj, učnimi načrti in izborom izvajalcev izobraţevanj in usposabljanj. 

Nekateri menijo, da so s strani podjetja dobro spodbujeni za izobraţevanje. Na drugi strani pa 

imamo kar nekaj mnenj, kaj bi bilo potrebno izboljšati. Velika razhajanja v mnenju med 

zaposlenimi se kaţejo tudi tukaj, saj so nekateri mnenja, da so slabo motivirani za 

izobraţevanja, da se izobraţevanja oziroma usposabljanja ne izvajajo na vseh hierarhičnih 

nivojih in tako nimajo vsi enakih moţnosti, pa tudi ne vidijo moţnosti napredovanja po 

končanem izobraţevanju. Poleg tega so zapisali, da bi bilo potrebno več poudarka nameniti 

praktičnemu izobraţevanju, pogrešajo boljše informiranje ter upoštevanje mnenj zaposlenih 

glede izobraţevanj. Slabost vidijo tudi v neprilagodljivem delovnem času za zaposlene, ki se 

izobraţujejo ter v pomanjkanju evidenc izobraţevanj, da bi imeli pregled nad tem, kdo in za 

kaj se je izobraţeval, kar bi bilo smiselno tudi za nadaljnja izobraţevanja.  

V nadaljevanju sledi analiza zadovoljstva z usposabljanji na področju operacij, varnosti in 

zdravja pri delu, ekologije in kakovosti. Zaposleni so, glede na povprečne ocene zadovoljstva, 

najbolj zadovoljni z usposabljanji na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer povprečna 

ocena znaša 3,89. Standardni odklon v tem primeru znaša 0,827 ocenjevalnega razreda, kar 

ponovno pomeni velika razhajanja v zadovoljstvu med zaposlenimi. Kljub visokemu 

standardnemu odklonu pa lahko na podlagi histograma (Slika 3) sklepamo, da je povprečje 

dober pokazatelj dejanskega stanja. Porazdelitev je asimetrična v levo in koničasta.  

 

Slika 3: Zadovoljstvo z usposabljanjem iz varnosti in zdravja pri delu 

Najmanj, a kljub temu v povprečju še vedno srednje zadovoljni, pa so zaposleni z 

usposabljanji na področju kakovosti, kjer povprečna ocena zadovoljstva znaša 2,92. Mnenja 

zaposlenih pa se tukaj še bolj razhajajo, saj je vrednost standardnega odklona večja od 1, 

natančneje 1,083, kar pomeni več kot celotni ocenjevalni razred. Na histogramu (Slika 4) 

lahko opazimo porazdelitev, ki je šibko asimetrična v levo in sploščena.  
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Slika 4: Zadovoljstvo z usposabljanjem iz kakovosti 

Največji standardni odklon in s tem tudi največja razhajanja med zadovoljstvom zaposlenih 

najdemo pri zadovoljstvu z usposabljanji na področju ekologije. Povprečna ocena 

zadovoljstva tukaj znaša 3,51, standardni odklon pa 1,108, kar je ponovno več kot celotni 

ocenjevalni razred. Kot lahko vidimo na histogramu (Slika 5), se ocene toliko razlikujejo, 

porazdelitev pa je asimetrična v desno in sploščena, tako da povprečje ni najboljši pokazatelj 

dejanskega stanja. V tem primeru lahko rečemo, da je 82 % vprašanih srednje, precej oziroma 

zelo zadovoljnih z usposabljanji na področju ekologije. 

 

Slika 5: Zadovoljstvo z usposabljanji iz ekologije 

Zadovoljstvo z usposabljanji za operacije pa so zaposleni ocenili s povprečno oceno 3,06. 

Vrednost standardnega odklona je v tem primeru najniţja, kar pomeni, da so si zaposleni na 

področju usposabljanj za operacije najbolj enotni. Še vedno pa je standardni odklon precej 

visok in znaša 0,801 ocenjevalnega razreda. V tem primeru lahko rečemo, da so zaposleni 

srednje zadovoljni z usposabljanji za operacije. Porazdelitev (Slika 6) je asimetrična v levo in 

koničasta.  
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Slika 6: Zadovoljstvo z usposabljanji za operacije 

Zadovoljstvo glede informiranja zaposlenih o moţnosti šolanja ob delu s strani nadrejenih je 

bilo ocenjeno s povprečno oceno 2,73. Standardni odklon znaša 1,466 ocenjevalnega razreda, 

kar pomeni skoraj en ocenjevalni razred in pol odstopanj od povprečne ocene zadovoljstva z 

informiranjem. Glede na te podatke ne moremo trditi, da so zaposleni v povprečju srednje 

zadovoljni z informiranjem, saj so razhajanja prevelika. Kot lahko vidimo na histogramu 

(Slika 7), je največ zaposlenih izbralo oceno 2, kar pomeni, da so z informiranjem malo 

zadovoljni. Porazdelitev je asimetrična v desno in sploščena. 

 

Slika 7: Ali vas vodja informira o možnostih šolanja ob delu? 

Poleg zadovoljstva smo z anketo preverjali mnenja o pomembnosti vključevanja zaposlenih v 

izobraţevanje. Povprečna ocena znaša 3,9, standardni odklon pa 0,961. Iz histograma (Slika 

8) lahko opazimo, da so odgovori 3 (srednje), 4 (precej) in 5 (zelo) skoraj enakomerno 

zastopani. Porazdelitev je asimetrična v levo in koničasta. Iz tega ni mogoče sklepati, da je 

povprečje dober pokazatelj dejanskega stanja. V tem primeru lahko trdimo le, da je 

vključevanje zaposlenih v izobraţevanje zanje pomembno, saj nihče ni izbral oceno 1, ki naj 

bi pomenila, da vključevanje v izobraţevanje zanje ni pomembno.  
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Slika 8: Pomembnost vključevanja v izobraževanje 

Predlogi in priložnosti za izboljšanje sistema izobraževanja 

Za uspešno delo so potrebna različna znanja in spretnosti, ki jih delovno mesto od 

zaposlenega zahteva. Nekatera znanja ţe imamo, druga moramo še pridobiti. Vsako delovno 

mesto pa zahteva drugačna znanja. Pri vprašanju, katera znanja bi še potrebovali za uspešno 

opravljanje dela, so zaposleni izbirali med šestimi moţnimi odgovori: kakovost, poznavanje 

dokumentacije na delovnem mestu, poznavanje tehnologije, poznavanje izdelkov, poznavanje 

zahtev kupcev in drugo, kjer so sami dopisali, katero znanje bi še potrebovali. Izbrali so lahko 

največ tri odgovore. Iz rezultatov je razvidno, da so vsi zaposleni izbrali vsaj po en odgovor. 

62 (74,7 %) zaposlenih je izbralo odgovor kakovost, 27 (32,5 %) poznavanje dokumentacije 

na delovnem mestu, 42 (50,6 %) poznavanje tehnologije, 35 (42,2 %) poznavanje izdelkov in 

49 (59 %) poznavanje zahtev kupcev. 4 (4,8 %) pa so izbrali odgovor drugo, pod katerega so 

zapisali naslednje predloge: zakonske ureditve pri delovnih operacijah oziroma proizvodih, 

dogajanje na celotni liniji in SAP. Najpogosteje so tako vprašani izbrali odgovor kakovost, iz 

česar lahko sklepamo, da zaposleni nimajo dovolj znanja o kakovosti in bi na tem področju 

potrebovali dodatna izobraţevanja.  

Zaposleni so sami predlagali tudi konkretna izobraţevanja, ki naj bi bila za njihovo delo 

pomembna in bi se jih ţeleli udeleţiti. Predlagali so: računalniške tečaje (programski jezik, 

SAP); izobraţevanja na področju robotizacije, elektronike, kakovosti, ekologije 

prepoznavanja zahtev kupcev in poznavanja izdelkov (njihova uporaba in celoten proces 

izdelave), reklamacij izdelkov, poznavanja dokumentacije; jezikovni tečaji; praktična 

izobraţevanja (popravilo strojev, delo na stroju, CNC strugarstvo); varstvo pri delu in zdravje 

na delovnem mestu; upravljanje s človeškimi viri; NPK logistični tehnik in izobraţevanje, 

namenjeno spoznavanju druţbe. 

Kot druge predloge glede izobraţevanja pa so predlagali: poudarek na praktičnih 

izobraţevanjih, pogostejša izobraţevanja, pridobitev potrebne izobrazbe tehnične smeri za 

določeno delovno mesto, kjer zaposleni dela, ter izobraţevati delavce o celotnem tehnološkem 

postopku, povrnitev potnih stroškov in subvencioniranje šolanja ter moţnost napredovanja po 
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končanem šolanju, prilagoditev delavnika za zaposlenega, ki se izobraţuje, boljša 

informiranost glede samih izobraţevanj, zahtevnejša izobraţevanja naj obsegajo več ur, za 

vodje naj se izvede izobraţevanje o delu z ljudmi, preverjanje znanja na delovnem mestu, da 

se lahko določi potrebe po izobraţevanju.  

Analiza in rezultati za režijo 

Značilnost vzorca 

Med delavce, zaposlene v reţiji, je bilo razdeljenih 215 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih 

vprašalnikov je 120 (55,8 %), kar predstavlja opazovani vzorec pri ugotavljanju zadovoljstva 

in potreb na področju izobraţevanja v podjetju. 35 (28,9 %) jih je zaposlenih v organizacijski 

enoti Inštitut za elektro rotacijske sisteme, 21 (17,4 %) v Direkciji kakovosti, 17 (14 %) v PE 

Motorna elektro oprema, 12 (9,9 %) v Direkciji kadrov, informatike in splošnih zadev, 10 (8,3 

%) v Direkciji nabave, 4 (3,3 %) v PE Mehatronika, 4 (3,3 %) v Tehnološkem centru, 4 (3,3 

%) v Direkciji prodaje, 2 (1,7 %) v PE Pogonski sistemi in 2 (1,7 %) v Direkciji financ in 

ekonomike. Prav tako kot pri proizvodnih delavcih so starostni razredi tudi pri delavcih v 

reţiji široko opredeljeni iz razloga zagotavljanja anonimnosti. 15 je starih do 30 let (12,4 %), 

starih med 30 in 50 let je 78 (64,5 %), starih več kot 50 let pa je 21 vprašanih (17,4 %).  

Zadovoljstvo z izobraževalnim sistemom v podjetju in predlogi za izboljšanje sistema 

izobraževanja 

Kako so zaposleni v reţiji na splošno zadovoljni s sistemom izobraţevanja, smo poskušali 

ugotoviti s pomočjo ankete. Zadovoljstvo so zaposleni ocenjevali na lestvici od 1 (nič), s 

čimer so izrazili nezadovoljstvo s sistemom izobraţevanja, do 5 (zelo), s čimer so lahko 

izrazili zelo veliko zadovoljstvo. V povprečju so zaposleni splošno zadovoljstvo z 

izobraţevalnim sistemom ocenili z oceno 3,27. Kljub visoki vrednosti standardnega odklona, 

ki znaša 0,901 in predstavlja skoraj celoten ocenjevalni razred, lahko rečemo, da je povprečje 

dober pokazatelj splošnega zadovoljstva s sistemom izobraţevanja v podjetju. Na podlagi 

standardnega odklona pa lahko trdimo, da si zaposleni niso povsem enotni pri zadovoljstvu s 

sistemom izobraţevanja. Na histogramu (Slika 9) lahko opazimo porazdelitev, ki je rahlo 

asimetrična v levo in koničasta.  
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Slika 9: Splošno zadovoljstvo s sistemom izobraževanja 

Srednjo raven zadovoljstva lahko tudi pri delavcih v reţiji obrazloţimo s številnimi mnenji 

zaposlenih, kaj je v sistemu izobraţevanja dobro in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Podatke 

smo pridobili s pomočjo odprtih vprašanj v anketnem vprašalniku. Zaposleni so zadovoljni, 

da sistem izobraţevanja obstaja in imajo tako z različnimi oblikami izobraţevanj in 

usposabljanj (obiski sejmov in drugih podjetij, delavnice in tečaji) moţnost pridobivanja 

novega znanja in kompetenc, s tem pa jim je omogočen tako osebni kot tudi strokovni razvoj. 

Zadovoljni so s širokim izborom izobraţevanj (v katalogu) na različnih področjih ter 

moţnostjo izobraţevanj na lastno ţeljo in samoizobraţevanja. Dobro je, da se izobraţevanja 

in usposabljanja izvajajo v prostorih podjetja. Ta so časovno in vsebinsko ustrezna. 

Zadovoljni so, da podjetje financira oziroma sofinancira izobraţevanja ter imajo za 

izobraţevanja vsi zaposleni enake moţnosti. Veliko pozitivnih mnenj je namenjenih notranjim 

in zunanjim izvajalcem izobraţevanj ter delu kadrovske sluţbe. Nekateri zaposleni menijo, da 

so za izobraţevanja in usposabljanja ustrezno spodbujeni. Na drugi strani pa jih veliko več 

meni, da so zaposleni za izobraţevanja in usposabljanja zelo slabo motivirani. Razhajanja v 

mnenjih med zaposlenimi se kaţejo tudi v mnenjih, da so izobraţevanja časovno preobseţna 

oziroma prekratka, izvajalci niso dovolj strokovni, prostori za izobraţevanja niso primerno 

opremljeni, vsebine se ponavljajo, izobraţevanja niso financirana s strani podjetja in ne 

upošteva se ţelje posameznikov. Veliko nezadovoljstvo so zaposleni izrazili nad 

informiranostjo glede izobraţevanj. Ţeleli bi si dodatna obvestila na primer na intranetu, da 

lahko informacije pridejo do vsakega posameznika. Zaposleni menijo, da je veliko preveč 

teoretičnega izobraţevanja, premalo časa pa se posveti praktičnemu učenju in specifičnim 

strokovnim izobraţevanjem. Poleg tega niso zadovoljni z literaturo (pomanjkanje strokovne 

literature), razporeditvijo in realizacijo izobraţevanj in usposabljanj (preveč izobraţevanj se 

izvaja hkrati, ne izvedejo pa se vsa, ki so razpisana), izobraţevanja so neučinkovita zaradi 

velikih skupin, v katerih najdemo ljudi, ki so tam le zato, ker je izobraţevanje obvezno 

(opustitev obveznih izobraţevanj), manjka timsko izobraţevanje oziroma izmenjava mnenj. 

Zaposleni pa si ţelijo, da bi po končanem izobraţevanju pridobili potrdilo oziroma certifikat, 

da so izobraţevanje opravili.  
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Zaposleni se morajo zavedati, kako pomembno je zanje vključevanje v izobraţevanja. 

Zavedati se morajo predvsem tega, da jim izobraţevanja in usposabljanja omogočajo 

pridobitev novega znanja, s katerim lahko uresničijo tako osebne kot tudi organizacijske cilje. 

Z anketo smo poskušali ugotoviti, kako pomembno je zaposlenim vključevanje v 

izobraţevanja. Pomembnost vključevanja v izobraţevanja so zaposleni ocenjevali na lestvici 

od 1 (nič), kar pomeni, da jim vključevanje v izobraţevanja ni pomembno, do 5 (zelo), kar 

pomeni, da ima vključevanje v izobraţevanja zanje zelo velik pomen. V povprečju so 

zaposleni pomembnost vključevanja v izobraţevanja ocenili z oceno 4,32, standardni odklon 

v tem primeru pa znaša 0,758 ocenjevalnega razreda, kar pomeni, da so zaposleni relativno 

enotni. Iz histograma (Slika 10) lahko vidimo, da se je največkrat pojavila ocena 5, kar 

pomeni izraţeno zelo veliko pomembnost vključevanja v izobraţevanja. Nobeden izmed 

vprašanih pa ni izbral ocene 1. Na podlagi rezultatov, lahko rečemo, da je vključevanje v 

izobraţevanja za zaposlene v povprečju precej pomembno. Porazdelitev je močno asimetrična 

v levo in koničasta.  

 

 

Slika 10: Pomembnost vključevanja v izobraževanje 

Poleg tega, da se zaposleni zaveda, kako pomembno je zanj in za podjetje vključevanje v 

izobraţevanje, je pomembno tudi, da se je v izobraţevanja in usposabljanja sam pripravljen 

vključiti. V podjetju izvajajo strokovna izobraţevanja ter izobraţevanja, ki prispevajo k 

osebnemu razvoju. Z anketo smo preverjali, kolikšna je pripravljenost zaposlenih za 

vključevanje v obe obliki izobraţevanj. Pripravljenost so zaposleni ocenjevali na lestvici od 1 

(nič), kar pomeni, da niso pripravljeni na vključevanje v izobraţevanja, do 5 (zelo), kar 

pomeni, da so se zelo pripravljeni vključevati v izobraţevanja. Glede na povprečno oceno 

lahko rečemo, da so se zaposleni malenkost bolj pripravljeni vključevati v strokovna 

izobraţevanja. Povprečna ocena znaša 4,35, vrednost standardnega odklona pa 0,718, kar 

ponovno pomeni relativno nizko razpršenost odgovorov. Povprečna ocena vključenosti v 

izobraţevanja, ki prispevajo k osebnemu razvoju, pa znaša 4,03. Standardni odklon pa je tukaj 

večji in znaša 0,948, kar predstavlja razhajanja med mnenji zaposlenih skoraj za celoten 
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ocenjevalni razred. Pripravljenost na vključevanja v izobraţevanja je tako v obeh primerih v 

povprečju precejšnja. Kot lahko vidimo na obeh histogramih (Slika 11), sta porazdelitvi 

močno asimetrični v levo in koničasti. 

 

Slika 11: Pripravljenost za vključevanje v strokovna (levo) izobraževanja in 

izobraževanja, ki prispevajo k osebnemu razvoju (desno) 

V nadaljevanju smo zaposlene vprašali, v kolikšni meri menijo, da sistem izobraţevanja 

izpolnjuje potrebe po strokovnem in osebnem razvoju. Izpolnjevanje potreb po strokovnem 

razvoju so zaposleni v povprečju ocenili z oceno 3,03. Standardni odklon, ki ponovno kaţe 

velika razhajanja med zaposlenimi, znaša 0,974 ocenjevalnega razreda. Na histogramu (Slika 

12) lahko vidimo, da je porazdelitev asimetrična v levo in sploščena. Kljub velikemu 

standardnemu odklonu je povprečje dober pokazatelj dejanskega stanja. Zaposleni v 

povprečju menijo, da sistem izobraţevanja srednje izpolnjuje potrebe po strokovnem razvoju.  

 

Slika 12: Izpolnjevanje potreb po strokovnem razvoju 

Podobno je tudi z mnenji o izpolnjevanju potreb po osebnem razvoju. Zaposleni so na to 

vprašanje odgovorili s povprečno oceno 3,08, standardni odklon pa ponovno kaţe velika 

razhajanja v mnenju med zaposlenimi in znaša 0,935 ocenjevalnega razreda. Tudi v tem 

primeru lahko rečemo, da v povprečju izobraţevalni sistem srednje izpolnjuje potrebe po 

osebnem razvoju. Na histogramu (Sika 13) lahko opazimo porazdelitev, ki je rahlo 

asimetrična v levo in koničasta.  
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Slika 13: Izpolnjevanje potreb po osebnem razvoju 

Med odgovori, ki so jih zaposleni podajali pod odprto vprašanje, kaj bi bilo potrebno pri 

sistemu izobraţevanja izboljšati, se je velikokrat znašel odgovor, da bi bilo potrebno 

zaposlene bolje informirati glede izobraţevanj in usposabljanj ter da bi morali biti bolje 

spodbujeni. Med zaposlenimi smo preverjali tudi, ali jih vodja informira glede moţnosti 

izobraţevanj v podjetju in ali spodbuja njihovo vključevanje v izobraţevanja. Zaposleni so na 

vprašanje odgovarjali z ocenami od 1 (nič), kar pomeni, da jih vodja ne informira in spodbuja, 

do 5 (zelo), kar pomeni, da so zelo dobro obveščeni glede moţnosti izobraţevanja in so zelo 

dobro spodbujeni. Informiranost in motiviranost za izobraţevanje so zaposleni ocenili s 

povprečno oceno 3,85 in standardnim odklonom 1,210 ocenjevalnega razreda. Iz histograma 

(Slika 14) lahko opazimo, da je največ zaposlenih izbralo oceno 5 (zelo), kar nakazuje na 

veliko odstopanje od povprečja. V tem primeru gre za »double barreled« vprašanje, kar 

pomeni, da vprašanje sprašuje po dveh različnih stvareh, v našem primeru po informiranosti o 

moţnostih izobraţevanja in spodbujanju za vključevanje v izobraţevanja. V takem primeru ne 

moremo vedeti, na katero vprašanje je vprašani odgovarjal, saj ima lahko za vsako stvar 

drugačno stališče (Bradburn, Sudman in Wansink 2004, 142145). 
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Slika 14: Informiranost o možnostih izobraževanja 

Kot smo ţe omenili, v podjetju vsakoletno izdajo katalog izobraţevanj, ki naj bi se izvajala v 

tekočem letu. Zaposlene smo spraševali o tem, kako dobro poznajo katalog izobraţevanj. 

Ponovno so izbirali na lestvici od 1 (nič), kar pomeni, da kataloga ne poznajo, do 5 (zelo), kar 

pomeni, da katalog izobraţevanja zelo dobro poznajo. V povprečju so zaposleni seznanjeni s 

katalogom izobraţevanja 3,43, standardni odklon pa znaša 1,139 ocenjevalnega razreda. 

Zaradi velikega standardnega odklona ponovno ne moremo trditi, da je povprečje dober 

pokazatelj dejanskega stanja. Na podlagi histograma (Slika 15), lahko rečemo le, da 11 (9,1 

%) vprašanih ne pozna kataloga izobraţevanja. Porazdelitev je asimetrična v levo in je rahlo 

sploščena.  

 

Slika 15: Poznavanje kataloga izobraževanja 

O oblikah izobraţevanj in usposabljanj je bilo govora ţe v teoretičnem delu. V podjetju 

največkrat uporabljajo, najpogosteje uporabljeno metodo, predavanja. Ţelijo si uporabo novih 

oblik, ki bi omogočale laţji način učenja in bi bile zaposlenim blizu. Zaposlene smo zato 

povprašali, katere oblike izobraţevanja bi dodali sedanjim. Izbirali so med osmimi moţnimi 

odgovori: strokovne konference, sejmi, moţnost sodelovanja z raziskovalnimi institucijami, 

sodelovanje v izmenjavah študentov - mentorstvo tujim študentom, ogledi drugih podjetij, e-

izobraţevanje, študij strokovne literature in drugo, kjer so lahko sami dopisali svoje predloge. 
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Med ponujenimi moţnostmi pa so lahko izbrali največ tri. Iz rezultatov je razvidno, da je 113 

(94,2 %) vprašanih izbralo vsaj eno moţnost. Najpogosteje so zaposleni izbrali obliko 

izobraţevanja, kje bi si ogledali druga podjetja. Ta odgovor je izbralo 73 (64,6 %) vprašanih. 

58 (51,3 %) vprašanih je izbralo obisk sejmov, 46 (40,7 %) strokovne konference, 39 (34,5 

%) moţnost sodelovanja z raziskovalnimi institucijami, 28 (24,8 %) študij strokovne 

literature, 26 (23 %) e-izobraţevanje, 9 (8 %) sodelovanje v izmenjavah študentov- 

mentorstvo tujim študentom in 4 (3,5 %) drugo. Pod drugo so zaposleni zapisali predstavitve 

in študije primerov.  

V odprtem vprašanju pa so zaposleni predlagali konkretna izobraţevanja, ki se jim zdijo 

pomembna za njihovo delo in bi se jih ţeleli udeleţiti. Predlagali so naslednja izobraţevanja:  

 računalniška izobraţevanja (programiranje v Excelu, SAP, napredni NX in TC, MatLab, 

MathCad, programiranje v Misra-c, programiranje v Linux embedded sistemu, 

Teamcenter Siemens Omron Plc Programs, Outlook Exposs, MS Office); 

 tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, jezikovni tečaji, ki temeljijo na strokovnih 

izrazih); 

 kuharski tečaji (tečaj pri Andreju Goljatu, Zdrava prehrana, izobraţevanja iz prehrane in 

športa); 

 predavanja o psiholoških temah (prodaja, delo z ljudmi, osebnostni razvoj); 

 varnost pri delu, Mednarodne konference iz varnosti in zdravja pri delu; 

 izobraţevanja na področju zakonodaje in prava (predavanje na temo zakonodaja na 

področju varnosti strojev in naprav, poslovne komercialne pogodbe s poudarkom na 

avtomobilski industriji); 

 obisk sejma Plagkem, seminar Tecos, Hybrid & Electronic Velide Technologies 

Symposium, konference IEMDC, ERK, SAEM, laboratorij ICEM; 

 obisk pri kupcih v drugih podjetjih; 

 izobraţevanja na temo 8D, 5WHY, FMEA in FEM analize, teorija izbire, merilne tehnike 

in merilni sistemi, CQI, konstruiranje ulitkov, kemijsko-fizikalne lastnosti polimerov, 

elektro, komunikacija, poslovni bonton, kulture, razlike in običaji, špekuliranje na borzi 

barvnih kovin, tehnološki trendi na področju avtomobilske industrije, o izdelkih, 

pretočnosti materiala, tehnikah procesa, novih proizvodnih tehnologijah in vibracijsko 

preizkušanje; 

 prakse s področja oblikovanja kakovosti;  

 simulacije električnih strojev; 

 višja stopnja inţenir strojništva. 

Na koncu pa so zaposleni lahko podali še druge predloge glede izobraţevanja. Predlagali so 

stimulacijo za zaposlene, kateri se izobraţujejo, predlagali so preverjanje uspešnosti 

izobraţevanj, izobraţevanja naj bodo neobvezna, da se jih udeleţijo ljudje, ki si ţelijo novega 

znanja, bolj bi bilo potrebno izkoristiti sistem mentorstva, večkrat obiskati kakšno podjetje, ki 
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je primer dobre prakse in se kasneje zgledovati po njih (na primer ureditev proizvodnje), 

zaposlenim bi morali omogočiti sodelovanje pri oblikovanju kataloga izobraţevanja na 

intranetu ter jim razpisana izobraţevanja osebno predstaviti, uvesti bi bilo potrebno 

medsebojno učenje v skupinah, organizirati bi bilo potrebno ekskurzije delovnih skupin, 

uvesti sistem Nefiks, ustvariti šolo v podjetju, potrebno bi bilo pripraviti analizo dejanskega 

stanja in na podlagi tega pripraviti izobraţevanja, opazovati potrebe skozi celotno leto, ne le 

ob izidu kataloga izobraţevanja, organizirati bi bilo potrebno tudi daljša izobraţevanja izven 

delovnega časa, zaposleni bi morali naučeno uporabljati v praksi in za razvoj podobno kot v 

tehnologiji, ko so si tehnologi iz različnih obratov ogledali postopke po celotnem podjetju.  

4.2 Fokusne skupine 

V nadaljevanju je predstavljen še drugi del raziskave. V ta namen smo izpeljali štiri fokusne 

skupine: zaposleni v proizvodnji, tehnologiji, razvoju in kadrovski sluţbi. Z izvedbo fokusnih 

skupin smo tako poskušali dopolniti rezultate, pridobljene s pomočjo ankete in dodatno 

prepoznati potrebe, ki jih zaposleni zaznajo sami.  

4.2.1 Viri podatkov in metodologija 

Literatura (Krueger in Casey 2009) omenja, da je izbor števila skupin odvisen od problema. 

Primerno je oblikovati 3–4 skupine za vsako kategorijo. Nato je potrebno preveriti nasičenost, 

ki nam predstavlja pojem razpona idej in pridobitve novih informacij.  

Ker so naši razpoloţljivi viri nekoliko omejeni, smo izvedli vsega skupaj 4 fokusne skupine s 

4 do 6 sodelujočimi. Prvo skupino so zastopali zaposleni v proizvodnji, drugo zaposleni v 

razvoju, tretjo zaposleni v tehnologiji, četrto pa zaposleni, ki skrbijo za organizacijo 

izobraţevanj oziroma zaposleni v kadrovski sluţbi. Pri določanju posameznikov v vsako 

izmed skupin, spol in starost nista bila pomembna, saj omenjenih značilnosti, nismo primerjali 

ţe pri izvedbi ankete. Določili smo torej obliko različnih kategorij (ang. Multiple-Category 

Design), ki zajema različne vrste udeleţencev. Za obliko različnih kategorij smo se odločili iz 

razloga različnih potreb po izobraţevanju. Zaradi tega smo oblikovali skupine glede na 

sorodnost delovnih mest. Fokusne skupine s tako obliko lahko izvedemo zaporedno ali 

sočasno. Zaradi razpoloţljivih virov smo fokusne skupine v našem primeru izpeljali 

zaporedno.  

Sodelujoče v fokusnih skupinah je izbirala kadrovica. Izbor sodelujočih je potekal glede na 

naslednje parametre: v skupino naj bodo vključeni zaposleni, ki delajo na sorodnem delovnem 

mestu (tehnologija, razvoj, proizvodnja, kadrovska sluţba). Sodelujoči naj o problemu vedo 

čim več, da bomo lahko pridobili kar največ podatkov. Poleg tega naj bodo komunikativni in 

pripravljeni na sodelovanje v fokusnih skupinah.  
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4.2.2 Analiza fokusnih skupin po posameznih vprašanjih in skupinah 

1. Povejte nam, kdo ste in kakšno delo v podjetju opravljate?  

Gre za »opening question«, kjer smo ţeleli pridobiti pozornost udeleţencev. Udeleţenci so se 

predstavili in povedali, kakšno delo v podjetju opravljajo. V raziskavo smo tako zajeli 

zaposlene v proizvodnji, tehnologiji, razvoju in kadrovski sluţbi. Odgovori kadrovske sluţbe 

so zaradi nekoliko spremenjenih vprašanj predstavljeni posebej.  

2. Kako bi vi opisali pomen in vlogo rednega izobraževanja in usposabljanja za uspešno 

opravljanje vašega dela? 

PROIZVODNJA: Odgovori zaposlenih nakazujejo na to, da ima redno izobraţevanje in 

usposabljanje v podjetju, za uspešno opravljanje dela velik pomen. Poudarili so, da je 

potreben pravilen pristop, da je pomembna pravilna izbira oblike in teme izobraţevanja ter 

predvsem periodično obnavljanje pridobljenega znanja. Oseba A je dejala, da je: »[…] 

izobraţevanje ključnega pomena, tako kot dobra predstavitev, kadar pride nov delavec v 

podjetje. Zelo pomembna pa so kasnejša in predvsem redna izobraţevanja, saj je narava 

človeka, da rad pozablja. Mislim, da se na kasnejših izobraţevanjih dela premalo.« Oseba B je 

povedala, da ţe same spremembe v tehnologiji zahtevajo nova znanja. Oseba C pa je dodala, 

da je izobraţevanje lahko tudi kot oblika nagrade, velika motivacija pri uspešnem opravljanju 

dela. Vendar se v podjetju velikokrat dogaja ravno nasprotno. Vodja delavce prijavi na 

izobraţevanje, ki je razpisano v katalogu in je namenjeno vsem zaposlenim, vendar se kasneje 

ne izvede oziroma »[…] kar sem se pozanimal, pravijo, da ni za vse, bolj za tiste, ki bi kaj 

potrebovali.« Tako so bili vsi enotnega mnenja, da takšen način slabo vpliva na motivacijo za 

uspešno opravljanje dela.  

TEHNOLOGIJA: Tudi zaposleni v tehnologiji so bili enotnega mnenja, da je redno 

izobraţevanje in usposabljanje nujno za uspešno opravljanje dela. Tudi v tehnologiji se 

dogajajo vsakodnevne spremembe, ki zahtevajo vedno novo znanje. Povedali so, da je bilo v 

preteklosti izvedenih kar nekaj izobraţevanj, ki so zaposlenim olajšala delo oziroma jim je 

bilo pridobljeno znanje pri delu v veliko pomoč. Poleg takih izobraţevanj pa se izvajajo tudi 

izobraţevanja, od katerih, kot je povedala oseba D »[…] ne odneseš kaj dosti […]«. Oseba B 

je dodala, da nekatera pridobljena znanja ni mogoče izkoristiti pri delu in da tisto, česar ne 

uporabljaš, hitro pozabiš. Oseba F vidi problem v tem, da je večina izobraţevanj, ki se 

izvedejo, takih, da se zadosti nekim standardom, »[…] naj bodo to zahteve kupca ali neki ISO 

standardi […]«. Po njenem mnenju pa se absolutno daje premalo poudarka znanju o tem, kako 

nastane proizvod v proizvodnji.  

Govora je bilo tudi o samem uvajanju novih delavcev. Oseba A je izpostavila problem 

šolskega sistema, ki dijakom oziroma študentom omogoča premalo prakse. Oseba F se je 

strinjala s tem, je pa dodala, da lahko kljub slabemu šolskemu sistemu korak naprej naredi 
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podjetje, ki novo zaposlenim v tehnologiji omogoči najprej dva meseca dela v proizvodnji, da 

delavec spozna proizvode, proizvodni proces, … in se nato poda v opravljanje zahtevnejših 

del. Oseba B je uvajanje v podjetju primerjala z učenjem plavanja. »Pri nas je tako, plava, 

plava, plava in, ko vidi, da je voda pregloboka se začne utapljati […]«. Na podvprašanje, ali 

so novim delavcem dodeljeni mentorji oziroma, kdo skrbi za uvajanje novih delavcev, so 

sodelujoči povedali, da imajo razvit sistem mentorstva, ki pa ne deluje kot bi moral. Oseba B 

je povedala, da je vsakemu sicer res dodeljen mentor, ki pa navadno nima časa, zato je novi 

delavec prepuščen samemu sebi in svoji samoiniciativnosti.  

RAZVOJ: Tudi od zaposlenih v razvoju delo zahteva neprestana izobraţevanja. Pravijo, da se 

danes tehnologija tako hitro razvija, da brez izobraţevanja pač ne gre. Oseba A je dodala, da 

so v to prisiljeni, če hočejo uspešno opravljati svoje delo. Oseba C je povedala še, da je 

izobraţevanje zanje ključno, saj bi drugače izgubljali na produktivnosti.  

3. Spomnite se preteklih izobraževanj in usposabljanj, ki ste se jih udeležili. Kaj je bilo 

dobrega in kaj menite, da bi bilo potrebno spremeniti?  

PROIZVODNJA: Vsi sodelujoči so bili udeleţeni na kakšnem izobraţevanju. Tisti, ki so v 

podjetju več časa, se spomnijo, da so bila v preteklosti izobraţevanja v podjetju bolje 

organizirana. Čeprav so morali ostati kakšno uro več v podjetju, ker se je izobraţevanje 

izvedlo po končanem delovnem času, so iz praktičnih prikazov, neposredno na delovnem 

mestu, odnesli največ. Pravijo, da se je takšen način izobraţevanja prekinil. Sedaj se izvajajo 

izobraţevanja, ki so velikokrat preveč teoretično naravnana. Oseba B je povedala: »[…] od 

predavanja kot takega manj odneseš.« Oseba D je dodala še, da bi bilo tudi teoretično 

izobraţevanje lahko uspešno, če bi po končanem teoretičnem delu teorijo nadgradili s 

praktičnim primerom na delovnem mestu oziroma po mnenju osebe A, lahko tudi v učilnici. 

Poleg tega se izobraţevanja izvajajo v učilnici, kjer je preveč udeleţencev, ki pri 

izobraţevanju ne sodelujejo. Oseba A pravi, da je velikokrat za nezainteresiranost 

udeleţencev kriv izvajalec sam, saj le-ta »[…] prebere besedilo iz PowerPointa.« Oseba C je 

dodala, da so velikokrat moteči faktor tudi posamezni udeleţenci, ki izpostavljajo svoje 

probleme in tako motijo celoten proces izobraţevanja.  

Oseba B je izpostavila naslednji problem: »Pojavljajo se različni naslovi izobraţevanj, 

vsebine pa se ponavljajo, kar postane dolgočasno […]«. Meni tudi, da so razpisana 

izobraţevanja primerna predvsem za vodje na višjih nivojih in so za proizvodne delavce 

neuporabna.  

TEHNOLOGIJA: Sodelujoči so na to vprašanje delno odgovarjali ţe pri prvem vprašanju. 

Vendar so svoje mnenje še nekoliko dopolnili. Oseba C je povedala, da je bila udeleţena ţe 

na nekaj specifičnih izobraţevanjih, na katerih bi lahko pridobili uporabno znanje. Problem je 

nastal zaradi same izvedbe. Izobraţevanje je bilo preveč teoretično, praktičnih prikazov 

skorajda ni bilo. Oseba B je to potrdila in dodala še primer izobraţevanja Excela, kjer pa je 
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bilo ravno nasprotno. Bilo je zelo malo teoretičnega predajanja znanja, udeleţeni so se srečali 

s praktičnimi primeri, ki pa, kot pravi oseba B, so bili preveč osnovni, »[…] veliko stvari, ki 

so nam jih tam povedali, smo ţe vedeli […]«. Vsi so torej strnili misli v to, da so 

izobraţevanja prevečkrat teoretična oziroma na prenizkem nivoju. Poleg tega pa se velikokrat 

izvedejo prepozno. Oseba B je komentirala: »Izobraţevanja, bi se morala izvesti, ko se pojavi 

potreba, ne pa čez nekaj mesecev.«  

RAZVOJ: Oseba A nam je za začetek povedala, da je bil njihov del podjetja v preteklosti 

samostojno podjetje (d. o. o.) in ker je bil sistem drugačen, izobraţevanja sploh niso prišla do 

njih. Dodala je še: »[…] po pravici, jaz kataloga izobraţevanj sploh še nisem videl.«  

Ostali sodelujoči so bili udeleţeni na več izobraţevanjih in so se med seboj strinjali, da se 

izvede premalo strokovnih izobraţevanj, ki bi jim olajšala delo. Oseba C pa je jasno 

opredelila, da si ţeli več internih izobraţevanj, znotraj delovnega časa, kar pomeni večjo 

učinkovitost samega izobraţevanja. Meni, da je velikokrat na izvedenih strokovnih 

izobraţevanjih izvajalcem manjkala strokovnost. Podala pa je tudi primer zelo dobrega 

izobraţevanja: »[…] Bil sem na konferenci, ki je bila super, pogovarjali smo se znanstveniki 

iz istega področja. Problem vidim v tem, da se moraš za take stvari veliko angaţirati sam. 

Prav bi prišla kakšna pomoč iz kadrovske sluţbe, tako bi se lahko več posvetili našemu delu.« 

Oseba D je dodala nasproten primer- primer jezikovnega tečaja nemščine, ki ni bil uspešen. 

Izvajal se je v popoldanskem času, kar je pomenilo, da sodelujoči niso bili osredotočeni na 

samo temo, premalo je bilo pogovora, »[…] na koncu sem manj znal kot prej.« Oseba D je 

povedala še, da pogreša neko vodeno usposabljanje ob vstopu novega delavca v podjetje. 

»[…] Ko sem vstopil v podjetje, sem se moral vse sam pozanimati, sodelavce sem moral 

spraševati, kako se uporablja različna računalniška orodja.«  

Oseba E nam je predstavila različne sklope izobraţevanj: uporaba orodij, izobraţevanja, 

vezana na spremembe v lastništvu, vezana na spremembe v procesih in druga strokovna 

izobraţevanja. Sama meni, da slednjih primanjkuje. Povedala je, da ji pri organizaciji 

izobraţevanj primanjkuje »[…] načrtnega sistematičnega pristopa.« Strinjala se je z osebo C, 

da je absolutno premalo podpore iz kadrovske sluţbe. Strokovna izobraţevanja naj bi 

predlagale vodje, poleg tega pa naj bi se dejansko izvedla še izobraţevanja, ki so 

predstavljena v katalogu. Velikokrat pa se ta ne izvedejo oziroma so preveč površinska. »[…] 

manjka aplikacije teorije v prakso in seveda preverjanje na koncu, da vidimo, če je bilo 

izobraţevanje sploh uspešno […]«. Izpostavila pa je tudi problem, ki so ga izpostavili 

zaposleni v tehnologiji. Izobraţevanja se velikokrat izvedejo prepozno, kot je povedala: »[…] 

ko je problem ţe zelo globoko.« 

Oseba C je tukaj dodala, da se izvede tudi veliko izobraţevanj mehkih veščin, s katerimi pa je 

nanje zelo teţko apelirati, kot je sama povedala »[…] zaradi poklicne deformacije […]«. 

Meni, da bi se morali nadrejeni zavedati, da so strokovnjaki na drugem področju in ne 
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poklicni vodja. Oseba E je tukaj še dodala, da si seveda lahko aktiven na več področjih, 

vendar si potem povprečen.  

Oseba F je zaposlena v podjetju krajši čas in je povedala, da je z izvedenimi izobraţevanji 

zadovoljna, manjkalo pa ji je samo uvajanje ob nastopu nove sluţbe, kakor je ţe prej povedala 

tudi oseba D. Tukaj smo se nekoliko bolj podrobno pogovorili tudi o samem uvajanju. Oseba 

E nam je predstavila, kako naj bi uvajanje potekalo. »[…] Dobro nam gre, ko gre zgolj za 

predajanje nekih informacij npr. predstavitev podjetja, naprej pa ne.« Uvajanje je odvisno od 

vodje in samoiniciativnosti novega delavca, ki more, če ţeli osvojiti potrebna znanja, kot je 

dodala oseba E: »[…] gnjaviti […]«. Tudi ostali so se strinjali, da je to edini način. Oseba B je 

tukaj izpostavila še problem šolskega sistema. Povedala je, da pridejo študenti iz fakultete z 

neko teoretično, v določeni meri tudi praktično podlago, ki jo je za uspešno delo potrebno 

nadgraditi.  

4. Podjetje vsakoletno izda katalog izobraževanj, v katerem so predstavljena izobraževanja, 

ki jih podjetje ponudi zaposlenim, glede na potrebe, ki so jih zaznali v preteklosti. Kaj pa 

vi? Katere potrebe po izobraževanju ste zaznali in kje konkretno bi pridobljena znanja 

lahko uporabili?  

PROIZVODNJA: S katalogom se srečujejo vsi sodelujoči v fokusni skupini. Oseba C je takoj 

na začetku povedala, da je katalog v redu, s čimer se oseba B ni strinjala, ker je mnenja, da je 

katalog usmerjen preveč na splošno. Oseba C vidi problem v tem, da ga dobijo prepozno. 

»Imamo dva dni časa, da dve liniji pregledamo katalog in se odločimo […]«. Oseba C je tako 

mnenja, da je to premalo časa za razmislek in izbor izobraţevanj, ki bi jih nujno potrebovali 

za uspešno opravljanje dela.  

Oseba E je povedala, da pri delu vsakodnevno zaznavajo potrebe po novih znanjih, saj je ţe 

narava dela taka, da od njih zahteva nova in nova znanja. Velikokrat zaznajo pomanjkanje 

znanja za delo z določenim strojem, kar je ključnega pomena. Poleg tega so tukaj 

računalniška znanja, vse od enostavnih znanj, kako in kam se shranjuje datoteke, do 

kompleksnih znanj za delo s posebnimi računalniškimi programi. Oseba D je dodala, da je 

predvsem pri novo zaposlenih opaziti veliko teoretičnega, vsem pa primanjkuje praktičnega 

znanja, ki je za delo nujno potrebno. Zato je zelo pomembno uvajanje. Oseba C je na kratko 

predstavila, kako poteka uvajanje na delovno mesto in pri tem poudarila, da je od vodje 

odvisno, koliko in na kakšen način je ta pripravljen pomagati novemu zaposlenemu, da osvoji 

potrebna znanja za uspešno opravljanje dela. Vsi so se strinjali, da je uvajanje preveč 

prepuščeno naključju in temu, koliko časa bo vodja pripravljen posvetiti uvajanju.  

Izpostavljen je bil tudi problem pri izpolnjevanju dokumentacije, katero bi prav tako lahko 

rešili z izobraţevanjem. Oseba A je dodala, da zanj, kot vodjo, takšno neznanje predstavlja 

velik problem.  
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Oseba A je izpostavila potrebo po splošnem znanju, kot je bonton in pravila v podjetju. Oseba 

A: »Če gledamo ljudi, ki pridejo v sluţbo, se ne znajo obnašati […]. Ljudje pridejo v sluţbo 

in mislijo, da so prišli na trţnico. […] v firmi je nek red, je začetek, je malica in zaključek, 

ljudem pa to ni jasno.« Tudi ostali so se strinjali s povedanim in dodali, da to povzroči veliko 

drugih teţav.  

Tukaj je bilo zastavljeno še dodatno vprašanje, saj smo s strani organizatorja izobraţevanj 

pridobili podatek, da lahko vodja, glede na zaznane potrebe predlaga izobraţevanje, ki ni 

razpisano v katalogu izobraţevanj. Vsi sodelujoči so se strinjali, da bi lahko glede na zaznane 

potrebe predlagali izobraţevanje, vendar so mnenja, da ima boljši pregled nad potrebami 

kadrovska sluţba oziroma organizator izobraţevanj, ki se s tem ukvarja, saj sami nimajo 

celotnega pregleda nad situacijo novo zaposlenih, tistih, ki so se ţe izobraţevali, itd. 

TEHNOLOGIJA: Zaposleni v tehnologiji so povedali, da zaznavajo potrebe po znanju na 

specifičnih področjih. Oseba E je povedala, da lahko velikokrat tako znanje ponuja ţe 

dobavitelj sam, vendar je podjetje preveč zaprto. »[…] vsi zaposleni v tehnologiji delamo iste 

napake, ker nimamo znanja od zunaj.« Oseba C je zaznala potrebe po znanju o posledicah 

integracije podjetja. »[…] Smo v dnevnem kontaktu z njimi, ne vemo pa, kako oni delajo, kaj 

potrebujejo in pričakujejo od nas.« Ostali so dodali, da jim v tem sklopu primanjkuje znanja o 

izpolnjevanju potrebne dokumentacije, za katero porabijo absolutno preveč časa, ki bi ga 

lahko namenili drugemu rednemu delu.  

Tukaj je oseba G dodala komentar na sam katalog izobraţevanj. Povedala je, da je preveč 

splošen in aţuren za delovno skupino vzdrţevalcev, s čimer sta se strinjali tudi osebi D in G, 

katera je povedala, da je mnenja, da je katalog bolj namenjen vzdrţevalcem kot ostalim 

zaposlenim. Povedala je še, da tukaj ni nič narobe, saj najverjetneje njihov vodja pravilno 

zazna potrebe in jih preda organizatorju izobraţevanj. Tukaj se je nekoliko širše odprla debata 

o zaznavanju potreb. Vsi sodelujoči so se strinjali, da njihov vodja ne zazna pravih potreb. 

Oseba G je za konec dodala: »Naš vodja se zaveda, da rabimo Excel in to je to.« 

RAZVOJ: Oseba C je takoj po zastavljenem vprašanju povedala, da so potrebe po 

izobraţevanju vedno prisotne, saj je to posledica ţe samega razvoja tehnologije. Oseba E je 

dodala, da imajo premalo znanja o tem, kaj vse omogoča programska oprema. Oseba A pa je 

podala predlog o uvedbi »sistemca«, saj imajo sami zelo močno IT pomoč, ki resnično nudi 

pomoč, ko jo potrebuješ.  

Zaposleni v razvoju vidijo priloţnost za zadovoljitev nekaterih potreb s prenašanjem znanja 

med sodelavci, ki je v preteklosti ţe nekoliko zaţivela, predvsem znotraj delovne skupine, 

manj pa med različnimi delovnimi skupinami. Oseba E je tukaj ponovno poudarila, da je za 

tak način potrebno veliko več spodbud in pomoči iz kadrovske sluţbe.  
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5. Z izobraževanjem pridobimo novo znanje, ki nam je lahko v pomoč pri uspešnejšem 

opravljanju dela. Kje menite, da vam je novo znanje,  lahko še v pomoč?  

PROIZVODNJA: Sodelujoči so si bili pri tem odgovoru enotni. Če govorimo o jezikovnem 

tečaju, so zaposleni mnenja, da osvojeno znanje lahko uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju. 

Kadar pa govorimo o specifičnih znanjih, je znanje uporabno le na delovnem mestu, saj gre za 

tako specifična znanja, da jih drugje ni mogoče uporabljati. Oseba E je tukaj izpostavila 

pogost problem, da delavec odide iz delovnega mesta in osvojeno znanje odnese s sabo. 

Oseba D je dodala, da potrebujejo veliko časa, da novega delavca naučijo samostojno 

opravljati delo. Če takšen delavec odide na drugo delovno mesto, izven podjetja, odnese vse 

pridobljeno znanje s seboj.  

TEHNOLOGIJA: Kakor zaposleni v proizvodnji so si bili tudi zaposleni v tehnologiji enotni, 

da specifično znanje lahko uporabljaš le pri svojem delu v podjetju. Medtem ko na primer 

znanje na področju mehkih veščin lahko uporabljaš v vsakdanjem ţivljenju. Čeprav oseba D 

meni, da so na tem področju zelo šibki, je povedala, da jim mehke veščine pomagajo tudi pri 

izvedbi te fokusne skupine. S čimer se ni strinjala oseba E. Po njenem mnenju izobraţevanja 

niso pripomogla k temu, da lahko delajo v timu oziroma sodelujejo med seboj. »[…] To te 

nauči ţivljenje samo.« Oseba F se je nekoliko pošalila in dodala, da so se timskega načina 

dela ter sodelovanja naučili na skupnih zabavah s »teambuildingi«, ki so jih organizirali sami.  

RAZVOJ: Na vprašanje sta odgovorili le dve osebi. Oseba C je povedala, da so jim prav vsa 

izobraţevanja lahko v pomoč pri osebni rasti »[…] ker začneš drugače razmišljati, drugače 

pristopiti do problemov […]«. Oseba E pa je tukaj dodala še to, da se da znanje, pridobljeno 

na izobraţevanju mehkih veščin, uporabiti marsikje.  

6. Poznamo različne oblike izobraževanj (primeri: tečaji, delavnice,…). Katerih oblik bi se 

radi več posluževali? 

PROIZVODNJA: Sodelujoči so si bili enotnega mnenja, da so za uspešno izpeljano 

izobraţevanje in pridobivanje znanja najbolj uporabne delavnice. Poleg tega so predlagali še 

simulacije, obiske sejmov, obiske drugih podjetij (ekskurzije). Povedali so tudi, da so v 

preteklosti več odhajali na obiske drugih podjetij. Danes tega skoraj ni oziroma je odvisno od 

posameznika in njegove samoiniciativnosti, če si bo ogledal, kakšno podjetje s sorodno 

dejavnostjo. Oseba C je dodala: »[…] lahko, da bi morali bolj pritiskati iz naše strani, da bi 

bili taki ogledi organizirani.« Oseba D je povedala, da bi bil na primer smiseln obisk Hidrie, s 

katero ţe sodelujejo. Oseba A pa je povedala, da bi bil obisk podjetij primeren tudi za 

preddelavce, da si ogledajo stroje v drugih podjetij. Tako bi se lahko zgledovali po primerih 

dobrih praks. Dodala je še: »[…] ampak smo ukalupljeni v ta sistem in to ni v redu.« 

TEHNOLOGIJA: Glede oblik izobraţevanj sodelujoči niso izpostavili take, ki bi bila 

najboljša. Oseba C je povedala, da je na koncu pomembno, da osvojiš neko znanje. Vseeno pa 
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so dali nekaj predlogov: predstavitve, obisk dobaviteljev, ekskurzije, sejmi in e-izobraţevanje. 

Oseba F je povedala primer, kako so na obisku nekega podjetja prišli do ugotovitev, da stvari, 

ki so bile prej nerešljive, imajo rešitev. Oseba C je podala mnenje o tem, kje ona vidi problem 

glede omejenega obiska sejmov oziroma drugih podjetij. Meni, da je problem v previsokih 

stroških in zato nadrejeni postavljajo omejitve glede tega. Oseba C pa je dodala: »Mogoče pa 

se bojijo konkurence.« Oseba E je potoţila, da hodijo na ekskurzije vedno eni in isti. Oseba G 

pa je dodala primer, da je vodji predlagala, da skupaj s preddelavci obiščejo drugo podjetje, 

kjer si bodo ogledali, kako poteka proizvodnja, pa jo je vodja hitro zavrnil in rekel, da se 

lahko sprehodijo do sosednje proizvodne hale in pogledajo, kako tam delajo. Oseba G: »[…] 

tako izgubiš vso voljo, da bi sploh še kdaj kaj predlagal.«  

Tukaj so si bili sodelujoči enotni med seboj, da je v podjetju premalo povezovanja med 

tehnologijami. Velikokrat med pogovorom so se zaposleni oprijemali tega, da je mogoče 

vzroke za vse te stvari iskati v tem, da noben v podjetju nima jasne predstave, kako naj bi 

tehnologija sploh izgledala, kar povzroči teţave v organizaciji in drugje.  

RAZVOJ: Tudi pri zaposlenih v razvoju so se ponavljali predlogi tehnologov in proizvodnih 

delavcev. Oseba B je izpostavila to, da je za nekatera področja boljša ena oblika, za druga pa 

druga, tako da bi si ţeleli uporabe čim več različnih oblik. Oseba A je potrdila mnenje osebe 

B in dodala, da morajo strokovna izobraţevanja temeljiti na konkretnih primerih. Predlagala 

je več obiskov sejmov, kar je oseba B dopolnila z mnenjem, da jim sejmi lahko ponudijo nove 

rešitve, oseba E pa je temu dodala še pogled na konkurenco. Poleg tega je oseba E povedala, 

da je obisk sejma lahko uporaben kot nagrada oziroma kot motivacijsko sredstvo. Povedala je 

še, da vidi problem v tem, da se obiske sejmov predlaga in se jih velikokrat izvede mimo 

kadrovske sluţbe. 

Oseba A je predlagala še obiske konkurenčnih podjetij, oseba E pa e-izobraţevanje, ki bi 

lahko nadomestilo veliko delavnic. Poleg tega vidi prednost v tem, da ne bi bilo potrebno 

čakati, da se zbere zadostno število prijavljenih in je prav tako lahko učinkovito, uporabno in 

koristno tudi pri uvajanju novih sodelavcev. Tako bi lahko novo zaposleni spoznali osnovne 

ukaze, na katerih bi kasneje gradili svoje znanje. Oseba C je dodala, da e-izobraţevanja za 

določene programe, ki jih uporabljajo v podjetju, ţe obstajajo, vendar se v podjetju to nekako 

še ni uveljavilo.  

Oseba F vidi priloţnost tudi v povezovanju s fakultetami, ki bi nudila široko paleto znanj. V 

ta pogovor se je vključila tudi oseba D, ki se kot mentor sreča v podjetju tako s študenti na 

praksi kot kasneje pri pisanju diplomskih in drugih zaključnih del. »[…] s takim načinom 

imaš stik z mentorjem na fakulteti in s tem lahko gradiš oziroma dviguješ nivo znanja tudi pri 

sebi […]«. 

7. Navedite konkretna izobraževanja, s katerimi bi lahko izboljšali svoje delo.  
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PROIZVODNJA: Sodelujoči niso predlagali nobenega konkretnega izobraţevanja. Predlagali 

pa so več izobraţevanj s področja mehkih veščin, predvsem psihologija dela z ljudmi. Kakor 

je povedala oseba B, imajo vodje linij pod seboj kar nekaj (okrog 50) podrejenih, ki jih je 

potrebno voditi. So pa to ljudje z različnimi karakterji in v tem primeru potrebuješ kar nekaj 

znanja s psihološkega področja, da veš, kako lahko do koga pristopiš, kakšen način je pravi za 

pogovor s posameznikom, kako ga motivirati, … »[…] potrebuješ to znanje, da sploh lahko 

funkcioniraš.« Enotni so si bili tudi v tem, da je v katalogu izobraţevanj razpisanih veliko 

izobraţevanj na to temo, ki se niti ne izvedejo. V preteklosti je podjetje dajalo dosti večji 

poudarek temu področju.  

Poleg izobraţevanj mehkih veščin si ţelijo več splošnih izobraţevanj in bolj sistematično 

uvajalno usposabljanje za delo. 

TEHNOLOGIJA: Tudi zaposleni v tehnologiji so pri tem vprašanju povedali bolj, kako naj 

izobraţevanja izgledajo. Ţelijo si več izobraţevanj o integraciji podjetja. Jezikovne tečaje, ki 

bi bili bolj na bazi pogovora in bolj strokovno naravnani. Glede jezikovnih tečajev se je tukaj 

razvila debata tudi o samih izvajalcih. Oseba G je povedala, da so se prijavili na jezikovni 

tečaj, ki ga je izvajala Ljudska univerza in naj bi temeljilo na pogovoru v manjših skupinicah, 

vendar je bilo predrago.  

Omenili so še simulacije uporabe programov ter poudarek, kakor je povedala oseba D na 

elektriki. »[…] sami smo inţenirji in noben ne ve od elektrike skoraj nič. Taka izobraţevanja 

so predstavljena v katalogu, vendar se dejansko ne izvedejo.« Oseba B je dodala, da bi to 

potrebovali, da bi sploh lahko razumeli, kako neka stvar deluje.  

Oseba G je za konec predlagala obisk podjetja Revoz.  

RAZVOJ: Zaposleni v razvoju so predlagali naslednja izobraţevanja: končni elementi analize, 

izobraţevanja o programih, ki jih uporabljamo, izobraţevanja o programu za računanje 

toleranc ter različne simulacije. Oseba C je predlagala še način, kakor ga ima ponudnik 

softwar-a, kjer so ponujena izobraţevanja za vsak modul. Pravi, da bi bilo tako potrebno 

pripraviti tudi za njihovo delo. Najbolj pomembni bi bili specifični moduli.  

8. Kakšni so vaši drugi predlogi glede lokacij izobraževanja, časa izobraževanj, 

pripomočkov pri izobraževanjih, izvajalcev izobraževanj,…? 

PROIZVODNJA: Sodelujoči so si enotni, da so lokacija, čas, izvajalec in pripomočki 

uporabljeni pri izobraţevanju odvisni od izobraţevanja samega. Če vzamemo za primer 

delavnice, se je večina strinjala, da bi bili zaradi poznavanja problemov najboljši notranji 

izvajalci, s čimer se je povsem strinjala tudi oseba B, ki je dejala: »[…] velikokrat nisem bil 

zadovoljen z zunanjim izvajalcem, ker se je preveč ubadal s tem, kje vse je bil in kaj vse je 

delal.« Oseba A se s tem ni strinjala: »[…] se mi zdi prav, da bi bili zunanji izvajalci. Če 
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nekdo drugi nekaj pove, ima večjo teţo.« Enotni pa so si bili pri izbiri izvajalcev za jezikovne 

tečaje. Tukaj so se vsi sodelujoči strinjali, da so najprimernejši zunanji izvajalci.  

Enotni so si bili tudi pri tem, da je najbolj smiselno, da se izobraţevanja izvajajo v delovnem 

času. Oseba A je dodala, da je najbolj smiselno poleg tega, da se izobraţevanja izvajajo v 

delovnem času, da se izvedejo v podjetju, »[…] zakaj bi izgubljali čas za se nekam vozit 

[…]«. Predlagala je tudi količinsko več krajših izobraţevanj, v manjših skupinah, v učilnicah, 

s katerimi razpolaga podjetje. Oseba C je imela pripombo glede učilnic, saj meni, da učilnica 

ni na pravi lokaciji. Če izobraţevanje poteka v delovnem času, je v učilnici zaznati preveč 

hrupa viličarjev.  

TEHNOLOGIJA: Med seboj so se strinjali, da so lokacija, čas izobraţevanja, izvajalci in 

pripomočki odvisni od izobraţevanja samega. Vsi so se strinjali, da naj bi se izobraţevanje 

izvedlo v delovnem času. Oseba E je to argumentirala s tem: »[…] če neko znanje od tebe 

zahteva podjetje, potem je nujno izobraţevanje v delovnem času, če gre za lastni interes, pa 

lahko izven delovnega časa.« Oseba D je dodala še ta argument, da po osmih urah dela v 

podjetju teţko slediš še nekemu izobraţevanju. Oseba B je imela tako izkušnjo z jezikovnim 

tečajem.  

Glede lokacije so sodelujoči prepričani, da večjo strokovnost nudijo izven podjetja. Oseba D 

je dodala, da je praktične prikaze bolje videti drugje. Za teoretična izobraţevanja pa so si bili 

sodelujoči enotni, da se lahko izvajajo na lokaciji podjetja.  

Mnenja sodelujočih so se nekoliko razhajala pri izbiri izvajalcev. Nekateri so bili mnenja, da 

so boljši zunanji. Spet drugi so bili mnenja, da imajo tudi v podjetju kar nekaj dobrih 

izvajalcev. Oseba F je za konec dodala, da preveč notranjih izvajalcev predstavlja problem, 

saj začne znanje tako kroţiti le znotraj podjetja.  

RAZVOJ: Ponovno smo naleteli na mnenja, podobno kot pri proizvodnji in tehnologiji, da so 

tako lokacija kot čas, izvajalci in pripomočki odvisni od vrste izobraţevanja. Osebi E in F sta 

povedali, da bi bilo smiselno izvesti izobraţevanja po zaključku delovnega časa na lokaciji 

podjetja, saj to ne bi oviralo procesa dela v podjetju in bi delo lahko normalno opravili. Ostali 

se s tem niso strinjali. Oseba A je povedala, da bi se takšen način izvedbe po končanem 

delavniku preveč zavlekel. Oseba E je tukaj dodala, da bi bilo seveda izobraţevanja izven 

delovnika potrebno stimulirati »[…] dejstvo pa je, da smo prisiljeni se non-stop izobraţevati, 

saj postaneš drugače neuporaben.« 

Glede izvajalcev je oseba F povedala, da je zelo pomembno, da pozna prakso. Poleg tega je 

oseba D dodala še, da imajo v podjetju zagotovo za določena izobraţevanja potencialne 

izvajalce, ki pa bi jim bilo potrebno dati priloţnost in seveda tudi kakšno nagrado.  
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9. Vse, kar smo tekom našega pogovora omenili, ima za uspeh pri vašem delu velik pomen. 

Kaj pa je tisto, kar se vam izmed omenjenih stvari zdi najpomembnejše za pridobivanje 

znanja, ki vam bo v pomoč pri vašem delu?  

PROIZVODNJA: Sodelujoči so povedali, da je za pridobivanje znanja pomembno prav vse, 

kar so omenili. Osebi A se zdi najpomembnejša periodika izobraţevanj. Oseba B se je 

strinjala z osebo A in dodala, da bi bilo potrebno izobraţevalni sistem nekoliko racionalizirati, 

ker je preveč izobraţevanj brez uporabne vrednosti. »[…] izvedena so samo zato, da se 

zadosti standardom.« Oseba B meni, da to privede do tega, da se zaposlenim tudi pomembna 

izobraţevanja zdijo brez pomena. Oseba C je dodala, da imajo vodje linij premalo pristojnosti 

pri prepoznavanju potreb: »[…] smo le vmesni člen brez moči […]«. Osebi D se zdi 

najpomembneje, da je izobraţevanje izpeljano, kadar se pojavi potreba, saj se velikokrat 

zgodi, da se z izvedbo odlaša, kar pomeni napake pri delu in posledično neuspešno 

opravljanje dela. Oseba E se je povsem strinjala z osebo D in dodala, da lahko za primer 

vzamemo nov računalniški program. Izobraţevanje je potrebno izvesti takoj, ko se uporaba 

programa prične.  

TEHNOLOGIJA: Pri tem vprašanju smo se ponovno vrnili na nepodporo vodstva, ki jo 

doţivljajo sodelujoči. Radi bi večjo podporo, strokovna in točno usmerjena izobraţevanja, 

izvedbo izobraţevanj, ki so predstavljena v katalogu, določanje izobraţevanj glede na nivo 

izobrazbe posameznika, pravočasno izvedbo izobraţevanj in izkoristiti ponujene moţnosti 

dobaviteljev.  

RAZVOJ: Oseba G, ki se nam je pridruţila malo pred koncem, je povedala, da vidi največji 

problem pri izobraţevalnem sistemu v podjetju, da morajo za izobraţevanja prositi. Oseba E 

pa vidi problem v nepovezanosti tehnologij med seboj. Meni, da bi bilo potrebno znanje 

skoncentrirati in povezati skupine med seboj, da bi se znanje lahko, pa četudi neformalno, 

prenašalo. S čimer se je strinjala tudi oseba C in dodala, da vidi problem v pomanjkanju 

komunikacije.  

Oseba E je tukaj kot vodja dodal še to: »Kot vodja vodim evidenco, načrt izobraţevanj in 

podatke o realizaciji. Dodajajo se nova izobraţevanja, ki niso v načrtu, tista, ki so v načrtu pa 

se ne izvedejo ţe več let zaradi takih in drugačnih razlogov. Če ocenim sistem od 0 do 10 ne 

more biti več kot 5. Mislim, da je potrebna evolucija in ne revolucija, zastavljeno je vse v 

redu, šepa pa realizacija.« 

10. Kaj bi še radi dodali? Smo izpustili kaj pomembnega? 

PROIZVODNJA: Oseba A je povedala, da je med delavci in managementom velik prepad. 

Vmes je kadrovska sluţba, ki se trudi po najboljših močeh, vendar so tudi oni stroškovno 

omejeni. Vseeno pa bi lahko z vodji linij več sodelovala in bi s skupnimi močmi prepoznavali 

potrebe za laţjo organizacijo izobraţevanj, ki bi prispevala k uspešnejšemu opravljanju dela.  
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TEHNOLOGIJA: Oseba G je povedala, da je izobraţevalni sistem v podjetju kot celota v 

redu, problem vidi le v vodji, ki ne zaznava pravih potreb. Poleg tega pa bi moral vodja 

organizatorju izobraţevanj predlagati tudi, kako naj izobraţevanje izgleda.  

Oseba E je tukaj dodala še, da se mu zdi, da manjka preverjanje znanja po končanem 

izobraţevanju »[…] na takšen način ne moremo vedeti, ali je bilo izobraţevanje uspešno 

[…]« ter periodično obnavljanje znanja.  

Za konec je oseba G dodala še komentar glede finančnih omejitev pri izobraţevanjih. Oseba 

G: »Če kupci zahtevajo, investiramo tudi v izobraţevanja, če pa ne zahtevajo, pa rajši ne.« 

RAZVOJ: Oseba C je za konec povedala še to: »Ţelimo konference, seminarje, ne da mi sami 

iščemo, ker se nimamo časa s tem ukvarjati.« Oseba E je dodala, da obstajajo strokovne 

revije, kjer so predstavljene vse konference in ostala izobraţevanja, ki bi lahko bile v pomoč 

kadrovski sluţbi. Oseba G je še dodala, da pogrešajo to, da bi lahko predlagali in bi se to, kar 

bi predlagali, tudi dejansko izvedlo.  

Ker smo ţeleli iz strani kadrovske sluţbe pridobiti nekoliko drugačne odgovore, smo 

vprašanja nekoliko preoblikovali. 

»Opening question« je ostalo enako. Fokusno skupino smo izvedli s svetovalko za 

zaposlovanje in razvoj kadrov, organizatorjem izobraţevanj ter svetovalko za kadre.  

1. Kako bi vi opisali pomen in vlogo rednega izobraževanja in usposabljanja za uspešno 

opravljanje kateregakoli dela?  

V vprašanju nismo spraševali več o pomenu izobraţevanja za opravljanje dela, ki ga 

opravljajo vprašani, ampak kateregakoli dela.  

Oseba A je povedala, da je znanje ključnega pomena, da lahko neko delo sploh opraviš. Pravi, 

da zato skrbijo v podjetju, da se delavci izobraţujejo s pripravo programov, izvedbo in samo 

evalvacijo. V fazo načrtovanja in evalvacije pa vključijo tudi vodje, ki jim povedo, katere 

potrebe so v preteklosti zaznali.  

Oseba B je na problem pogledala iz druge strani. Pravi: »[…] pri delu je potrebno imeti 

zastavljene cilje. Da pa cilje lahko doseţemo, je potrebno imeti znanje.« Pravi, da se je zato 

potrebno vedno znova in znova izobraţevati in pridobivati novo znanje, veliko pa moraš za to 

postoriti tudi sam. Kadar pa si deleţen tudi podpore podjetja je to en velik plus.  

Oseba C se je strinjala z vsem povedanim. Pravi, da kadar je govora o razvoju zaposlenih, je 

izobraţevanje nujen sestavni del tega razvoja. Večji poudarek pa je potrebno nameniti 

delavcem, ki niso tako samoiniciativni, da bi določeno znanje sami pridobili. Je pa poleg tega 

še dodala, da je izobraţevanje lahko lepa nagrada in spodbuda za nadaljnje delo.  



 

44 

 

2. Spomnite se preteklih izobraževanj in usposabljanj, ki ste se jih udeležili. Kaj je bilo 

dobrega in kaj menite, da bi bilo potrebno spremeniti?  

Oseba A je mnenja, da je ključnega pomena to, kako na izobraţevanje pristopi udeleţenec in 

kako znanje podaja izvajalec. Oseba C je tukaj dodala še, da je izvajalec seznanjen s cilji 

izobraţevanja, saj ga lahko tako laţje izpelje. Oseba B se je s tem strinjala in dodala, da je 

zato zelo pomembna tako komunikacija z udeleţenci kot tudi z izvajalci. Povedala je tudi, da 

imajo pri izbiri izvajalcev (notranjih in zunanjih) zelo stroge pogoje. Da bi spodbudili aktivno 

vlogo udeleţencev, pa na koncu izobraţevanja izpeljejo tudi preverjanje.  

Oseba C je poudarila, da so jim pri organizaciji izobraţevanj v veliko pomoč standardi 

kakovosti, ki temeljijo na dobrih praksah. Dodala je še, da jo pri izvajalcih včasih zmoti 

pomanjkanje strokovnosti »[…] ne poznajo globin […]«. Poleg tega pa je povedala, da je 

danes postal ţe skoraj trend, da izvajalci uporabljajo šale, še posebej na področju mehkih 

veščin, s čimer ni nič narobe. Poudarila pa je, da mora namen izobraţevanja ostati ta, da se 

udeleţenec nekaj nauči.  

3. Podjetje vsakoletno izda katalog izobraževanj, v katerem so predstavljena izobraževanja, 

ki jih podjetje ponudi zaposlenim, glede na potrebe, ki so jih zaznali v preteklosti. Kaj pa 

vi? Katere potrebe po izobraževanju ste zaznali? Kako poskrbite za komunikacijo z 

vodji?  

Vprašanje smo dopolnili še s podvprašanjem, kako v podjetju poskrbijo za komunikacijo z 

vodji, ki jim navadno predajajo podatke o zaznanih potrebah.  

Oseba A je takoj na začetku povedala: »Mi sami ne prepoznavamo potreb […]«. Potrebe jim 

predajajo vodje. Ko se pripravi katalog, se tega razpošlje vsem vodjem, ki izberejo 

izobraţevanja. Včasih vodje prepustijo odločitve tudi delavcem samim. »[…] Najbolj uspešno 

je, kadar se vodja zavzame, se usede z delavci in kasneje z organizatorjem izobraţevanj 

pripravi načrt izobraţevanja.« 

Oseba C je tukaj dodala, da bi lahko bil eden od načinov ugotavljanja potreb tudi tale naloga.  

Oseba B nam je pokazala, kako izgleda katalog in ga na kratko predstavila. V katalogu je 

podrobno opredeljena vsaka skupina. »[…] Katalog ne pokriva vsega, lahko bi rekli, da okrog 

50 % rednega načrta.« Oseba C je tukaj dodala, da se med letom poskuša izvesti tudi veliko 

takih izobraţevanj, ki jih v katalogu ni in je katalog mišljen le kot nek načrt na daljši rok. 

Oseba B je še dodala, da je oblikovanje kataloga ena stvar, izbira izobraţevanj pa drugo.  

4. Z izobraževanjem pridobimo novo znanje, ki nam je lahko v pomoč pri uspešnejšem 

opravljanju dela. Kje menite, da je zaposlenim novo znanje lahko še v pomoč?  

Spremenili smo, kje menite, da je zaposlenim lahko novo znanje v pomoč, ne njim konkretno.  
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Oseba A je povedala, da so strokovna znanja zelo specifična, zato meni, da jih zaposleni 

uporabljajo le na delovnem mestu. Ko pa je govora npr. o mehkih veščinah, lahko osvojeno 

znanje uporabljajo tudi doma. Oseba B se je z osebo A strinjala in dodala, da mora udeleţenec 

biti v vsakem primeru med izobraţevanjem aktiven, kar pomeni več interakcije. Oseba C je 

dodala: »[…] tudi, če ni moţna neposredna uporaba, si zaposleni širi obzorja, kar je danes v 

tem svetu zelo pomembno, ker je svet nepredvidljiv […]«. Meni tudi, da si z rednimi 

izobraţevanji v mentalni formi za učenje.  

5. Poznamo različne oblike izobraževanj (primeri: tečaji, delavnice,…). Katere oblike 

zaznavate vi? Katere bi se vam zdelo še smiselno vpeljati?  

Oseba A je takoj povedala, da je pestrost oblik dobrodošla. Oseba C je tukaj dodala, da 

pestrost omogoča, da zadovoljijo potrebe vseh zaposlenih. Podala je primer sejmov, s katerimi 

zagotovo zadovoljijo potrebe tistih, ki so izraziti praktiki.  

Oseba B je povedala, da je njihov največji izziv trenutno e-izobraţevanje, ki v podjetju še ni 

zaţivelo. Povedala je tudi, da v njihovi panogi to ni cenovno najustreznejši način. Na 

projektu, ki so si ga zastavili, so prišli tudi do ugotovitev, da je izkoristek zelo slab »[…] 

sredstva se nam ne povrnejo. Takšen način zahteva dokup računalniške opreme. Mislim, da je 

e-izobraţevanje uporabno kot dopolnitev nečesa […]«. Ker standardi kakovosti zahtevajo 

preverjanje znanja, bi bil takšen način primeren za kasnejša preverjanja in obnavljanja znanja. 

Oseba C je dodala, da se e-izobraţevanje tudi drugje uporablja večinoma v kombinaciji. 

Oseba B je povedala še, da je med zaposlenimi potrebno počasi razviti kulturo e-

izobraţevanja. Pripraviti jih je potrebno do tega, da se bodo med izobraţevanjem zabavali. 

Dilema pa ostaja v tem, koliko v tej smeri pripraviti sami in koliko prepustiti zunanjim 

izvajalcem. 

4. Kakšni so vaši drugi predlogi, glede lokacij izobraževanja, časa izobraževanj, pripomočkov 

pri izobraževanjih, izvajalcev izobraževanj,…? 

Oseba A je zagovornik tega, da se izobraţevanja izvajajo v delovnem času in temeljijo na 

praktičnih primerih. Pravi, da čeprav predstavlja to višje stroške, bi bilo dobro več 

izobraţevanj izvesti zunaj podjetja. Oseba C je dodala: »[…] če gremo ven, si širimo obzorja, 

za delavca je to nek nov pogled.« 

Glede izvajalcev je oseba A povedala, da je spet odvisno od izobraţevanja samega. Oseba B 

je dodala, da v povprečju pol izobraţevanj izvedejo zunanji, pol pa notranji izvajalci. Tukaj se 

je nekoliko več spregovorilo o samih udeleţencih, kako bi lahko zagotovili heterogene 

skupine, do katere meje je to sploh mogoče. Oseba B je povedala, da se določena 

izobraţevanja izvede v namen projektov. Takrat so tudi udeleţenci člani projektnega tima, 

torej udeleţenci iz različnih področij. Povedala pa je tudi, da so določena izobraţevanja, ko 

skupin pač ni mogoče mešati. »Velikokrat je dobro mešati skupine, vendar je potrebno vedeti, 
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kje so meje in kdaj to uporabiti.« Oseba C se je s povedanim strinjala in dodala, da vidi v 

izobraţevanju moţnost za povezovanje. Oseba A pa meni, da s takim načinom povečujejo 

ustvarjalnost. Oseba B v tem vidi problem, da bi skupine postale včasih lahko prevelike, zato 

so omejitve nujne.  

6. Kakšni so vaši dolgoročni načrti oziroma kakšna je vizija izobraževalnega sistema 

podjetja?  

Oseba B je povedala, da je zelo pomembno, da se sistem razvija. Pomemben člen celotne 

verige pa je evalvacija, na katero je vezan celoten sistem. Na podlagi tega lahko ugotovijo, ali 

delajo dobro in kje so potrebne izboljšave. Poleg tega se ji zelo pomembna zdi komunikacija 

med vodjo in delavci. Oseba C je dodala, da je vodja tisti, ki mora prepoznati potrebe, na 

podlagi katerih se bodo razvijala dodatna izobraţevanja. Oseba B je tukaj predstavila 

problem, katerega se v podjetju zavedajo in ga niso še uspeli rešiti. Pravi, da »[…] če bi lahko 

izvedeli, koliko časa porabi vodja z delavci za prepoznavanje potreb oziroma pogovor o 

izobraţevanjih, bi prišli do zaskrbljujočih podatkov […]«. Osebo A je zaskrbelo tudi to, da so 

med vodji taki, ki zavirajo izobraţevanja. S čimer se je strinjala oseba C in dodala, da so 

nekateri mnenja, da je poglavitna naloga zaposlenih opravljati svoje delo.  

Osebi A se zdi pomembno, da se ljudi spodbuja za izobraţevanja, da se jim nudi čim več 

moţnosti in da lahko tudi sami povedo, kaj bi radi. 

4.2.3 Interpretacija 

Z izvedbo fokusnih skupin smo pridobili podatke in dva različna pogleda na izobraţevalni 

sistem podjetja. Na eni strani imamo kadrovsko sluţbo, ki skrbi za razvoj zaposlenih, katerih 

pomemben del so izobraţevanja in usposabljanja, na drugi strani pa zaposlene v proizvodnji, 

tehnologiji in razvoju (v nadaljevanju zaposleni). Njihova mnenja se velikokrat razhajajo, se 

pa oboji zavedajo, da je za uspešno opravljanje dela izobraţevanje in usposabljaje ključnega 

pomena. Nenehen razvoj zaposlenih zahteva ţe sama dejavnost podjetja, zato ima podjetje 

razvit lasten izobraţevalni sistem, ki je po mnenju zaposlenih dobro zastavljen, pri sami 

izvedbi pa nekoliko »šepa«. Posluţujejo se procesa izobraţevalne dejavnosti, ki je 

predstavljen v teoretičnem delu. Proces tako obsega analizo potreb po izobraţevalni 

dejavnosti, oblikovanje in razvoj programa, izvedbo in evalvacijo. V kadrovski sluţbi se 

zavedajo, da je vse omenjene faze potrebno izpeljati skrbno načrtovano. Ţe od same analize 

potreb je odvisno, ali bo izvedena izobraţevalna dejavnost smiselna, stroškovno oproščena in 

bo omogočala laţje in uspešnejše delo. Kadrovska sluţba v tej fazi sodeluje z vodji po 

posameznih oddelkih, ki potrebe laţje prepoznajo, saj so v nenehnem stiku z zaposlenimi. Na 

podlagi potreb, ki se ponavljajo, kadrovska sluţba skupaj z vodji vsakoletno oblikuje katalog 

izobraţevanj. Vodja na podlagi razpisanih izobraţevalnih dejavnosti lahko predlaga, da se 

njegovi zaposleni udeleţijo določene izobraţevalne dejavnosti. Zaposleni vidijo problem v 
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tem, da se veliko izobraţevalnih dejavnosti, ki so zapisane v katalogu, dejansko sploh ne 

izvede. Poleg razpisanih izobraţevalnih dejavnosti lahko vodja na podlagi trenutno zaznanih 

potreb predlaga dodatna izobraţevanja. Zaposleni so mnenja, da se velikokrat potrebe 

prepozna prepozno oziroma vodja sploh ne prepozna pravih potreb. Skrbi pa jih tudi to, da so 

njihove ţelje, čeprav v kadrovski sluţbi menijo drugače, velikokrat preslišane. Za iskanje 

konkretnih rešitev pa porabijo preveč časa.  

Določene izobraţevalne dejavnosti morajo biti izvedene, ker tako zahtevajo standardi 

kakovosti. Kot pravijo v kadrovski sluţbi, tu nimajo izbire, standardi tako zahtevajo in to je 

potrebno upoštevati. Zaposleni pa so mnenja, da so taka izobraţevanja le potrata časa in 

denarja. Menijo tudi, da se pri strokovnih izobraţevanjih prevečkrat gleda na stroške, medtem 

ko se za izobraţevanja, ki jih zahtevajo standardi oziroma kupci, na stroške ne ozirajo.  

Pri načrtovanju in oblikovanju izobraţevalnih dejavnosti je zelo pomembna izbira prave 

oblike, da bi se kar najbolje zadovoljilo potrebe. V kadrovski sluţbi pravijo, da je zelo 

pomembna pestrost oblik, saj lahko na takšen način zadovoljijo kar najširši krog potreb. Tudi 

zaposleni bi se radi posluţevali različnih oblik. Poudarili pa so, da morajo vse oblike temeljiti 

na praktičnih primerih. Omenili so obiske sejmov, ekskurzije, delavnice, konference, 

simulacije, e-izobraţevanje, … Organizator izobraţevanj je povedal, da je e-izobraţevanje v 

razvoju in da je potrebno pri zaposlenih še razviti kulturo e-izobraţevanja. So se pa tako v 

kadrovski sluţbi kot tudi zaposleni strinjali, da bi bilo e-izobraţevanje smiselno uporabiti kot 

dopolnitev drugi obliki. Glede konkretnih izobraţevanj ni bilo veliko konkretnih predlogov. 

Če se tukaj naveţemo na prvo fazo prepoznavanja potreb, zaposleni prepoznajo predvsem 

potrebe po jezikovnem znanju, znanju o izpolnjevanju dokumentacije, o reorganizaciji 

podjetja, splošnem bontonu, ter različnih specifičnih strokovnih znanjih. Predlagali so 

strokovni jezikovni tečaj nemščine, ki naj bi temeljil na pogovoru, ogled podjetij Revoz in 

Hidrie.  

V fazi izvedbe so se mnenja zaposlenih najbolj razhajala. Glede lokacije so nekateri bili 

mnenja, da je boljše v podjetju, drugi zunaj. Glede časa so se večinoma strinjali, da je 

najustreznejše med delovnim časom, nekaj posameznikov pa se s tem ni strinjalo. Glede 

izvajalcev so prav tako nekateri predlagali zunanje, drugi notranje. Prišli pa smo do zaključka, 

da je izbira vseh teh dejavnikov odvisna od izobraţevalne dejavnosti same. Enotni pa so si bili 

tako v kadrovski sluţbi kot vsi ostali zaposleni, da se pridobljeno strokovno znanje tako 

specifično, da je uporabno zgolj v podjetju, kar se pa ostalih izobraţevalnih dejavnosti tiče, je 

pridobljeno znanje uporabno tudi izven meja podjetja.  

Tudi v zadnji fazi, v fazi evalvacije, kadrovska sluţba sodeluje z vodji. Prav fazi evalvacije 

organizator izobraţevanj nameni veliko pozornost. Za evalvacijo uporablja Kirkpatrickov 

model, ki je predstavljen v teoretičnem delu. Del modela je preverjanje znanja po opravljeni 

izobraţevalni dejavnosti. V kadrovski sluţbi so nam povedali, da preverjanja po končani 

dejavnosti izvedejo, odvisno pa je od oblike dejavnosti. Med odgovori zaposlenih pa smo 
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zasledili mnenja o tem, da manjkajo na koncu izobraţevalne dejavnosti preverjanja, na 

podlagi katerih bi lahko dejansko ocenili uspešnost izobraţevanja in kaj se je posameznik 

naučil. Poleg tega pa model tudi točno opredeljuje, na koliko časa je potrebno osvojeno 

znanje obnavljati, kar pa v podjetju ni še povsem zaţivelo. Tudi zaposleni v proizvodnji 

menijo, da človek rad stvari pozabi, zato bi bilo obnavljanje znanja nujno potrebno.   

4.3 Sklep empirične raziskave 

Na podlagi izpeljane ankete in fokusnih skupin smo prišli do ugotovitev, ki so predstavljene v 

nadaljevanju.  

Izobraţevanje in usposabljanje sta za uspešno delovanje podjetja nujno potrebna. Tega se 

zavedajo tako v kadrovski sluţbi kot tudi zaposleni sami. Podjetje deluje v panogi, kjer se 

tehnologija nenehno razvija. To od zaposlenih zahteva vedno nova znanja. V ta namen ima 

podjetje razvit lasten sistem izobraţevanja, ki ga nenehno dopolnjuje, izpopolnjuje. Zaposleni 

so s sistemom v povprečju srednje zadovoljni, sistem se jim zdi dobro zasnovan, pravijo pa, 

da bi se dalo pri izvedbi postoriti še marsikaj. Zaposleni so omenjali številne prednosti in 

slabosti obstoječega sistema, med katerimi izstopa mnenje zaposlenih v proizvodnji, da 

nimajo vsi enakih moţnosti za izobraţevanje. V kadrovski sluţbi pa so omenili ravno 

nasprotno, da se trudijo, da bi imeli vsi enake moţnosti za pridobivanje novega znanja.  

S pomočjo fokusnih skupin smo prišli še do ene zanimive ugotovitve. V kadrovski sluţbi 

pravijo, da izobraţevanje za delavce velikokrat predstavlja nagrado oziroma neko spodbudo. 

Brown (2002) pa v svojem delu omenja, da namen izobraţevalne dejavnosti nikoli ne bi smel 

biti motivacija delavcev temveč podpora k doseganju ciljev. Zanimivo je dejstvo, da so tudi 

vodje povedale, da predstavlja izobraţevanje za njihove podrejene velikokrat nagrado 

oziroma je to kot neko motivacijsko sredstvo. Tukaj smo v dvomih, ali tako izobraţevanje na 

koncu res prispeva k doseganju zastavljenih ciljev podjetja.  

Če preletimo celoten cikel izobraţevalne dejavnosti, lahko opazimo, da se v kadrovski sluţbi 

posvetijo vsaki fazi posebej, kar je pomembno za uspešno izvedbo izobraţevalnih dejavnosti. 

Zaposleni v kadrovski sluţbi potreb po izobraţevalnih dejavnostih ne prepoznavajo sami, zato 

v tej fazi sodelujejo z vodji, ki so v nenehnem stiku z zaposlenimi in najlaţje prepoznavajo 

potrebe. Na podlagi prepoznanih potreb skozi leto, enkrat letno, skupaj s kadrovsko sluţbo, 

oblikujejo katalog izobraţevanj. S katalogom je večina zaposlenih seznanjena. Krivdo, da 

nekateri s katalogom niso seznanjeni, pa lahko pripišemo slabi komunikaciji med vodjo in 

delavci. Zaposleni v proizvodnji so še posebej poudarili, da z informiranjem o moţnostih 

izobraţevanja niso najbolj zadovoljni. Poleg tega so prepričani, da je katalog prilagojen za 

določene skupine zaposlenih. V kadrovski sluţbi pravijo, da katalog pokriva le polovico 

rednega načrta in, da je katalog mišljen le kot nek okvir na daljši rok. Poleg tega večina 
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zaposlenih ni zadovoljna z realizacijo razpisanih izobraţevanj, menijo, da če so izobraţevanja 

razpisana, bi se morala tudi dejansko izvesti.  

Poleg razpisanih izobraţevanj pa ima vsak vodja moţnost, na podlagi zaznanih potreb med 

letom, predlagati tudi dodatna izobraţevanja. Zaposlene v tehnologiji najbolj moti to, da 

njihov vodja ne zazna pravih potreb oziroma jih zazna prepozno. Slednje so omenili tudi 

zaposleni na drugih področjih. Potrebe se velikokrat zaznajo prepozno, ko je problem ţe zelo 

globoko in zaradi tega nastajajo ţe dodatni stroški. V kadrovski sluţbi so omenili, da v tem 

vidijo tudi sami velik problem, saj so določene vodje, ki menijo, da izobraţevanja niso 

potrebna in vidijo le delo. To bi lahko bil eden izmed dejavnikov, ki v podjetju zavirajo 

prepoznavanje potreb.  

V kadrovski sluţbi pravijo, da radi prisluhnejo tudi posameznim zaposlenim, s čimer se 

zaposleni niso povsem strinjali. Pravijo, da čeprav včasih sami prepoznajo potrebe, jim nihče 

ne prisluhne. Lahko bi rekli, da je ponovno komunikacija med vodjo in delavci tista, ki šepa. 

Prav Vukovič in Miglič (2006, 109110) omenjata, kako pomembno je včasih prisluhniti tudi 

zaposlenim, ki sami prepoznajo potrebe (delo s stroji, samo uvajanje v delo, izpolnjevanje 

dokumentacije, bonton zaposlenih, ostala specifična znanja), saj lahko oni zaznajo problem, ki 

ga ostali ne. Pravijo, da včasih porabijo za iskanje takih rešitev, preveč časa, ki bi ga lahko 

namenili rednemu delu. Zaposleni v tem primeru pogrešajo podporo kadrovske sluţbe, ki se 

zagovarja z omejeno količino finančnih sredstev.  

Poleg izobraţevanja na podlagi zaznanih potreb se v podjetju izvajajo izobraţevanja, katerih 

izvedbo zahtevajo standardi. V kadrovski sluţbi zagovarjajo izvedbo takih izobraţevanja, saj 

menijo, da to pozitivno vpliva na kakovost dela (standardi, oblikovani na primerih dobrih 

praks). Zaposlenim pa se taka izobraţevanja zdijo največkrat odveč. Menijo, da je veliko 

preveč finančnih sredstev porabljenih v namen izvedbe takih izobraţevanj in da uspešnost 

opravljenega dela ni odvisna od tega znanja. Na podlagi ankete bi lahko trdili, da so v 

povprečju zaposleni še najbolj zadovoljni z izvedbo usposabljanj na področju varnosti in 

zdravja.  

V kadrovski sluţbi kar nekaj časa namenijo tudi oblikovanju in razvoju programov. Pravijo, 

da veliko pozornost namenijo izboru izvajalcev, katerim točno določijo pogoje, pa naj bodo to 

notranji ali zunanji izvajalci. Glede same izvedbe zaposleni pogrešajo poudarek na praktičnih 

primerih. Omenili so tudi prevelike skupine in druge moteče dejavnike, kot so hrup in 

nezainteresirani udeleţenci. Glede lokacije, izvajalcev in časa izobraţevanj so se mnenja 

zaposlenih najbolj razlikovala, vendar so se vsi strinjali, da je izbira lokacije, izvajalca in časa 

odvisna od izobraţevanja samega. V kadrovski sluţbi zagovarjajo pestrost oblik, saj menijo, 

da lahko na takšen način zadovoljijo potrebe pri vseh zaposlenih. Zaposleni pa so poudarili 

predvsem oblike, ki omogočajo praktične primere, kot so delavnice, simulacije, obiske drugih 

podjetij, sejmov, predstavitve, sodelovanje s fakultetami, konference in e-izobraţevanje kot 
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dopolnitev drugemu izobraţevanju in predvsem za obnavljanje znanja, ki je po mnenju 

zaposlenih velika luknja v izobraţevalnem sistemu. S to pomanjkljivostjo se strinjajo tudi v 

kadrovski sluţbi in pravijo, da bodo veliko pozornost v prihodnosti namenili prav obnavljanju 

obstoječega znanja. V kolikor bo to smiselno izpeljati z e-izobraţevanjem, bo v podjetju 

potrebno razviti kulturo e-izobraţevanja. Čeprav literatura trdi drugače, v kadrovski sluţbi 

pravijo, da e-izobraţevanje v njihovi panogi zahteva visoke stroške in da izkoristek ni 

najboljši.  

Zadnja faza v procesu izobraţevalne dejavnosti je evalvacija. V kadrovski sluţbi so nam 

podrobneje predstavili, kako evalvacijo izpeljejo, kje vidijo še priloţnosti, kakšne so njihove 

pomanjkljivosti in kje se počutijo močne. Pravijo, da je celoten sistem vezan na evalvacijo. V 

fazi evalvacije uporabljajo Kirkpatrickov model, ki je predstavljen v teoretičnem delu. 

Pomembna faza v tem modelu je preverjanje znanja, ki je po mnenju zaposlenih prevečkrat 

izpuščena. Menijo, da brez preverjanja ne moremo vedeti, ali je bilo izobraţevanje uspešno ali 

ne.  

4.4 Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Potrebe podjetja in potrebe zaposlenih se velikokrat, v kolikor ţeli zaposleni delovati v dobro 

podjetja, prekrivajo. Kupci in standardi od podjetja zahtevajo izvedbo določenih vsebin, ki se 

zdijo zaposlenim največkrat odveč. Zaposlene moti predvsem to, da se za take vsebine porabi 

veliko preveč finančnih sredstev, ki bi se jih lahko namenilo za izvedbo specifičnih 

strokovnih izobraţevanj, ki bi zaposlenim pomagala hitreje najti rešitve za probleme, ki se 

pojavijo oziroma bi jim pomagala pri doseganju ciljev podjetja. Na raziskovalno vprašanje, ki 

smo si ga zastavili v uvodnem delu: Kako optimizirati vsebine izobraţevalnih dejavnosti, da 

bi te ustrezale potrebam zaposlenih in podjetja, lahko odgovorimo, da je vsebine mogoče 

optimizirati s pomočjo vključevanja zaposlenih v fazo analize potreb. Le na takšen način 

lahko zadovoljimo tako potrebe podjetja kot tudi potrebe posameznika. Dodatne rešitve so 

predstavljene v nadaljevanju med predlogi za podjetje. 
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5 PREDLOGI ZA PODJETJE 

Kot smo ţe v predhodnih poglavjih omenili, podjetje izvaja izobraţevalne dejavnosti na 

podlagi zaznanih potreb, ki so zbrana v katalogu, na podlagi trenutno zaznanih potreb, ter 

izobraţevalne dejavnosti, ki jih zahtevajo standardi oziroma kupci. Prav slednje se zaposlenim 

zdijo odveč. V tem primeru ne moremo trditi, da naj se podjetje odpove izvedbi takih 

izobraţevalnih dejavnosti in s tem prihrani finančna sredstva, saj je to v praksi nemogoče. Če 

standardi oziroma kupci zahtevajo določeno izobraţevalno dejavnost, jo je potrebno izvesti. 

Mogoče bi bilo v tem primeru smiselno, da se poskuša take izobraţevalne dejavnosti izvesti s 

kar najniţjimi moţnimi finančnimi vloţki. 

Ker zaposleni v kadrovski sluţbi ne prepoznavajo potreb po izobraţevalni dejavnosti in je to 

prepuščeno vodjem, bi morali biti dobro seznanjeni s celotnim procesom izobraţevalne 

dejavnosti. Predvsem pa bi morali razumeti pomen pravočasnega in pravilnega prepoznavanja 

potreb. V ta namen bi lahko kadrovska sluţba izvedla »izobraţevanje«, kjer bi vodje seznanila 

z vsemi potrebnimi informacijami. V tem primeru bi lahko pri določenih posameznikih 

dosegli zavedanje, da bo delo uspešnejše opravljeno, če bodo njihovi zaposleni deleţni 

določenih izobraţevalnih dejavnosti. S tem bi dosegli tudi to, da vodje ne bi bili več tisti 

dejavnik, ki zavira prepoznavanje potreb. 

Poleg tega, velik problem predstavlja komunikacija med vodjo in zaposlenimi. Vodja bi moral 

zaposlenemu, ki predlaga določeno izobraţevalno dejavnost prisluhniti, ter nato oceniti, ali 

obstaja potreba, ki bi jo določena izobraţevalna dejavnost lahko zadovoljila. Do sedaj so v 

podjetju za prepoznavanje potreb večinoma uporabljali metodo opazovanja. Smiselno bi bilo, 

da se podjetje poskuša posluţevati tudi kakšne druge metode. Najboljša rešitev v tem primeru 

bi lahko bil obrazec na intranetu, do katerega bi lahko dostopal vsak zaposlen. Vanj bi vpisal 

ţeleno izobraţevanje ter delovno mesto. Kadrovska sluţba bi te predloge pregledala ter skupaj 

z vodjo odločila, ali res obstaja potreba, ki bi jo taka izobraţevalna dejavnost lahko 

zadovoljila. Na takšen način bi lahko optimizirali vsebine, da bi zadovoljile tako potrebe 

posameznika kot tudi potrebe podjetja. Pri novo zaposlenih pa bi bilo najbolj smiselno 

opraviti kratek preizkus, na podlagi katerega bi ugotovili, kaj posameznik ţe zna in kje ima 

premalo znanja. Na podlagi teh ugotovitev, bi lahko uvajanje prilagodili posamezniku. 

Priloţnost za prepoznavanje potreb po izobraţevalni dejavnosti so lahko tudi letni razgovori, 

katere je podjetje mnoţično prvič izvedlo lansko leto. V prihodnjih letih v podjetju 

predvidevajo redno izvedbo razgovorov. Prav zato je lahko to dodatna priloţnost za 

prepoznavanje potreb po izobraţevalni dejavnosti med zaposlenimi. Poleg vprašanj o delu, o 

tem, kako zaposleni ocenjuje svoje delo, kaj je bilo dobro in kaj slabo, bi lahko dodali 

podvprašanje, s katerim bi oseba, ki vodi razgovor, pridobila podatke o potrebah, ki jih zazna 

zaposleni sam. Zaposlenega ne bi direktno vprašali, kakšne potrebe po izobraţevanju oziroma 

usposabljanju je zaznal. Vprašali bi ga lahko: kakšno znanje mu po njegovem mnenju 

primanjkuje, kakšno znanje bi mu omogočilo bolje opravljati njegovo delo, ali je mogoče 
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pomanjkljivosti, ki jih je zaznal pri svojem delu, odpraviti s kakšno izobraţevalno 

dejavnostjo, … Pomembno je, da si oseba, ki vodi razgovor vse predloge skrbno zapiše in jih 

na koncu zaposlenemu še enkrat prebere. V kolikor se pri večjem številu zaposlenih prepozna 

enake potrebe, lahko podjetje v najkrajšem moţnem času izpelje izobraţevalno dejavnost. 

Seveda pa je pomembno vzeti na znanje tudi vse druge potrebe, ki so jih tekom razgovorov 

prepoznali.  

Poleg tega so zaposleni povedali, da se določene potrebe ponavljajo pri različnih skupinah 

zaposlenih, zato bi bilo smiselno npr. vse tehnologije skupaj peljati skozi neko ozko 

usmerjeno izobraţevanje, ki bi zadovoljilo ponavljajoče se potrebe. Čeprav bi takšno 

izobraţevanje najverjetneje predstavljalo večji finančni zalogaj, bi na drugi strani prihranili, 

saj bi izvedba enega prilagojenega izobraţevanja nadomestila izvedbo več posameznih 

izobraţevanj.  

Dober okvir za izvedbo izobraţevalnih dejavnosti je katalog, ki je dobro zasnovan. Slabost 

kataloga je v realizaciji izobraţevanj, ki so v njem razpisana. Kadrovska sluţba daje 

zaposlenim predloge za izobraţevanja, ki se dejansko ne izvedejo. S tem zaposleni izgubljajo 

zaupanje v samo izvedbo. Smiselno bi bilo katalog nekoliko skrčiti in v njem razpisati čim 

več takih izobraţevanj, ki se tudi dejansko izvedejo. Smiselno bi bilo v katalog dodati tudi 

kakšne konference in seminarje, ki so predstavljene v strokovnih revijah. Poleg tega pa bi v 

katalogu lahko predstavili tudi vsa izobraţevanja, ki jih zahtevajo standardi. S tem bi 

zaposlenim razloţili namen vseh teh izobraţevanj in na takšen način, v očeh zaposlenih, 

upravičili njihovo izvedbo.  

Glede same izvedbe pa podjetje lahko prihrani sredstva z izborom notranjih izvajalcev, čeprav 

to ni vedno najboljša rešitev. Tudi sami zaposleni so bili mnenja, da imajo znotraj podjetja 

strokovnjake, ki bi jih bilo za izvedbo izobraţevalne dejavnosti potrebno le malo spodbuditi. 

Pestrost oblik izobraţevalnih dejavnosti je prav tako zelo pomemben dejavnik, saj na takšen 

način zadovoljimo potrebe pri vsakem posamezniku. V določenih primerih, ko neka oblika 

zahteva previsoke stroške in jo je mogoče nadomestiti z drugo obliko, pa bi bilo zelo smiselno 

razmisliti, kje je dodana vrednost. Potrebno se je tudi zavedati, da večina zaposlenih 

teoretično znanje ţe ima, saj ga je pridobila tekom svojega šolanja. Zato je zelo pomembno 

dati poudarek na praktičnih primerih. Predlagamo tudi, da se podjetje čim manj posluţuje 

promocijskih izobraţevanj, saj kakor so zaposleni povedali, od teh predavanj odnesejo zelo 

malo ali nič. 
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6 SKLEP  

Izobraţevanje in usposabljanje sta ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja, saj je od 

znanja zaposlenih odvisno, ali bodo lahko uspešno opravljali svoje delo. To je še posebej 

pomembno za tehnološka podjetja, kjer se stvari dnevno spreminjajo in od zaposlenih tako 

zahtevajo vedno nova znanja. V to skupino sodi tudi obravnavano podjetje, ki ima razvit 

lasten sistem izobraţevanja. Njihov proces izobraţevalne dejavnosti sestavljajo štiri faze: faza 

analize potreb po izobraţevalni dejavnosti, oblikovanje in razvoj izobraţevalne dejavnosti, 

izvedba izobraţevalne dejavnosti in evalvacija. Vsaka faza pri procesu izobraţevalne 

dejavnosti ima velik pomen, za uspešno opravljeno izobraţevalno dejavnost, zato ne sme biti 

nobena izpuščena. Tega se zavedajo tudi v kadrovski sluţbi izbranega podjetja.  

Nekoliko večjo pozornost smo v nalogi namenili prvi fazi, fazi analize potreb po 

izobraţevalni dejavnosti. Skupaj s podjetjem smo razvili anketni vprašalnik, s katerim smo 

poskušali ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih, v proizvodnji in reţiji, s sistemom izobraţevanja. 

Kot pravi Ferjan (2005, 211218), je motivacija za izobraţevanje odvisna od zadovoljstva 

udeleţencev. Vukovič in Miglič (2006, 109110) pa kot enega glavnih dejavnikov, ki zavirajo 

proces izobraţevalne dejavnosti ţe v fazi analize potreb, omenjata nemotivirane zaposlene, ki 

bodo ţe v tej fazi poskrbeli, da do izobraţevalne dejavnosti sploh ne bi prišlo. Zato lahko 

sklepamo, da je uspešno prepoznavanje potreb po izobraţevalni dejavnosti odvisno tudi od 

zadovoljstva zaposlenih.  

S pomočjo ankete smo prišli do rezultatov, ki kaţejo na to, da se zaposleni tako v reţiji kot 

proizvodnji zavedajo pomembnosti izobraţevanja za uspešno poslovanje podjetja in da so v 

povprečju srednje zadovoljni s trenutnim sistemom. Pravijo, da je sistem dobro zasnovan, 

vendar bi bile pri izvedbi potrebne določene spremembe. 

V drugem delu raziskave smo izvedli štiri fokusne skupine, z zaposlenimi v kadrovski sluţbi, 

tehnologiji, razvoju in proizvodnji. Z izvedbo fokusnih skupin smo poskušali ugotoviti, katere 

so potrebe, ki jih zaznajo zaposleni in kje vidijo priloţnosti za izboljšanje celotnega sistema 

izobraţevanja. Tako smo iz skupnih rezultatov poskušali ugotoviti, kako optimizirati vsebine 

izobraţevalnih dejavnosti, da bi te zadovoljile tako potrebe podjetja kot tudi potrebe 

posameznega zaposlenega. Ugotovili smo, da predstavlja največjo teţavo v podjetju 

komunikacija in nezavedanje vodij, ki prepoznavajo potrebe, kako pomembna so 

izobraţevanja za njihove zaposlene. Tako lahko rečemo, da so v našem primeru poleg 

nemotiviranih zaposlenih dejavnik, ki ovira analizo potreb, tudi vodje, ki naj bi potrebe 

prepoznavali.  

Podjetje bi lahko z uvedbo nove metode za prepoznavanje potreb, ki jih omenjajo Fisher, 

Schoenfeldt in Shaw (2006, 379), nekoliko zmanjšalo vpliv teh dveh dejavnikov. Med 

predlogi za podjetje smo podali primer spletnega obrazca na intranetu, kjer bi zaposleni lahko 

predlagali izobraţevanje, za katerega menijo, da bi jim bilo v pomoč pri opravljanju dela. 
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Kadrovska sluţba bi nato skupaj z vodjo ugotovila, ali potreba za takšna izobraţevanja res 

obstaja. Kot priloţnost za prepoznavanje potreb po izobraţevalni dejavnosti lahko podjetje 

izkoristi tudi letne razgovore z zaposlenimi, ki jih namerava v prihodnje redno izvajati. S 

takšnim načinom bi lahko optimizirali vsebine, da bi z njimi hkrati zadovoljili potrebe 

podjetja in potrebe posameznega zaposlenega. S tem bi tudi povečali motivacijo in 

zadovoljstvo zaposlenih, saj zaposleni ţelijo »biti slišani«. 
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